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enturion	 Tytus	 Korneliusz	 Poleniusz	 otarł	 czoło.	 Wokół	 niego	 rozpościerało	 się
prawdziwe	 pobojowisko.	 Ciała	 zabitych	 pokrywały	 niemal	 całe	 zbocze,	 a	 tam,	 gdzie

walka	 była	 najbardziej	 zażarta,	 piętrzyły	 się	 wręcz	 jedne	 na	 drugich.	 Ludzie	 centuriona
szukali	 rannych	 towarzyszy	 i	 zbierali	 łupy,	 choć	 tych	 było	 niewiele.	 Tu	 i	 ówdzie	 ktoś
krzyczał	 żałośnie,	 wijąc	 się	 między	 zwłokami.	 Wśród	 poległych	 byli	 rzymscy	 legioniści
w	czerwonych	tunikach	i	kolczugach	zbroczonych	krwią.	Tytus	szacował,	że	bitwa	kosztowała
życie	tysięcy	jego	towarzyszy.	Ale	straty	Rzymian	były	niczym	w	porównaniu	z	tymi,	jakie
poniósł	nieprzyjaciel.

Pokręcił	 z	 niedowierzaniem	 głową	 na	myśl	 o	 tych	 ludziach	 –	mężczyznach	 i	 kobietach,
z	którymi	przyszło	mu	walczyć.	Wielu	z	nich	nie	miało	prawdziwej	broni,	 tylko	noże	albo
rolnicze	narzędzia,	nie	chroniły	ich	zbroje	ani	nawet	tarcze.	A	mimo	to	rzucili	się	na	Tytusa
i	jego	towarzyszy	ze	wściekłym	wyciem,	z	błyskiem	szaleńczej	odwagi	w	oczach.	Nie	mogło
ich	 to,	 rzecz	 jasna,	 uratować	 od	 porażki	w	 starciu	 z	 lepiej	wyszkolonymi	 i	wyposażonymi
żołnierzami	 generała	 Pompejusza,	 dowódcy	 rzymskich	 armii,	 które	 tak	 długo	 podążały
za	wrogiem,	dopóki	go	nie	osaczyły.

–	Niewolnicy	 –	powiedział	 sam	do	 siebie,	 spoglądając	w	zamyśleniu	na	martwe	 ciała.	 –
Zwykli	niewolnicy.

Kto	 by	 pomyślał,	 że	 mężczyźni	 i	 kobiety,	 których	 Rzymianie	 traktowali	 ot,	 jak	 żywe
narzędzia,	mają	w	sobie	tyle	woli	walki?	Ich	rewolta	wybuchła	przed	niespełna	dwoma	laty
i	 od	 tamtego	 czasu	 pokonali	 pięć	 rzymskich	 legionów.	 Spalili	mnóstwo	willi,	 splądrowali
majątki	 najpotężniejszych	 rodów.	 W	 pewnym	 momencie	 byli	 nawet	 zdecydowani
maszerować	na	Rzym.

Wzrok	 centuriona	 padł	 na	 ciało	 chłopca,	 na	 oko	 jedenasto-,	 dwunastolatka	 o	 lnianych
włosach	 i	 delikatnych	 rysach	 twarzy.	 Zwieszona	 głowa	 spoczywała	 na	 zbroi	 martwego
legionisty.	 Oczy	 zdawały	 się	 wpatrywać	 w	 błękitne	 niebo,	 a	 lekko	 rozchylone	 usta	 –
wypowiadać	niesłyszalne	słowa.	Na	ten	widok	Tytus	poczuł	w	duszy	tępy	ból.	Pole	bitwy
nie	 jest	miejscem	dla	 dzieci,	 pomyślał.	 A	 zwycięstwo	nad	 nimi,	 zabijanie	 ich,	 nikomu	nie
przynosi	chluby.

–	Centurionie	Tytusie!
Odwrócił	się	i	ujrzał	kilku	oficerów,	podążających	w	jego	kierunku.	Na	czele	kroczył	rosły,

szeroki	w	barkach	mężczyzna	odziany	w	srebrną	zbroję,	przepasany	w	talii	czerwoną	wstęgą,
oznaką	godności	generalskiej.	W	odróżnieniu	od	szeregowych	legionistów,	którzy	toczyli	bój



z	 wrogiem,	 generał	 Pompejusz	 i	 jego	 oficerowie	 nie	 mieli	 na	 sobie	 kurzu	 ani	 krwi,
a	niektórzy,	ci	młodsi	i	delikatniejsi,	krzywili	się	z	odrazą,	stąpając	po	zabitych.

–	Generale.	–	Tytus	stanął	na	baczność	i	skłonił	się	krótko	przed	swym	dowódcą.
–	 Ależ	 krwawa	 jatka	 –	 rzekł	 Pompejusz,	 wskazując	 pobojowisko.	 –	 Kto	 by	 pomyślał,

że	prości	niewolnicy	będą	się	tak	bić?
–	To	prawda,	generale.
Pompejusz	w	zamyśleniu	zmarszczył	brwi.
–	Ten	ich	przywódca,	Spartakus,	musiał	być	dzielnym	wojownikiem.
–	Był	gladiatorem	–	zauważył	Tytus.	–	To	szczególny	rodzaj	niewolników.	W	każdym	razie

ci,	którym	udaje	się	przeżyć.
–	Słyszałeś	o	nim	wcześniej,	centurionie?	Zanim	stał	się	buntownikiem?
–	 Tylko	 plotki.	 Zdaje	 się,	 że	 wystąpił	 na	 arenie	 tylko	 kilka	 razy.	 Potem	 wybuchło

powstanie.
–	A	mimo	to	w	roli	dowódcy	czuł	się	jak	ryba	w	wodzie	–	zadumał	się	generał.	–	Szkoda,

że	nie	miałem	okazji	poznać	tego	Spartakusa.	Przypuszczam,	że	mógłby	zrobić	na	mnie	duże
wrażenie.	 –	 Popatrzył	 po	 swoich	 oficerach	 i	 zatrzymał	wzrok	 na	 jednym	 z	 nich,	wysokim
młodzieńcu	 o	 smukłej	 twarzy,	 a	 po	 jego	 ustach	 przemknął	 uśmiech.	 –	 Bez	 obaw,	Gajuszu
Juliuszu.	 Nie	 przeszedłem	 na	 stronę	 nieprzyjaciela.	 Koniec	 końców	 Spartakus	 jest,
a	 właściwie	 był,	 tylko	 niewolnikiem.	 Naszym	 wrogiem.	 Pokonaliśmy	 go
i	niebezpieczeństwo	zostało	zażegnane.

Młody	oficer	wzruszył	ramionami.
–	Wygraliśmy	bitwę,	generale.	Ale	czasem	sława	człowieka	żyje	dłużej	niż	on	sam.	Zresztą

nie	mamy	pewności,	czy	Spartakus	zginął.
–	 Wobec	 tego	 znajdźmy	 jego	 ciało	 –	 zakomenderował	 Pompejusz.	 –	 Wystawimy	 je

na	 publiczny	 widok,	 niech	 stanie	 się	 przestrogą	 dla	 wszystkich	 niewolników,	 którym
kiełkują	w	głowach	buntownicze	myśli.

Odwrócił	się	do	Tytusa.
–	Centurionie,	jak	sądzisz,	gdzie	mógł	polec	Spartakus?
Tytus	wskazał	oddalony	o	sto	kroków	nieduży	pagórek,	dosłownie	usłany	trupami.
–	 W	 trakcie	 bitwy	 widziałem	 tam	 jego	 sztandar.	 To	 tam	 ich	 niedobitki	 walczyły

do	samego	końca.
–	Dobrze,	chodźmy	więc	i	zobaczmy.
Generał	Pompejusz	ruszył	w	stronę	wzniesienia,	krocząc	wśród	martwych	ciał,	a	gdy	było

trzeba,	 to	 i	 po	 nich.	 Tytus	 i	 reszta	 udali	 się	 za	 nim;	 żołnierze,	 których	 mijali,	 na	 widok
generała	i	jego	asysty	stawali	na	baczność.	Po	dotarciu	na	miejsce	Pompejusz	zatrzymał	się
i	 chłonął	 oczyma	 straszliwy	widok.	 To	 tutaj	 walczono	 najzacieklej,	 raniono	 najdotkliwiej.
Tytus	 aż	wzdrygnął	 się	 na	myśl,	 że	wielu	 niewolników	 biło	 się	 gołymi	 rękoma,	 używało
nawet	 zębów.	 Wiele	 ciał	 było	 tak	 zmasakrowanych,	 że	 ledwie	 przypominały	 ludzkie



szczątki.
Generał	wszedł	kawałek	pod	górę,	podparł	się	pod	boki	i	ciężko	westchnął.
–	 Jeżeli	 Spartakus	 zginął	 tutaj,	 niełatwo	 będzie	 rozpoznać	 jego	 zwłoki.	 A	 przypuszczam,

że	 jeńcy	 raczej	 nie	 zechcą	 nam	w	 tym	 pomóc.	 –	Wskazał	 ruchem	 brody	 gromadkę	 ludzi
stojących	na	skraju	pola	bitwy	w	otoczeniu	czujnych	legionistów.	–	A	niech	to...	 Jego	ciało
jest	nam	potrzebne.

Ostrożnie	stąpał	między	powykręcanymi	kończynami,	kierując	się	ku	szczytowi	pagórka.
Był	już	w	połowie	drogi,	gdy	Tytus	kątem	oka	dostrzegł	jakiś	ruch.	Czyjaś	głowa	uniosła	się
nieznacznie	wśród	martwych	 ciał.	W	 jednej	 chwili	 za	 plecami	 generała	wyrosła	 umazana
krwią	 postać.	 Niewolnik	 miał	 proste,	 ciemne	 włosy	 i	 rzadką	 brodę,	 a	 spomiędzy
rozchylonych	w	 grymasie	 ust	 przezierały	 krzywe	 zęby.	 Ściskając	 w	 dłoni	 krótki	 mieczyk,
ruszył	chwiejnym	krokiem,	po	zwłokach,	za	rzymskim	dowódcą.

–	Generale!	–	krzyknął	Gajusz	Juliusz.	–	Uwaga!
Gdy	Pompejusz	 się	odwrócił,	 Tytus	 już	biegł	w	 ich	 stronę.	Oczy	generała	 rozszerzyły	 się

na	widok	niewolnika	pędzącego	z	uniesionym	ostrzem.	Tytus	również	dobył	miecza	 i	gnał
co	 tchu	 po	 stertach	 trupów,	 które	 uginały	 się	 pod	 ciężarem	 jego	 podkutych	 butów.
Niewolnik	 zamierzył	 się	 na	 Pompejusza,	 celując	 w	 gardło,	 generał	 zrobił	 krok	 do	 tyłu,
by	uniknąć	ciosu,	ale	zahaczył	piętą	o	zwłoki	i	runął	z	krzykiem.	Napastnik	stanął	nad	nim
i	uniósł	miecz.

Tytus	 rzucił	 się	przed	siebie	 z	 zaciśniętymi	 zębami.	Niewolnik	w	ostatniej	 chwili	wyczuł
niebezpieczeństwo	 i	 obejrzał	 się.	 W	 tej	 samej	 sekundzie	 Tytus	 wpadł	 na	 niego	 całym
impetem,	wytrącając	mu	broń	z	ręki.	Obalili	się	na	ziemię	tuż	obok	generała.

Nie	 mogąc	 wydobyć	 swojego	 miecza	 spod	 niewolnika,	 Tytus	 puścił	 rękojeść	 i	 chwycił
wroga	za	gardło.	Tamten	rzucał	się	i	wierzgał,	szarpał	Tytusa	za	ramiona,	rycząc	przy	tym	jak
zwierzę.	Centurion	mocniej	 zacisnął	palce,	dławiąc	 jego	krzyki.	Niewolnik	 szarpał	 się	 teraz
ze	zdwojoną	siłą.	Jedną	dłonią	złapał	Tytusa	za	nadgarstek	i	próbował	rozewrzeć	mu	palce,
drugą	 wyciągnął	 przed	 siebie,	 drapiąc	 go	 po	 twarzy	 połamanymi	 paznokciami.	 Tytus
zacisnął	powieki,	wciąż	mocno	ściskając	przeciwnika	za	szyję.	Ten	wściekle	wierzgał,	szarpał
się,	oczy	wychodziły	mu	z	orbit.	Centurion	odwrócił	twarz.

Ruchy	 niewolnika	 stawały	 się	 coraz	 bardziej	 gorączkowe,	 ale	 potem	 nagle	 osłabły.
W	 końcu	 znieruchomiał,	 głowa	 osunęła	 się	 do	 tyłu.	 Tytus	 dusił	 go	 jeszcze	 przez	 chwilę.
Wreszcie	 otworzył	 oczy	 i	 ujrzał	 martwą	 twarz	 z	 językiem	 sterczącym	 spomiędzy	 zębów.
Zluzował	 uścisk,	 przewrócił	 się	 na	 bok	 i	 powstał,	 ciężko	 dysząc.	 Spojrzał	 pod	 nogi
i	spostrzegł,	że	ostrze	jego	miecza	utknęło	między	żebrami	niewolnika	–	to	dlatego	nie	mógł
wydostać	broni.	A	niewolnik	i	tak	by	umarł.

Generał,	obciążony	bogato	 zdobioną	 zbroją,	 także	 próbował	 się	 podnieść.	Obracając	 się,
zobaczył	Tytusa	wyszarpującego	ostrze	z	martwego	niewolnika.

–	Na	bogów,	niewiele	brakowało!	–	Pompejusz	przyjrzał	się	z	góry	zabitemu.	–	Gdyby	nie



ty,	centurionie,	byłoby	już	po	mnie.
Tytus	 nie	 odpowiedział,	 tylko	wytarł	 zakrwawione	 ostrze	w	 brudną	 tunikę	 niewolnika.

Potem	schował	miecz	do	pochwy	i	wyprostował	się.	Generał	uśmiechnął	się	do	niego	blado.
–	Zawdzięczam	ci	życie.	Nie	zapomnę	ci	tego.
Tytus	podziękował	skinieniem	głowy.
–	 Zasłużyłeś	na	nagrodę.	 –	Generał	pogłaskał	 się	po	brodzie,	 po	 czym	wskazał	 gromadę

pojmanych	 niewolników.	 –	 Wybierz	 sobie	 któregoś.	 Myślę,	 że	 to	 uczciwa	 zapłata
za	 uratowanie	 mi	 życia.	 Ale	 pamiętaj,	 centurionie:	 gdybyś	 kiedyś	 potrzebował	 mojej
pomocy,	wierz	mi,	że	uczynię,	co	w	mej	mocy.

–	Jesteś	zbyt	łaskawy,	generale.
–	 O	 nie!	 Ocaliłeś	 mnie.	 Żadna	 nagroda	 nie	 byłaby	 zbyt	 wielka.	 Wybierz	 sobie	 teraz

któregoś	z	jeńców.	Może	jakąś	dobrą	kobietę?
–	Dziękuję,	generale.	A	co	się	stanie	z	resztą?	Zostaną	rozdzieleni	między	oficerów?
Generał	Pompejusz	potrząsnął	głową.
–	Zazwyczaj	nie	mam	nic	przeciwko	temu.	Ale	tym	razem	musimy	dać	nauczkę	wszystkim

niewolnikom	 naszego	 imperium.	 Niech	wiedzą,	 co	 czeka	 tych,	 którzy	 powstają	 przeciwko
swym	panom.	–	Zamilkł	na	chwilę,	a	twarz	mu	stężała.	–	Dokonaj	wyboru,	a	potem	wydaj
rozkaz	 ukrzyżowania	 wszystkich,	 których	 pojmano	 z	 bronią	 w	 ręku.	 Zawisną	 przy	 drodze
z	Rzymu	do	Kapui,	gdzie	wybuchła	ta	rewolta.

Tytusowi	zimny	dreszcz	przebiegł	po	krzyżu.	Przez	moment	chciał	zaprotestować	przeciwko
temu	okrutnemu	rozkazowi.	Niewolnicy	zostali	pokonani.	Powstanie	upadło.	Po	co	karać	ich
po	 barbarzyńsku?	 Ale	 żołnierska	 dyscyplina	 wzięła	 w	 nim	 górę	 i	 zasalutował	 dowódcy.
Potem	ruszył	przez	pobojowisko	ku	jeńcom,	by	wybrać	jedną	osobę,	której	darowane	będzie
życie;	resztę	czeka	długa	i	bolesna	śmierć.
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iedy	pewnego	letniego	ranka	stary	Arystydes	wybiegł	na	dziedziniec,	Markus	od	razu
wyczuł,	 że	 dzieje	 się	 coś	 złego.	Właśnie	 bawił	 się	 z	 Cerberem,	 próbując	 nauczyć	 go

siadać	i	kłaść	się	na	komendę.	Ale	szorstkowłosy	pies	tylko	przekrzywiał	głowę,	wywieszał
jęzor	 i	 wpatrywał	 się	 w	 swojego	 młodego	 pana.	 A	 gdy	 spostrzegł	 Arystydesa,	 popędził
w	jego	stronę,	merdając	ogonem.

Pastuch	z	trudem	chwytał	powietrze.	Oparł	się	o	kostur	i	przełykał	ślinę,	nie	mogąc	dobyć
głosu.	Wreszcie	wydyszał:

–	 Trzech	 ludzi.	 –	Drżącym	palcem	wskazał	 ścieżkę	pnącą	 się	 zboczem	od	 strony	Nydri.	 –
Rośli	mężczyźni...	Chyba	żołnierze.

Tytus	 Korneliusz,	 ojciec	 Markusa,	 siedział	 przy	 długim,	 wytartym	 stole	 w	 cieniu
kratownicy	 oplecionej	 grubą	winoroślą.	 Zajęty	 był	 rachunkami,	 teraz	 jednak	 opuścił	 rylec
na	 pokrytą	 woskiem	 tabliczkę,	 wstał	 od	 stołu	 i	 szybkim	 krokiem	 przemierzył	 mały
dziedziniec.

–	Żołnierze,	powiadasz?
–	Tak,	panie.
–	Aha.	–	Tytus	uśmiechnął	się	nieznacznie,	a	potem	ciągnął	łagodnym	tonem.	–	A	skąd	ty

się	znasz	na	żołnierzach,	starcze?	Na	zwierzętach	–	to	rozumiem.	Ale	na	żołnierzach?
Arystydes	wyprostował	się	i	spojrzał	swojemu	panu	w	oczy.
–	Wszyscy	trzej	mają	miecze,	a	dwóch	niesie	jeszcze	włócznie.
Markusowi	 zdawało	 się,	 że	 po	 twarzy	 ojca	 przemknął	 cień	 zaniepokojenia.	 Nigdy

przedtem	nie	widział,	 żeby	ojciec	 się	 czegoś	przeląkł.	 Jego	 twarz	 znaczyły	blizny,	pamiątki
z	czasów	służby	w	legionach	generała	Pompejusza.	Był	niegdyś	centurionem,	zaprawionym
w	 bojach	 oficerem	 rzymskim,	 potem	 jednak	 odszedł	 z	 wojska.	 Kupił	 gospodarstwo
na	 Leukadzie	 i	 osiadł	 tu	 wraz	 z	 kilkumiesięcznym	 Markusem	 i	 jego	 matką.	 Odtąd
utrzymywał	 rodzinę	 z	 hodowli	 niewielkiego	 stada	 kóz,	 którymi	 zajmował	 się	 Arystydes,
i	z	uprawy	winorośli.	Markus	pamiętał,	że	kiedyś	powodziło	im	się	lepiej,	ale	przez	ostatnie
trzy	 lata	niewiele	padało,	 susza	 i	 zaraza	zniszczyły	plony.	Tytus	musiał	 się	 zapożyczyć,	 i	 to



na	 dużą	 kwotę.	 Markus	 słyszał,	 jak	 rodzice	 wieczorami	 rozmawiają	 o	 tym	 szeptem,
przekonani,	że	ich	syn	już	śpi.	Potem	długo	nie	dawało	mu	to	spokoju.

Dobiegł	 go	 cichy	 szelest	 kroków,	 spojrzał	 przez	 ramię	 i	 zobaczył	matkę	wyłaniającą	 się
z	 wnętrza	 domu.	 Tkała	 nową	 tunikę,	 lecz	 przerwała	 pracę,	 gdy	 tylko	 usłyszała	 słowa
Arystydesa.

–	Mają	włócznie	–	powtórzyła	jakby	do	siebie.	–	Może	idą	na	wzgórza	polować	na	dziki?
–	Nie	 sądzę.	 –	Centurion	potrząsnął	 głową.	 –	Po	 co	 im	w	 takim	 razie	miecze?	Nie,	 tutaj

chodzi	o	coś	innego.	Idą	do	nas.	–	Zrobił	krok	do	przodu	i	poklepał	Arystydesa	po	ramieniu.
–	Dobrze	się	spisałeś,	mój	stary	przyjacielu.

–	Stary?	–	Oczy	pastucha	rozbłysły	na	moment.	–	Panie,	jestem	od	ciebie	starszy	o	niecałe
dziesięć	lat.

Tytus	roześmiał	się	głębokim,	donośnym	śmiechem,	który	Markus	znał	tak	dobrze	i	który
zawsze	go	uspokajał.	Ciężkie	 życie	w	 legionach	nie	pozbawiło	ojca	pogody	ducha.	Czasem
był	 dla	Markusa	 surowy,	 nie	 chciał	mu	 pomagać	w	 potyczkach	 z	 chłopcami	 z	Nydri,	 ale
Markus	ani	przez	chwilę	nie	wątpił	w	jego	miłość.

–	Dlaczego	do	nas	idą?	–	chciała	wiedzieć	matka.	–	Czego	tu	szukają?
Markus	patrzył,	jak	uśmiech	znika	z	ojcowskiej	twarzy.
–	Kłopotów	–	odparł	srogo	Tytus.	–	Szukają	kłopotów.	Musiał	ich	przysłać	Decymus.
–	Decymus?	–	Liwia	z	wrażenia	przysłoniła	usta	dłonią.	–	Mówiłam	ci,	że	nie	powinniśmy

wchodzić	z	nim	w	żadne	interesy.
–	Co	się	stało,	to	się	nie	odstanie,	Liwio.	Będę	musiał	chwycić	byka	za	rogi.
Reakcja	matki	zaniepokoiła	Markusa.	Odchrząknął	i	zapytał:
–	Kim	jest	Decymus,	ojcze?
–	Decymus?	 –	 Tytus	 skrzywił	 się	 i	 splunął	na	 ziemię.	 –	Nikim	 szczególnym,	 parszywym

krwiopijcą,	któremu	już	dawno	ktoś	powinien	dać	nauczkę.
Markus	pytająco	popatrzył	ojcu	w	oczy.	Ten	zaśmiał	się	cicho	i	poczochrał	synowi	ciemne

kędziory.
–	 Decymus	 to	 niezłe	 ziółko.	 Najbogatszy	 lichwiarz	 na	 Leukadzie,	 a	 dzięki	 powiązaniom

z	rzymskim	namiestnikiem	został	niedawno	poborcą	podatkowym.
–	To	bardzo	niefortunne	połączenie	–	dodała	cicho	Liwia.	–	Zrujnował	już	kilku	rolników

w	okolicy.
–	Tego	gospodarstwa	nie	zrujnuje!	–	warknął	Tytus.	–	Arystydesie,	przynieś	mi	mój	miecz.
Pastuch	uniósł	brwi,	 lecz	posłusznie	zniknął	w	głębi	domu.	Cerber	chciał	pobiec	za	nim,

ale	zaraz	wrócił	do	nogi	Markusa.	Chłopiec	pogłaskał	go	czule.	Liwia	objęła	potężne	ramię
męża.

–	Tytusie,	co	też	ci	przyszło	do	głowy?	Słyszałeś,	co	powiedział	Arystydes.	Jest	ich	trzech,
są	uzbrojeni.	To	żołnierze.	Nie	pozwolę	ci	z	nimi	walczyć.	Nawet	o	tym	nie	myśl.

Tytus	potrząsnął	głową.



–	Wychodziłem	zwycięsko	z	trudniejszych	potyczek.	Wiesz	przecież.
–	To	było	ponad	dziesięć	lat	temu	–	protestowała	nieśmiało.
–	Nie	 zamierzam	 sięgać	 po	 broń,	 jeśli	 to	 nie	 będzie	 konieczne.	Ale	Decymus	 na	 pewno

przysłał	ich	po	pieniądze.	Nie	odejdą,	jeżeli	ich	nie	dostaną.
–	Ile	jesteśmy	mu	winni?
Tytus	spuścił	wzrok	i	podrapał	się	po	karku.
–	Dziewięćset	sestercji.
–	Dziewięćset!
–	Zalegam	z	trzema	ratami.	Spodziewałem	się	tego.
–	Możesz	im	zapłacić?
–	Nie.	Mamy	za	mało	w	skrzyni.	Wystarczy,	żeby	przetrzymać	zimę,	a	potem...
Potrząsnął	głową.	Liwia	zmarszczyła	brwi.
–	Będziesz	musiał	mi	się	potem	z	tego	wytłumaczyć.	–	Zwróciła	się	do	syna.	–	Markusie!

Przynieś	skrzynkę	z	pieniędzmi.	Jest	za	posągiem	w	atrium.	Prędko!
Markus	posłusznie	ruszył	w	stronę	wnętrza	domu.
–	Zostań	tu!	–	zawołał	Tytus	głosem	tak	donośnym,	że	usłyszałby	go	każdy	w	promieniu

stu	kroków.	–	Nie	dotykaj	tej	skrzynki.	Nie	zamierzam	płacić	ani	sestercji,	dopóki	nie	będzie
mnie	stać.

–	 Czyś	 ty	 oszalał?	 –	 zaniepokoiła	 się	 na	 poważnie	 Liwia.	 –	 Nie	 możesz	 walczyć
w	pojedynkę	z	uzbrojonymi	żołnierzami.

–	Zobaczymy	–	odparł	ponuro	Tytus.	–	Zabierz	małego	do	środka.	Sam	się	tym	zajmę.
–	Skrzywdzą	cię,	a	może	i	zabiją.	Co	się	wtedy	stanie	z	Markusem	i	ze	mną?	Odpowiedz

mi.
–	Schowajcie	się	w	domu.
Markus	widział,	że	matka	chce	zaprotestować,	lecz	oboje	dobrze	znali	to	stalowe	spojrzenie

Tytusa.	Pokręciła	więc	tylko	głową	ze	złością	i	wyciągnęła	rękę	do	syna.
–	Chodź.
Markus	spojrzał	na	nią,	potem	na	ojca.	Nie	zamierzał	się	ruszać	z	miejsca,	chciał	pokazać

ojcu,	że	się	nie	boi.
–	Markus,	chodź	ze	mną.	W	tej	chwili!
–	 Nie.	 Zostaję.	 –	 Wyprostował	 się	 i	 oparł	 dłonie	 na	 biodrach.	 –	 Cerber	 i	 ja	 będziemy

walczyć	u	boku	ojca.	–	Starał	się	powiedzieć	to	jak	najdobitniej,	lecz	głos	lekko	mu	zadrżał.
–	Co	takiego?	–	zdziwił	się	Tytus.	–	Jesteś	na	to	jeszcze	za	młody,	mój	chłopcze.	Idź	z	matką

do	domu.
Markus	pokręcił	głową.
–	 Potrzebujesz	 mnie.	 Nas.	 –	 Wskazał	 głową	 Cerbera,	 który	 postawił	 uszy	 i	 zamachał

kosmatym	ogonem.
Zanim	Tytus	zdążył	odpowiedzieć,	z	wnętrza	domu	wyłonił	się	Arystydes.	W	jednej	ręce



trzymał	swój	kostur,	w	drugiej	–	miecz	w	skórzanej	pochwie	na	pasku.	Tytus	wziął	od	niego
broń	i	przełożył	pasek	przez	głowę.	Starannie	poprawił	ułożenie	broni	na	biodrze.	Arystydes
podszedł	 do	 bramy	 i	 wpatrywał	 się	 w	 drogę	 opadającą	 ku	 Nydri.	 Nagle	 Tytus	 chwycił
za	 rękojeść	 i	 jednym	 zwinnym	 ruchem	 wydobył	 ostrze	 –	 tak	 szybko,	 że	 Markus
aż	podskoczył,	wydając	stłumiony	okrzyk.	Cerber	zawarczał.

Ojciec	uśmiechnął	się	do	syna	i	schował	miecz.
–	 Spokojnie.	 Sprawdzałem	 tylko,	 czy	 daje	 się	 bez	 trudu	 wyjąć.	 To	 dlatego	 jest	 zawsze

naoliwiony	–	na	wszelki	wypadek.
Markus	poczuł	ucisk	w	gardle.
–	Na	jaki	wypadek,	ojcze?
–	 Na	 przykład	 na	 taki	 jak	 dziś.	 Ale	 pozwól,	 że	 sam	 się	 tym	 zajmę.	 Idź	 do	 domu	 i	 nie

wychodź,	dopóki	cię	nie	zawołam.
Markus	posłał	mu	butne	spojrzenie.
–	Ojcze,	moje	miejsce	jest	u	twojego	boku.	Potrafię	walczyć.	–	Położył	rękę	na	skórzanym

woreczku	 i	na	procy,	które	nosił	 zatknięte	 za	pasek.	 –	Umiem	trafić	 zająca	 z	pięćdziesięciu
kroków.

Matka,	która	przyglądała	im	się	z	boku,	straciła	cierpliwość.
–	Na	litość	boską,	Markus,	do	domu!
–	 Liwio	 –	 wtrącił	 Tytus.	 –	 Schowaj	 się	 w	 kuchni.	 Ja	 porozmawiam	 z	 Markusem.	 Zaraz

do	ciebie	dołączy.
Chciała	 zaprotestować,	 ale	 ujrzała	 ogień	 w	 oczach	 męża	 i	 odeszła,	 szurając	 sandałami

po	 kamiennej	 posadzce.	 Tytus	 zwrócił	 się	 ponownie	 do	 syna,	 uśmiechając	 się	 do	 niego
z	czułością.

–	Mój	chłopcze,	 jesteś	jeszcze	zbyt	młody,	by	walczyć	u	mojego	boku.	Bardzo	cię	proszę,
idź	do	matki.

Ale	było	za	późno.	Tytus	przerwał	w	pół	słowa,	usłyszawszy	ostry	syk	Arystydesa.	Pastuch
podniósł	zwiniętą	dłoń	do	ust	i	zawołał	półszeptem:

–	Panie!	Nadchodzą!



	
	
	
	
	

jciec	dał	znak	Markusowi,	by	schował	się	do	środka.
–	Idź	i	nie	ruszaj	się	stamtąd.
Markus	skinął	głową	i	pstryknięciem	palców	przywołał	psa.

–	Za	mną!
Przyczaił	 się	w	 ciemnym	miejscu	w	 sieni	 prowadzącej	 do	 skromnego	 atrium,	 tak	 że	 nie

było	go	widać	od	strony	bramy.	Arystydes,	ściskając	w	ręku	kostur,	pozostał	przy	bramie.
Przez	chwilę	panowała	niczym	niezmącona	cisza.	Markusowi	serce	waliło	jak	młotem,	czuł

suchość	 w	 ustach.	 Wreszcie	 doleciały	 go	 stłumione	 głosy	 mężczyzn	 zbliżających	 się
do	bramy.	Jeden	z	nich	zażartował,	pozostali	dwaj	się	roześmiali,	a	ich	śmiech	brzmiał	ostro
i	 nieprzyjemnie.	Markus	przeklął	 siebie	w	myślach,	 bo	 zaoferował	ojcu	pomoc,	 nie	mając
przy	 sobie	 pocisków	do	procy,	 zresztą	 potrzebowałby	 kilku	 chwil,	 żeby	przygotować	broń
do	użycia.

Wiedział,	 że	ma	dobre	oko,	poza	 tym	Arystydes	wyszkolił	 go	na	 tyle	dobrze,	 że	wiosną
udało	mu	się	zabić	jednego	z	dzikich	psów	nękających	kozy.	Niestety,	teraz	jego	broń	była
właściwie	bezużyteczna.

Tak	rozmyślając,	zatrzymał	spojrzenie	na	leżącej	w	kącie	zdrewniałej	winorośli.	Podniósł	ją
i	trzymał	w	pogotowiu,	w	razie	potrzeby	zamierzając	uderzyć	przeciwnika	sękatym	końcem.

Głosy	mężczyzn	cichły	w	miarę	zbliżania	się	do	bramy,	za	to	coraz	głośniej	chrzęścił	żwir
pod	ich	butami.	Markus	wyjrzał	zza	węgła	i	omiótł	wzrokiem	nieproszonych	gości.	Przodem
szedł	 wysoki,	 mocno	 zbudowany	 człowiek	 o	 zmierzwionych,	 przyprószonych	 siwizną
włosach	związanych	rzemykiem.	Markus	domyślił	się,	że	nie	jest	on	dużo	młodszy	od	jego
ojca.	 Sprawiał	 wrażenie	 silnego,	 a	 długa,	 ukośna	 blizna	 na	 twarzy	 kazała	 w	 nim	widzieć
doświadczonego	 żołnierza.	 Po	 jego	bokach,	 o	 krok	 z	 tyłu,	 podążali	 dwaj	mężczyźni,	 którzy
wyglądali	 równie	 groźnie.	 Każdy	 z	 nich	miał	 przytroczony	 do	 pasa	miecz,	 dzierżyli	 także
włócznie.

Tytus	 najpierw	 zmierzył	 ich	 dokładnie	 wzrokiem,	 potem	 odchrząknął	 i	 spytał	 bez
ceregieli:

–	Coście	za	jedni?	Mówcie,	co	was	tu	sprowadza,	i	wracajcie	do	siebie.
Surowa	 twarz	 przywódcy	 zmarszczyła	 się	w	 uśmiechu.	 Uniósł	 dłonie	w	 pojednawczym

geście.
–	 Spokojnie,	 centurionie.	 Po	 co	 ten	 groźny	 żołnierski	 ton?	 Przybywamy	 jedynie



z	wiadomością.	Od	Decymusa.	–	Jego	uśmiech	zgasł.
–	Najpierw	się	przedstawcie.
–	Dlaczego?
–	Lubię	wiedzieć,	z	kim	mam	do	czynienia	–	odparł	Tytus	niewzruszonym	tonem,	a	 jego

dłoń	spoczęła	na	głowicy	miecza.
–	Dobrze	więc.	Nazywam	się	Termon.	Zajmuję	się	trudnymi	klientami	mojego	pana.
–	Mów,	Termonie,	co	masz	do	powiedzenia,	a	potem	odejdź	stąd.
–	Nie	musisz	być	dla	nas	tak	niegościnny,	Tytusie	Korneliuszu.	Powód	naszej	wizyty	jest

bardzo	 prosty.	 Zadłużyłeś	 się	 u	 naszego	 pana.	Dokładnie	 rzecz	 ujmując,	 jesteś	mu	winien
tysiąc	pięćdziesiąt	sestercji.	Przysłał	nas	po	swoje	pieniądze.

–	Dziewięćset.
–	Słucham?
–	Jestem	mu	winien	dziewięćset	sestercji.	Nie	tysiąc	pięćdziesiąt.
Przywódca	skrzyżował	ramiona	i	zaczął	wyłamywać	palce	ze	stawów.
–	 Zapominasz	 o	 odsetkach.	 Tak	 jak	 powiedziałem,	 jesteś	 winny	 Decymusowi	 tysiąc

pięćdziesiąt	sestercji.	Mój	pan	żąda	zwrotu	tych	pieniędzy.	Niezwłocznie.
Tytus	westchnął.
–	 Nie	 mam	 ich.	 Decymus	 wie	 o	 tym.	 Mówiłem	 już	 jego	 człowiekowi,	 że	 oddam

w	przyszłym	 roku,	 po	 udanych	 zbiorach.	Wracajcie	 do	 swojego	 pana	 i	wyjaśnijcie	mu	 to,
żeby	 nie	 było	 nieporozumień.	 Przekażcie,	 że	 dostanie	 swoje	 pieniądze,	 jak	 tylko	 będę	 je
miał.	–	Tytus	zamilkł	na	chwilę,	po	czym	dodał:	–	Ale	nie	będzie	żadnych	odsetek.	Dostanie
równo	 tyle,	 ile	 jestem	mu	winien.	 A	 teraz	 po	 raz	 ostatni	 proszę	was	 o	 opuszczenie	 mojej
ziemi.

Przywódca	cmoknął	znacząco	i	pokręcił	głową.
–	Przykro	mi,	centurionie,	ale	nic	z	tego.	Nie	odejdziemy	bez	pieniędzy	albo	kosztowności,

które	pokryją	twój	dług.
Tytus	 utkwił	 w	 nim	 wzrok,	 pozostali	 dwaj	 zacisnęli	 dłonie	 na	 drzewcach	 włóczni,

delikatnie	 pochylając	 ostrza	 w	 stronę	 byłego	 legionisty.	 Markus	 czuł,	 że	 konflikt	 wisi
w	powietrzu.	Zwarł	palce	wokół	rózgi.	Wiedział,	że	Cerber	też	wyczuwa	niebezpieczeństwo	–
zjeżyła	mu	się	sierść	na	grzbiecie	i	obnażył	lśniące,	białe	kły.

Zanim	wrogie	 napięcie	 sięgnęło	 zenitu,	 Arystydes,	 ściskając	 w	 słabych	 dłoniach	 kostur,
wyszedł	z	cienia	obok	bramy.

–	Mój	pan	kazał	wam	odejść.	–	Mówił	cienkim	głosem,	ale	w	jego	głęboko	osadzonych
oczach,	 patrzących	 groźnie	 spod	 białych	 kępek	 brwi,	 widać	 było	 wielką	 determinację.	 –
Precz!

Termon	 zamrugał	 zdziwiony,	 a	 po	 chwili	 roześmiał	 się	 głośno.	 Jego	 pomocnicy	 także
parsknęli	nerwowym	śmiechem,	przenosząc	wzrok	z	Arystydesa	na	Tytusa.

–	 Centurionie,	 skąd	 wytrzasnąłeś	 to	 stare	 próchno?	 –	 Termon	 pokręcił	 głową	 i	 omiótł



pastucha	spojrzeniem.	–	Obawiam	się,	że	nie	jest	wart	ani	sestercji.	Chyba	że	chcesz	nam	go
oddać	za	darmo?

Markus	 aż	 zagotował	 się	 w	 środku,	 słysząc	 te	 obraźliwe	 słowa.	 Oblicze	 jego	 ojca
pociemniało.	Tytus	Korneliusz	wycedził	przez	zęby:

–	Mój	niewolnik	nie	 jest	na	 sprzedaż.	A	wy	 róbcie,	 co	wam	kazał,	wynoście	 się	 z	mojej
ziemi.

Termon	 w	 okamgnieniu	 stracił	 dobry	 humor.	 Dobył	 miecza	 i	 dał	 znak	 swoim
pomagierom,	a	ci	opuścili	groty	włóczni	jeszcze	niżej.

–	Wybór	należy	do	ciebie,	centurionie.	Albo	nam	zapłacisz,	albo...
Tytus	Korneliusz	skrzywił	się,	także	wyjął	miecz	i	zgiął	nogi	w	kolanach.
–	W	takim	razie	wybieram	to	drugie.
Markus	patrzył	na	ojca	z	drżeniem.	Tytus	nie	miał	szans	w	starciu	z	trzema	przeciwnikami.

Chłopiec	wiedział,	że	musi	mu	jakoś	pomóc.
Nagle	 Arystydes	 z	 dzikim	 okrzykiem,	 zamachując	 się	 szeroko	 kosturem,	 rzucił	 się

na	stojącego	najbliżej	towarzysza	Termona.	Ten	wyciągnął	przed	siebie	włócznię	i	sparował
uderzenie,	 drewno	 trzasnęło	 o	 drewno.	 Pastuch	 napierał,	 stękając	 z	 wysiłku,	 ale	 żołnierz
Termona	był	młodszy,	silniejszy	i	lepiej	wyszkolony	w	posługiwaniu	się	bronią.	Bez	trudu
odparł	atak	i	odepchnął	Arystydesa	z	taką	siłą,	że	starzec	runął	z	jękiem	na	plecy.	Ułamek
sekundy	później	zawisła	nad	nim	włócznia	uniesiona	do	ciosu.

–	Cerber!	Łap!	–	zawołał	Markus,	rzucając	w	żołnierza	zdrewniałą	winoroślą.	Pies	skoczył
za	nią	i	przez	chwilę	wydawał	się	ruchomą	plamą,	futro	i	kły	tylko	mignęły	w	powietrzu.
Mężczyzna	 przewrócił	 się	 i	 upuścił	 włócznię.	 Arystydes	 przetoczył	 się	 na	 bok	 i	 stanął
na	chwiejnych	nogach.	Chciał	jak	najszybciej	oddalić	się	od	przeciwnika,	zanim	ten	dojdzie
do	siebie.

Tymczasem	 Tytus	 Korneliusz	 ruszył	 z	 rykiem	 przed	 siebie,	 odtrącił	 mieczem	 włócznię,
którą	 drugi	 pomocnik	 Termona	 próbował	 go	 przebić,	 i	 zaraz	 rozkwasił	 mu	 nos	 ciężką
mosiężną	gardą.	Mężczyzna	upadł	zamroczony.

Tytus	nie	zdążył	jeszcze	odwrócić	się	w	stronę	Termona,	gdy	ten	przypuścił	atak.	Celował
ostrzem	prosto	w	pierś	 centuriona.	 Tytus	w	 ostatniej	 chwili	 obrócił	miecz	 i	 sparował	 cios.
Czubek	klingi	przeciął	powietrze	kilka	centymetrów	od	 jego	głowy.	Termon	błyskawicznie
cofnął	 broń	 i	 ponowił	 atak.	 Tym	 razem	 Tytus	 nie	 zdążył	 zareagować	 i	 ostrze	 zahaczyło
o	rękę,	w	której	trzymał	miecz.	Krzyknął	i	odruchowo	rozluźnił	uścisk.	Termon	wykorzystał
moment	przewagi	i	potężnym	uderzeniem	wytrącił	mu	broń	z	ręki.

Lodowaty	dreszcz	 strachu	przeniknął	 serce	Markusa.	Chłopiec	nabrał	powietrza,	wybiegł
na	podwórze	i	rzucił	się	Termonowi	na	plecy,	a	jego	drobne	ręce	oplotły	mu	szyję.

–	Co	u	Hadesa...	–	warknął	Termon.
Markus	trzymał	go	z	całej	siły,	był	przerażony,	ale	wiedział,	że	musi	dać	z	siebie	wszystko.

Usłyszał	ostre	 szczeknięcie,	 chwilę	później	Cerber	dopadł	do	Termona	 i	 zatopił	 kły	w	 jego



ręce	 z	 mieczem.	 Mężczyzna	 szamotał	 się	 z	 psem	 i	 z	 duszącym	 go	 chłopcem,	 przeklinając
wściekle	jednego	i	drugiego	przez	zaciśnięte	zęby.	Broń	wypadła	mu	z	dłoni	i	wylądowała
z	brzękiem	na	ziemi.

–	Zuch	chłopak!	–	zawołał	Tytus,	podnosząc	swój	miecz	i	kierując	się	w	stronę	Arystydesa
i	trzeciego	napastnika.

–	 Uważaj!	 –	 rzucił	 ostrzeżenie	 Termon,	 lecz	 jego	 towarzysz	 wciąż	 był	 zajęty	 pastuchem
i	zanim	zorientował	się	w	sytuacji,	Tytus	rozciął	mu	ramię	do	kości.	Mężczyzna	zawył	z	bólu,
wypuścił	 włócznię	 i	 przycisnął	 rękę	 do	 piersi.	 Tytus	 kopnął	 włócznię	 w	 kierunku
Arystydesa.

–	Weź	ją.	Jeśli	będzie	czegoś	próbował,	przebij	go	na	wylot.
–	Tak	jest,	panie!	–	Pastuch	uśmiechnął	się	szeroko.	–	Z	przyjemnością.
Tytus	odwrócił	się	i	przytknął	Termonowi	miecz	do	gardła.
–	Możesz	go	już	puścić,	Markusie.	I	uspokój	psa.
Markus	 zeskoczył	 na	 ziemię.	 Serce	 ciągle	 biło	 mu	 jak	 szalone.	 Nabrał	 powietrza

i	pstryknął	palcami.
–	Cerber!	Zostaw!
Pies	niechętnie	 rozwarł	kły,	powarczał	 jeszcze	na	odchodnym	 i	wrócił	do	nogi	Markusa.

Dumny	z	niego	pan	poklepał	go	po	głowie.
Termon	jedną	ręką	rozcierał	sobie	szyję.	Na	drugiej	widniały	ociekające	krwią	ślady	kłów.

Posłał	Tytusowi	nienawistne	spojrzenie,	w	odpowiedzi	tamten	posłał	mu	szeroki	uśmiech.
–	 Chyba	 pora,	 żebyś	 zabrał	 swoich	 ludzi	 i	 zdał	 meldunek	 Decymusowi.	 Powiedz	 mu,

że	odzyska	pieniądze	w	swoim	czasie.	A	 jeśli	 znowu	przyśle	 zbirów,	 żeby	mnie	 zastraszyć,
spotka	 ich	 to	 samo,	 co	 spotkało	 was.	 A	 teraz	 weźcie	 go	 –	 wskazał	 na	 nieprzytomnego
mężczyznę	leżącego	na	ziemi	–	i	wynoście	się	z	mojej	ziemi.

Termon	 i	 ranny	mężczyzna	 podnieśli	 towarzysza	 nie	 bez	 trudu.	 Zarzucili	 sobie	 jego	 ręce
na	barki	i	ruszyli	wolno	w	stronę	bramy.	Termon	przystanął	jeszcze	i	spojrzał	przez	ramię.

–	 Nie	 myśl,	 centurionie,	 że	 to	 koniec.	Wrócę	 tu	 i	 będzie	 nas	 wtedy	 więcej.	 Pożałujesz,
że	zadarłeś	z	Decymusem.

Tytus	w	odpowiedzi	tylko	splunął	na	ziemię.
Nieproszeni	goście	w	końcu	odeszli,	przez	jakiś	czas	słychać	było	jeszcze	chrzęst	ich	butów

na	ścieżce.
Markus	spojrzał	na	ojca	i	na	Arystydesa.	Wszyscy	trzej	głośno	dyszeli.	Nagle	Tytus	wydał

z	siebie	radosny	okrzyk,	Markus	z	miejsca	mu	zawtórował.	Serce	wciąż	biło	mu	szybko,	ale
czuł	 wielką	 ulgę,	 że	 nikomu	 nic	 się	 nie	 stało,	 i	 dumę	 ze	 zwycięstwa.	 Tytus	 poklepał	 go
po	ramieniu.

–	Moja	krew!
Oczy	Markusa	zajaśniały	radością.
–	Cerber	też	dobrze	się	spisał,	ojcze.



–	To	prawda.	–	Tytus	pogłaskał	psa	po	głowie.
Arystydes	 odrzucił	włócznię	 na	 bok	 i	 dołączył	 do	 ojca	 i	 syna.	 Choć	 był	 niewolnikiem,

Tytus	objął	go	ramieniem	i	poklepał.
–	To	było	piękne	zwycięstwo.	Dobra	robota!
Markus	 i	 Arystydes	 śmiali	 się,	 a	 Tytus	wraz	 z	 nimi	 –	 dopóki	 nie	 zauważył,	 że	 ktoś	 stoi

w	drzwiach	domu	i	przygląda	się	im	surowym	wzrokiem.
–	Rozumiem,	że	jesteś	z	siebie	zadowolony	–	odezwała	się	Liwia.
Tytus	dumnie	wypiął	pierś.
–	Owszem,	jestem.
–	 Doprawdy?	 Myślisz,	 że	 na	 tym	 się	 skończy?	 Słyszałam,	 co	 powiedział.	 Wróci	 tu,

przyprowadzi	ze	sobą	więcej	ludzi.
Tytus	machnął	dłonią.
–	Wątpię.	 Daliśmy	 jemu	 i	 Decymusowi	 nauczkę.	 Przekonasz	 się.	 On	wie,	 że	 nie	 warto

zadzierać	 z	 obywatelem	 rzymskim,	 do	 tego	 centurionem	 z	 odznaczeniami.	 Ale	 jeśli	 to	 cię
uspokoi,	będziemy	czuwać.

Liwia	pokręciła	głową.	Odwróciła	się	i	zniknęła	we	wnętrzu.	Markusowi	duma	rozpierała
serce,	lecz	coś	mu	podpowiadało,	że	matka	może	mieć	rację.	A	jeśli	Decymus	przyśle	większy
oddział?	Następnym	razem	wrogowie	na	pewno	będą	lepiej	przygotowani.

–	 To	 było	 naprawdę	 coś!	 –	 Tytus	 Korneliusz	wyszczerzył	 zęby	w	 uśmiechu.	 –	 Trzeba	 to
uczcić.	Arystydesie!

–	Tak,	panie?
–	Zarżnij	najlepszą	kozę,	jaką	mamy.	Wieczorem	urządzimy	sobie	ucztę!
Markus	wymienił	z	ojcem	uśmiechy.	Tytus	poklepał	go	czule	po	policzku	i	pokiwał	głową

z	aprobatą.
–	Mój	mały	żołnierzyk.	Kiedyś	będzie	z	ciebie	wspaniały	wojownik,	zobaczysz.



	
	
	
	
	

ilka	dni	później	Markus	i	Arystydes	siedzieli	na	płaskim	głazie,	pilnując	kóz.
–	Cerber	dobrze	się	spisał,	paniczu	Markusie.	–	Pastuch	uśmiechnął	się,	a	po	chwili

spoważniał.	–	Ale	czeka	cię	z	nim	jeszcze	trochę	pracy,	aby	go	wytresować	jak	należy.
Markus	spojrzał	na	psa	leżącego	u	ich	stóp.	Ten	jakby	wyczuł,	że	o	nim	mowa,	bo	spojrzał

na	pana	wzrokiem	pełnym	oddania	i	wesoło	zamerdał	ogonem.
–	Jest	już	przecież	oswojony.
–	Oswojony	–	tak,	ale	nie	wytresowany	–	podkreślił	stanowczo	Arystydes.	–	Miałeś	dobry

pomysł	z	tym	patykiem,	ale	następnym	razem	to	może	nie	zadziałać.
–	Następnym	razem?	Myślisz,	że	oni	tu	wrócą?
–	 Być	 może.	 –	 Arystydes	 zmusił	 się	 do	 beztroskiego	 uśmiechu.	 –	 Ale	 nawet	 jeśli	 nie

wrócą,	to	nie	powód,	żeby	przerywać	tresurę.	Cerber	zrobił	wielkie	postępy,	odkąd	się	nim
zająłeś.

Markus	skwapliwie	przytaknął.
Rok	wcześniej	do	ich	drzwi	zapukał	domokrążca	z	wozem	pełnym	starych	garnków,	noży,

kubków	i	innych	towarów.	Cerber	wlókł	się	za	wozem	na	łańcuchu,	pilnując	jego	zawartości.
Właściciel	 bił	 go	 i	 skąpił	 mu	 jedzenia,	 bo	 chciał,	 żeby	 pies	 samym	wyglądem	 odstraszał
potencjalnych	 złodziei.	 Liwia	 rzuciła	 okiem	 na	 towary	 i	 już	 chciała	 odprawić	 handlarza,
kiedy	zjawił	się	Markus.	Na	widok	nieszczęsnego	zwierzęcia	ścisnęło	mu	się	serce.

–	Matko,	pozwól	mi	go	odkupić	–	szepnął.
–	 Odkupić?	 –	 Liwia	 zrobiła	 rozbawioną	 minę.	 –	 Za	 co?	 Przecież	 nie	 masz	 żadnych

pieniędzy.
–	W	takim	razie	ty	go	kup.	Proszę.
Pokręciła	głową.
–	Markusie,	to	zwierzę	jest	dzikie	i	zaniedbane.	Nie	będzie	z	niego	pożytku.
Markus	 przyjrzał	 się	 psu	 i	 poza	 rozczochranym	 futrem	 i	 obnażonymi	 kłami	 dostrzegł

udręczone,	wystraszone	stworzenie.
–	Nikt	o	niego	nie	dba.	Potrzebuje	opieki.	Kup	mi	go,	a	obiecuję,	że	go	wytresuję	i	przyda

się	w	gospodarstwie.	Proooszę.	 –	Uczepił	 się	 rękawa	matczynej	 tuniki	 i	patrzył	błagalnym
wzrokiem.	–	Jeżeli	go	nie	przygarniemy,	ten	człowiek	zamęczy	go	na	śmierć.

Matka	 spojrzała	 synowi	 w	 oczy	 i	 zmarszczyła	 brwi,	 jak	 gdyby	 odżyło	 w	 niej	 jakieś
wspomnienie.	Zwróciła	się	w	stronę	domokrążcy	i	zapytała	szorstko:



–	Ile	za	tego	psa?
Chytre	oczy	handlarza	zwęziły	się.
–	Dwadzieścia	sestercji,	skoro	ma	być	dla	chłopca.
–	Dziesięć.	Nie	więcej.
–	Dziesięć?	–	Mężczyzna	udał	zdziwienie.	–	Ależ	Cerber	to	pierwszorzędny	pies	myśliwski.

Z	rodowodem	i	tak	dalej.	Pies	na	wagę	złota.
–	Dziesięć	–	nie	ustępowała	Liwia.
Handlarz	przez	chwilę	milczał,	jak	gdyby	rachując	w	myślach.	Wreszcie	kiwnął	głową.
–	No	dobrze.	Niech	stracę.
Odwiązał	psa	od	wozu	i	podał	koniec	łańcucha	Markusowi,	lecz	Liwia	powstrzymała	syna

gestem	i	zwróciła	się	do	handlarza:
–	Przywiąż	do	tego	słupa	obok	stodoły.
Dopiero	 gdy	 pies	 został	 uwiązany,	 poszła	 do	 domu	 po	 pieniądze,	 a	 potem	 odliczając

monety,	wręczyła	 je	domokrążcy.	 Ten	kurczowo	ścisnął	 je	w	garści	 i	popędził	 z	powrotem
do	swojego	wozu.

–	Życzę	powodzenia	z	tym	psem!	Przyda	wam	się!
Trzasnął	 biczem	 i	 wóz	 potoczył	 się	 po	 drodze.	 Tymczasem	 Markus	 przyglądał	 się	 psu,

który	wycofał	się	pod	ścianę	stodoły	i	łypał	podejrzliwie	na	nowych	właścicieli.
	

Arystydes	 miał	 szczególny	 talent	 do	 oswajania	 zwierząt	 i	 w	 wolnym	 czasie	 starał	 się
przekazać	swoją	wiedzę	Markusowi.	Razem	tresowali	Cerbera	w	zamkniętym	pomieszczeniu
za	prasą	do	wyciskania	oliwy	 z	oliwek.	Markus	dobrze	pamiętał	pierwszy	wieczór	 –	 stary
pastuch	dał	psu	do	wypicia	miksturę	nasenną,	a	potem	obaj	zakradli	się	do	środka	i	obmyli
mu	 rany.	 Później	 codziennie	 przyrządzali	 mu	 kleiki	 z	 kaszy	 jęczmiennej	 z	 dodatkiem
mięsnych	ochłapów	z	kuchni.	Mijały	tygodnie,	pies	dochodził	do	siebie,	łyse	placki	na	jego
ciele	 porosły	 sierścią,	 która	 zakryła	 sińce	 i	 blizny.	 Pod	 okiem	 Arystydesa	 Markus	 zaczął
karmić	 go	 kawałkami	mięsa,	 które	 podawał	 psu	 przez	 kraty.	 Cerber	 podchodził	 ostrożnie,
chwytał	kąsek,	uciekał	 z	nim	w	kąt	pomieszczenia	 i	dopiero	 tam	zjadał.	Aż	pewnego	 razu
weszli	 do	 środka	 i	 pastuch	 namówił	 chłopca,	 by	 podał	 mu	mięso	 z	 ręki.	Markus	musiał
zebrać	w	sobie	całą	odwagę.

–	Nie	wykonuj	gwałtownych	ruchów	–	pouczył	go	Arystydes.	–	Nie	możesz	dać	po	sobie
poznać,	że	się	go	boisz.

Początkowo	Cerber	chwytał	kąsek	i	uciekał,	ale	za	którymś	razem	ośmielił	się	zjeść	mięso
na	 miejscu.	 A	 pewnego	 dnia,	 najadłszy	 się,	 pies	 zbliżył	 się	 do	 Markusa	 i	 ostrożnie	 go
obwąchał.	 Jego	 ciepły	 oddech	 zatrwożył	 chłopca,	 lecz	 nie	 cofnął	 dłoni,	 trzymał	 ją
nieruchomo,	a	pies	nagle	 zaczął	 ją	 lizać.	W	 jednej	 chwili	 serce	Markusa	przepełniły	duma
i	miłość	do	zwierzęcia.	Rozpromieniony	zerknął	na	Arystydesa.

–	Widziałeś?
Pastuch	pokiwał	głową	i	także	się	uśmiechnął,	poklepując	chłopca	po	ramieniu.



–	A	nie	mówiłem,	że	wystarczy	być	cierpliwym?
Niedługo	 potem	 Cerber	 zaczął	 pozwalać	 Markusowi	 na	 delikatne	 pieszczoty,

a	po	miesiącu	wyprowadzili	go	z	szopy	i	zabrali	na	spacer	po	gospodarstwie.	Z	początku	pies
był	 niespokojny,	 lecz	 wkrótce	 ciekawość	 zapachów	 wzięła	 w	 nim	 górę.	 Truchtał	 tam
i	 z	powrotem,	niuchając,	 nie	oddalając	 się	 jednak	od	 swoich	opiekunów.	Parę	dni	później
Markus	 wyprowadzał	 go	 już	 sam	 na	 spacery	 i	 rozpoczął	 naukę	 posłuszeństwa.	 Po	 trzech
miesiącach	zdecydował	się	zabrać	go	na	dziedziniec	i	pokazać	rodzicom.

–	No	no!	Bardzo	 się	poprawił!	 –	 Liwia	nie	kryła	 zaskoczenia.	 –	Ma	 całkiem	 ładną	 sierść
i	nabrał	ciała.

–	 Istotnie	 –	 zgodził	 się	Tytus,	kucając	przed	psem,	 żeby	 lepiej	mu	się	przyjrzeć.	Pomacał
jego	mięśnie,	otworzył	pysk	i	obejrzał	zęby,	a	Cerber	znosił	to	wszystko	ze	spokojem.

–	Dobra	robota,	synu.
Markus	uśmiechnął	się	z	dumą.	Wyznał	jednak	po	chwili:
–	Arystydes	mi	pomagał,	ojcze.	Bez	niego	bym	sobie	nie	poradził.
–	 Tak,	 stary	 ma	 smykałkę	 do	 zwierząt.	 Zawsze	 ją	 miał.	 Pytanie	 brzmi:	 jaki	 pożytek

możemy	mieć	z	tego	psa?	Myślisz,	że	uda	się	go	wytresować?
Markus	uśmiechnął	się.
–	Patrz	na	to.
Pstryknął	palcami	i	wskazał	palcem	miejsce	przy	swojej	nodze.
–	Siad!
Cerber	podbiegł	do	 chłopca	 i	usiadł.	Wtedy	Markus	pokazał	psu	otwartą	dłoń,	ułożoną

równolegle	do	ziemi.
–	Leżeć!
Cerber	wysunął	 łapy	 do	 przodu	 i	 opadł	 na	 ziemię.	Markus	 odczekał	 chwilę	 i	wykonał

ruch	nadgarstkiem.
–	Umieraj	za	Rzym.
Cerber	 przewrócił	 się	 na	 grzbiet	 i	 rozrzucił	 łapy	 na	 boki.	 Matka	 Markusa	 z	 wrażenia

klasnęła	w	dłonie.
–	Jaki	on	mądry!
–	Mądry?	–	Tytus	zmarszczył	brwi.	–	To	prosta	sztuczka.	Poza	tym	mądry	pies	nie	umarłby

za	nikogo.	Markusie,	naucz	go	czegoś,	co	przyda	nam	się	w	gospodarstwie,	a	pozwolę	ci	go
zatrzymać.	W	przeciwnym	razie	będziesz	musiał	się	go	pozbyć.

Markus	i	Arystydes	próbowali	wdrożyć	Cerbera	do	pomocy	przy	wypasaniu	kóz,	ale	pies
traktował	 te	 lekcje	 jak	 zabawę,	 biegał	 za	 stadem,	 obszczekując	 je,	 i	 trzeba	 go	 było	 brać
z	 powrotem	 na	 smycz.	 Lepiej	 sprawdzał	 się	 jako	 pies	 myśliwski.	 Miał	 świetny	 węch
i	 zazwyczaj	udawało	mu	się	dogonić	 zająca,	nim	ten	zdążył	 skryć	się	w	norze.	Toteż	Tytus
niechętnie,	bo	niechętnie,	ale	pozwolił	synowi	zatrzymać	psa.

Teraz,	 po	 wizycie	 ludzi	 Decymusa,	 Markus	 chciał	 wzbogacić	 tresurę	 Cerbera



o	umiejętności,	które	uczyniłyby	z	niego	psa	obronnego.	Kiedy	przedstawił	swoje	pomysły
Arystydesowi,	ten	w	zamyśleniu	podrapał	się	po	głowie.

–	 Nie	 wiem,	 czy	 to	 taki	 dobry	 pomysł,	 paniczu	 Markusie.	 Teraz	 ten	 pies	 ma	 łagodny
charakter.	Kocha	ludzi.	Jeżeli	nauczymy	go	atakować,	stanie	się	zupełnie	innym	zwierzęciem.

Jednak	 Markus	 podjął	 już	 decyzję.	 Jeśli,	 a	 właściwie	 kiedy,	 Decymus	 przyśle	 większy
oddział,	 ojciec	 będzie	 potrzebował	 wsparcia.	 Chłopiec	 spojrzał	 pastuchowi	 w	 oczy
i	zadecydował:

–	Nie	mamy	wyboru.
Arystydes	westchnął,	spojrzał	smutno	na	psa	i	pogłaskał	go	po	uchu.
–	No	dobrze.	Skoro	tak,	to	nie	traćmy	czasu.

	
Rozpoczęła	się	tresura.	W	tamtym	czasie	wszyscy	mieli	przykazane	obserwować,	czy	nikt

nie	zbliża	się	do	farmy.	Tytus	Korneliusz	sporządził	harmonogram	nocnej	warty,	którą	pełnił
na	przemian	 z	Arystydesem.	Sobie	wyznaczył	pierwszą	 i	ostatnią	 zmianę.	Co	wieczór,	 idąc
spać,	Markus	widział,	jak	ojciec	siedzi	na	stołku	przy	bramie,	z	nagim	mieczem	na	kolanach,
a	obok	niego	stoi	wielka	miedziana	patera,	w	którą	w	razie	potrzeby	miał	uderzyć	na	alarm.
Markus	 nie	 przestawał	 o	 tym	myśleć,	 ale	 kolejne	 noce	 upływały	 spokojnie,	 wnet	minął
miesiąc,	a	Decymus	wciąż	nie	przysłał	swoich	brutalnych	poborców	ani	nawet	posłańca.

Życie	w	gospodarstwie	toczyło	się	po	staremu,	Markus	miał	swoje	codzienne	obowiązki,
a	 wolny	 czas	 poświęcał	 tresurze	 Cerbera.	 Stało	 się	 tak,	 jak	 przewidywał	 Arystydes:	 pies
zrobił	się	bardziej	nerwowy,	ufał	tylko	Markusowi	i	pastuchowi.

Pewnej	 nocy,	 gdy	 chłopiec	 zasypiał	 przy	 nikłym,	 żółtym	 blasku	 oliwnej	 lampy,
migoczącej	 na	 prostej	 skrzyni,	 jedynym	 meblu	 w	 jego	 pokoju,	 przyszła	 matka	 i	 usiadła
na	brzegu	łóżka.

–	Ostatnio	rzadko	widuję	Cerbera	–	powiedziała,	głaszcząc	syna	po	włosach.	–	W	ogóle	nie
pokazuje	 się	 koło	 domu.	 Kiedyś	 musiałam	 go	 stale	 mieć	 na	 oku,	 żeby	 nie	 kręcił	 się
po	kuchni.

–	Trzymam	go	znowu	w	szopie.
–	Dlaczego?	Nie	sprawia	nam	żadnych	kłopotów	w	domu.
–	 Chodzi	 o	 tresurę	 –	 wyjaśnił	 Markus.	 –	 Arystydes	 powiedział,	 że	 lepiej	 będzie,	 jeśli

na	jakiś	czas	pozbawimy	go	kontaktu	z	innymi	ludźmi.
Matka	uniosła	brwi	i	wzruszyła	ramionami.
–	No	cóż,	starzec	pewnie	wie,	co	mówi.	Zna	się	na	zwierzętach.
Markus	przytaknął	i	uśmiechnął	się	do	matki.	Popatrzyła	mu	w	oczy,	a	jej	dłoń	na	chwilę

znieruchomiała	na	jego	włosach.	Po	jej	twarzy	przemknął	cień	bólu.	Markus	poczuł	w	duszy
ukłucie	strachu.

–	Matko,	co	się	stało?
Cofnęła	dłoń.
–	Nic	takiego.	Naprawdę.	Po	prostu	przez	chwilę	bardzo	mi	przypominałeś	twojego	ojca.



To	wszystko.	–	Pogłaskała	go	po	policzku	i	nachyliła	się,	żeby	go	pocałować.	Kiedy	już	miała
wstawać,	Markus	położył	jej	dłoń	na	ramieniu.

–	Wszystko	będzie	dobrze?	–	zapytał	cicho.
–	Jak	to?
–	Ci	ludzie	nie	wrócą?
Milczała	przez	chwilę,	aż	w	końcu	skinęła	głową.
–	Nie	martw	się.	Tytus	nas	obroni.	Jak	zawsze.
Markus	poczuł	się	uspokojony	i	na	chwilę	odpłynął	myślami	daleko.
–	Czy	ojciec	był	dobrym	żołnierzem?	–	zapytał.
–	O	tak.	Jednym	z	najlepszych.	–	Zamknęła	oczy.	–	Domyśliłam	się,	jak	tylko	go	ujrzałam.
–	Kiedy	się	poznaliście?
Otworzyła	oczy	i	zwlekała	chwilę	z	odpowiedzią.
–	Poznałam	go	krótko	po	upadku	powstania.
–	Powstania	niewolników?	Tego,	którym	dowodził	gladiator?
–	Tak.	Spartakus.
–	 Ojciec	 kiedyś	 mi	 o	 nim	 opowiadał.	 Mówił,	 że	 nikt	 nigdy	 nie	 zagroził	 Rzymowi	 tak

bardzo,	 jak	 Spartakus	 i	 jego	 buntownicy.	 Powiedział,	 że	 to	 byli	 najtwardsi	 i	 najdzielniejsi
żołnierze,	z	jakimi	przyszło	mu	walczyć.	Brał	udział	w	ostatnim	starciu	z	niewolnikami	i	nie
pamięta	równie	zażartej	bitwy.	Niewolnicy,	prawie	nieuzbrojeni,	walczyli	do	samego	końca.
Tylko	garstka	się	poddała.

–	Tak...
–	Skoro	ojciec	pokonał	Spartakusa	i	niewolników,	na	pewno	poradzi	sobie	z	Decymusem

i	jego	bandą.
–	To	było	dziesięć	lat	temu.	Postarzał	się.	Nie	jest	już	centurionem.
–	Ale	obroni	nas,	prawda?
Uśmiechnęła	się	blado	i	pogłaskała	go	po	twarzy.
–	Oczywiście.	A	teraz	już	śpij,	mój	skarbie.
–	 Dobrze,	 matko	 –	 odparł	 sennym	 głosem	 i	 przewrócił	 się	 na	 bok,	 układając	 głowę

na	wałku.	Liwia	jeszcze	przez	chwilę	gładziła	go	po	włosach,	aż	zamknął	oczy,	a	oddech	mu
się	 wyrównał.	 Potem	 wstała	 i	 po	 cichu	 wyszła	 z	 pokoju.	 Przez	 moment	 stała	 jeszcze
w	drzwiach,	 a	Markus	w	półśnie	 uchylił	 powieki,	myśląc	 o	 dziwnym	wyrazie	 jej	 twarzy,
kiedy	 mówił	 o	 Spartakusie.	 W	 słabym	 świetle	 lampy	 dostrzegł,	 że	 oczy	 jej	 lśnią,
a	 po	 policzku	 spływa	 łza.	 Pociągnęła	 nosem,	 nagłym	 ruchem	 otarła	 twarz,	 po	 czym
zdmuchnęła	 płomień	 lampy.	 Pokój	 pogrążył	 się	 w	 ciemności,	 słychać	 było	 tylko	 miękki
szelest	oddalających	się	kroków.

Markus	rozbudził	się.	Dlaczego	matka	płakała?	Czy	dlatego,	że	się	bała,	tak	jak	on?	Zawsze
uważał	ojca	za	silnego	mężczyznę.	Nigdy	nie	chorował,	pracował	w	gospodarstwie	zarówno
zimą,	gdy	wiało	i	padało,	jak	i	latem,	w	nieznośnym	skwarze,	nigdy	się	nie	skarżąc	ani	nie



zdradzając	oznak	zmęczenia.	Markus	wiedział,	 że	ojciec	 jest	 starszy	od	matki.	Dużo	starszy.
Twarz	 miał	 pobrużdżoną,	 rzednące	 włosy	 przyprószyła	 mu	 siwizna.	 Matka	 z	 kolei	 była
szczupła,	ciemnowłosa	i	bardzo	piękna.	Jak	to	się	stało,	że	wyszła	za	niego?	Im	dłużej	o	tym
rozmyślał,	 tym	 więcej	 pytań	 mnożyło	 mu	 się	 w	 głowie.	 Zabawne,	 jak	 mało	 wiedział
o	własnych	rodzicach.	Odkąd	pamiętał,	zawsze	byli	razem,	zawsze	mógł	na	nich	liczyć.	Ale
teraz,	kiedy	się	nad	tym	zastanowił,	doszedł	do	wniosku,	że	stanowią	osobliwą	parę.	Poczuł
swędzenie	 w	 prawej	 łopatce	 i	 sięgnął	 dłonią	 przez	 ramię,	 żeby	 się	 podrapać.	 Przesunął
palcami	 wzdłuż	 blizny	 o	 dziwnym	 kształcie	 –	 miał	 ją,	 odkąd	 pamiętał.	 Tarł	 skórę
paznokciem,	dopóki	świąd	nie	ustąpił.

Przewrócił	 się	 na	 plecy	 i	 patrzył	w	 ciemność	 belkowanego	 sufitu.	 Postanowił,	 że	 od	 tej
pory	każdą	wolną	godzinę	poświęci	na	 tresurę	Cerbera.	 Ze	 słów	matki	wynikało,	 że	wcale
nie	 jest	 pewne,	 czy	 ojciec	 da	 sobie	 radę,	 jeżeli	 tamci	wrócą.	 Będzie	 potrzebował	 pomocy.
Markus	był	już	na	tyle	duży,	że	mógł	sprawnie	posługiwać	się	tasakiem	do	krojenia	mięsa
lub	 którymś	 z	 lekkich	 myśliwskich	 oszczepów	 ojca.	 No	 i	 miał	 Cerbera.	 Uśmiechnął	 się
na	 myśl,	 że	 pies	 będzie	 ich	 bronił.	 Potem	 pogrążył	 się	 w	 niespokojnym	 śnie,	 pełnym
niewyraźnych	cieni,	zakradających	się	pod	osłoną	nocy	pod	ich	dom.



	
	
	
	
	

azajutrz	dzień	wstał	gorący,	choć	unosząca	się	nad	ziemią	mgiełka	wciąż	przesłaniała
góry	 na	 kontynencie	 po	 drugiej	 stronie	 morskiego	 przesmyku.	 Powietrze	 było

nieruchome;	 ciszę	 przecinał	 jedynie	 rytmiczny	 koncert	 cykad.	 Setki	 wron	 przelatywały
z	jednej	kępy	drzew	na	drugą	niczym	wirujące	skrawki	czarnego	materiału.

–	Będzie	padać	–	zauważył	Arystydes,	spoglądając	w	niebo.	–	Czuję	to.
Markus	 kiwnął	 głową.	 Przez	 ostatnią	 godzinę	 pomagał	 pastuchowi	 wybrać	 dziesięć

młodych	kóz	na	sprzedaż	na	targu	w	Nydri.	Okazało	się	to	niełatwe,	bo	zwierzęta	z	jakiegoś
powodu	były	podenerwowane	i	musieli	podchodzić	je	bardzo	ostrożnie.	Dopiero	gdy	udało
się	 zarzucić	 im	 pętlę	 na	 szyję,	 dawały	 się	 prowadzić	 do	 zagrody	 nieopodal	 gospodarstwa.
Przed	chwilą	złapali	ostatnią	kozę	i	teraz	odpoczywali	w	cieniu	oliwnego	zagajnika.

–	 Trzeba	 będzie	 niedługo	 wyprowadzić	 Cerbera	 na	 spacer	 –	 powiedział	 Arystydes.	 –
Od	rana	siedzi	w	szopie.

Markus	znów	skinął	głową.	Zamknął	psa,	bo	nie	chciał,	żeby	przeszkadzał	przy	zaganianiu
kóz.

–	Zaraz	się	tym	zajmę.
Spojrzał	w	 dolinę.	W	 odległości	 półtora	 kilometra	 bieliły	 się	mury	 i	 czerwieniły	 dachy

Nydri,	a	dalej	rozpościerało	się	morze,	dziś	stalowoniebieskie,	z	jaśniejszymi	i	ciemniejszymi
plamami	w	miejscach,	gdzie	wodę	marszczyła	lekka	bryza.	Wytarł	kropelkę	potu	z	czoła.

–	Pięknie	tu,	prawda?
Arystydes	popatrzył	na	niego	zdziwiony.
–	Chyba	tak,	całkiem	niebrzydko.
–	Nieraz	myślę	 sobie,	 że	 chciałbym	tu	 spędzić	 całe	 życie.	W	tym	domu,	 z	moją	 rodziną.

Czyli	także	z	tobą,	Arystydesie.
Starzec	uśmiechnął	się.
–	Miło	to	słyszeć.	Ale	za	parę	lat	wyrośniesz	na	młodego	mężczyznę,	będziesz	chciał	stąd

wyjechać	i	zwiedzić	świat.	Zastanawiałeś	się,	co	chciałbyś	robić	w	życiu?
–	Chciałbym	tresować	zwierzęta.	Tak	jak	ty	–	wyznał	Markus.
Arystydes	zachichotał.
–	 Jestem	 tylko	 niewolnikiem,	 paniczu	 Markusie.	 Urodziłem	 się	 nim.	 Przez	 całe	 życie

należałem	do	kogoś	 i	 nigdy	nie	mogłem	 robić,	 na	 co	miałem	ochotę,	 ani	udać	 się,	 dokąd
chciałem.	 To	 inni	 ludzie	 decydowali,	 co	 będę	 robił.	 Nie	 wszyscy	 panowie	 są	 tak	 dobrzy



i	sprawiedliwi	jak	twój	ojciec.	Uwierz	mi.	Nie	chciałbyś	być	niewolnikiem.
–	 Pewnie	 nie.	 –	 Markus	 znów	 zapatrzył	 się	 w	 morze.	 –	 Ojciec	 chce,	 żebym	 został

żołnierzem.	 Mówi,	 że	 generał	 Pompejusz	 wciąż	 go	 pamięta	 i	 że	 mógłbym	 wstąpić
do	legionu.	Jeśli	będę	dobrym	żołnierzem	i	dowiodę	swojej	odwagi,	to	może	kiedyś	zostanę
centurionem	jak	on.

Arystydes	pokiwał	głową.
–	Chciałbyś	tego?
–	Chyba	 tak.	Opowiadał	mi	 różne	historie	 z	 czasów,	 kiedy	walczył	w	 legionie.	Byłbym

szczęśliwy,	mogąc	zostać	centurionem.	Ojciec	też	byłby	ze	mnie	dumny.
–	Wyobrażam	sobie.	A	co	sądzi	twoja	matka?
Markus	zmarszczył	brwi.
–	Nie	wiem.	 Kiedy	 o	 tym	wspominam,	 przestaje	 się	 odzywać.	Nie	 rozumiem	 dlaczego.

Myślałem,	że	chciałaby,	żebym	był	taki	jak	on.
Poczuł	na	ramieniu	delikatne	pacnięcie	i	zadarł	głowę.
–	Oho,	pada.
Nad	górami	za	domem	chmury	pociemniały,	nadchodziła	kurtyna	deszczu.
–	Wracaj	do	domu	–	zdecydował	Arystydes.	–	Ja	 tu	zostanę	 i	popilnuję	kóz.	Nie	byłoby

dobrze,	gdyby	wpadły	w	panikę	i	próbowały	uciec.
Markus	 poderwał	 się	 z	 miejsca.	 Deszcz	 padał	 już	 miarowo,	 szumiał	 w	 liściach	 drzew.

Chłopiec	 popędził	 do	 schowka,	 opuścił	 zasuwkę	 i	 schronił	 się	 w	 środku.	 W	 tej	 chwili
rozległo	 się	 szuranie	 pazurów	 o	 kamienną	 podłogę	 i	 Cerber	 doskoczył	 do	 swojego	 pana,
usiłując	polizać	go	po	twarzy.

–	No,	wystarczy	już!	–	Markus	roześmiał	się,	ale	potem	przypomniał	sobie	radę	Arystydesa
dotyczącą	stanowczości	i	przemówił	do	psa	twardszym	tonem:	–	Siad!

Cerber	 natychmiast	 usiadł,	 machnął	 kudłatym	 ogonem	 i	 zastygł	 w	 bezruchu,	 patrząc
na	Markusa	i	czekając	na	kolejne	polecenie.

–	Dobry	pies.	–	Chłopiec	pogłaskał	go	po	głowie	i	Cerber	znów	zamerdał	ogonem.
Na	 dworze	 rozszalała	 się	 ulewa,	 deszcz	 bębnił	 o	 dachówki	 i	 przeciekał	 przez	 szczeliny.

Oślepiający	 błysk	 rozświetlił	 szparę	 w	 drzwiach.	 Markus	 wyjrzał	 na	 zewnątrz.	 Woda
smagała	 ziemię	 tysiącem	 srebrnych	 biczów.	 Niebo	 pociemniało	 i	 nie	 było	 nic	 widać
w	odległości	stu	kroków.	Kiedy	przeraźliwy	grom	wstrząsnął	powietrzem,	Cerber	wzdrygnął
się	nerwowo	i	zaskomlał.

Markus	uklęknął	i	objął	psa	ramieniem.	Drżał.
–	Spokojnie.	To	zaraz	minie.
Ale	 mimo	 upływu	 czasu	 deszcz	 wcale	 nie	 ustawał.	 Markus	 stał	 w	 schowku	 i	 patrzył

na	 strugi	 spadającej	 wody.	 Co	 jakiś	 czas	 błyskało	 się	 i	 wszystko	 na	 ułamek	 sekundy
zastygało	w	rażącej	bieli,	a	potem	po	niebie	przetaczał	się	grzmot.	Markus	z	coraz	większym
trudem	uchylał	 się	przed	strużkami	wody	przeciekającej	przez	 stary	dach.	Cerber	 z	minuty



na	 minutę	 był	 coraz	 bardziej	 wystraszony.	 W	 końcu	 chłopiec	 uznał,	 że	 najlepiej	 będzie
schronić	się	wewnątrz	domu.	W	kuchni	ogrzeją	się,	może	nawet	znajdą	się	jakieś	smakowite
resztki	dla	roztrzęsionego	Cerbera.

–	Chodź.	–	Poklepał	go	po	boku.	–	Idziemy!
Rozchylił	 drzwi,	 zebrał	 się	 na	 odwagę	 i	 ruszył	 biegiem	wzdłuż	 szopy,	 a	 Cerber	 za	 nim.

Przeciął	podwórze,	kierując	się	ku	drzwiom	wejściowym	do	domu.	Dotarcie	pod	dach	zajęło
mu	nie	więcej	niż	dziesięć	uderzeń	serca,	jednak	zdążył	przemoknąć	do	suchej	nitki,	a	sierść
Cerbera	ociekała	wodą.	Markus	domyślił	się,	co	się	teraz	stanie.

–	Cerber,	nie!
Ale	było	 za	późno:	pies	otrząsnął	 się	gwałtownie,	 zalewając	korytarz	mnóstwem	kropel,

akurat	w	chwili,	kiedy	matka	Markusa	stanęła	w	progu,	by	zobaczyć,	kto	przyszedł.
–	Gwałtu,	rety!	–	Zasłoniła	się	rękoma.
Cerber	skończył	i,	wywiesiwszy	język,	spojrzał	na	pana.
Liwia	opuściła	ręce	i	spoglądając	gniewnie	na	Markusa,	syknęła:
–	Co	ten	mokry	pies	robi	w	moim	domu?
Na	końcu	korytarza	pojawił	się	ktoś	jeszcze.	Był	to	Tytus	Korneliusz,	wyraźnie	rozbawiony

całą	sytuacją.
–	W	taką	ulewę	nawet	w	domu	można	zmoknąć!
Żona	i	jemu	posłała	gniewne	spojrzenie.
–	Cieszę	się,	że	przynajmniej	ciebie	to	bawi.
–	Owszem.	–	Tytus	podrapał	się	po	głowie.	–	I	to	bardzo.
Mrugnął	porozumiewawczo	do	syna	i	obaj	się	roześmiali.
Liwia	skrzywiła	się:
–	Mężczyźni	i	chłopcy.	Nie	wiadomo,	co	gorsze.	Gdyby	to	ode	mnie	zależało...
Nie	dokończyła	jednak,	gdyż	od	strony	dziedzińca	dobiegł	ich	przeraźliwy	okrzyk.	Śmiech

uwiązł	im	w	gardłach.
–	Panie!	–	krzyczał	Arystydes.
Liwia	ze	strachu	przycisnęła	dłoń	do	ust.
Tytus	wybiegł	na	podwórze,	a	Markus	ruszył	za	nim.	Pastuch	opierał	się	o	łukową	bramę.

W	 jego	 piersi	 tkwiła	 strzała,	 tunika	 była	 zakrwawiona.	 Podniósł	 z	 jękiem	 głowę,	 deszcz
zalewał	 mu	 twarz	 i	 krzaczastą	 brodę.	 Markus	 i	 Tytus	 uklękli	 przy	 nim,	 a	 on	 otworzył
powieki.	Uniósł	dłoń	i	chwycił	Tytusa	za	rękaw.

–	Panie,	przyszli	znowu!
Zakasłał,	 a	po	brodzie	 spłynęła	mu	czerwona	piana.	Wydał	 z	 siebie	kolejny	 jęk,	opuścił

rękę	i	zadrżał.	Markus	spojrzał	przez	bramę	ku	ścieżce,	którą	spływały	teraz	małe	strumyki.
Coś	poruszyło	się	pod	drzewami	oliwnymi.	Kolejna	oślepiająca	błyskawica	rozjaśniła	niebo,
ukazując	gromadę	mężczyzn,	zastygłych	niczym	posągi,	uzbrojonych	w	miecze	 i	włócznie	–
jeden	 z	 nich	 trzymał	 napięty	 łuk,	 gotów	 posłać	 strzałę	 w	 kierunku	 domu.	 Wystrzelił



w	chwili,	kiedy	błyskawica	zgasła,	 lecz	Markus	i	 tak	widział	 lecącą	strzałę,	a	zanim	rozległ
się	 grzmot,	 usłyszał	 głuche	 uderzenie.	 Spojrzał	 w	 wytrzeszczone	 oczy	 Arystydesa.	 Strzała
ugodziła	 go	w	 szyję,	 zakrwawiony	 grot	 przeszedł	 na	wylot	 i	wystawał	 na	 długość	 dłoni.
Pastuch	otworzył	usta,	 lecz	nie	wydostały	 się	 z	nich	 żadne	 słowa,	 jedynie	krew.	Po	 chwili
osunął	się	na	ziemię.

–	Przynieś	mi	miecz!	–	krzyknął	Tytus.
Markus	pobiegł	do	sieni,	miecz	wisiał	na	kołku.	Oglądając	się,	zobaczył,	że	ojciec	zamyka

bramę	–	solidną,	drewnianą	–	obracając	ją	na	zawiasach.	W	malejącym	prześwicie	dostrzegł
niewyraźne	 sylwetki	 mężczyzn	 –	 wybiegli	 z	 ukrycia	 i	 pędzili	 co	 sił	 ku	 bramie.	 Odwrócił
głowę	i	wpadł	do	sieni,	poślizgnął	się	na	kamiennej	posadzce,	 lecz	matka	przytrzymała	go
za	ramię.

–	Co	się	dzieje?	–	Widziała,	że	pastuch	leży	na	ziemi.	–	Co	z	Arystydesem?
–	 Nie	 żyje	 –	 odparł	 szorstko	 Markus	 i	 wyrwał	 się	 matce.	 Sięgnął	 po	 miecz,	 chwycił

za	rękojeść	i	wydostał	go	z	pochwy.
–	Co	robisz?	–	zawołała	Liwia.
Markus	nie	odpowiedział,	tylko	zerknął	w	stronę	Cerbera	i	klasnął	dłonią	w	udo.
–	Chodź!
Wybiegli	 na	 deszcz.	 Na	 drugim	 końcu	 podwórza	 Tytus	 prawie	 domknął	 bramę.	 Kiedy

jednak	Markus	tam	dobiegł,	spostrzegł,	że	jeden	z	napastników	przeciska	się	przez	szczelinę.
–	Ojcze,	twój	miecz!	–	Markus	wyciągnął	rękojeść	w	jego	stronę.
Tytus	chwycił	za	broń	i	nacierając	lewym	barkiem	na	bramę,	wykonał	zamaszyste	cięcie.

Mężczyzna	 zawył	 z	 bólu,	 a	 napór	 na	 bramę	 osłabł	 na	 tyle,	 że	 Tytus	 zdołał	 ją	 przesunąć
o	kilkanaście	centymetrów.	Markus	wparł	stopy	w	ziemię	i	także	zaczął	pchać.

–	 Markus!	 Uciekaj	 mi	 stąd!	 –	 zawarczał	 Tytus	 przez	 zaciśnięte	 zęby.	 –	 Weź	 matkę
i	uciekajcie!

–	Nie!	–	Markus	potrząsnął	głową.	Miał	rozdarte	serce.	–	Nie	zostawię	cię	samego.
–	Na	bogów!	Rób,	 co	 każę!	 –	 Złość	na	 twarzy	 centuriona	ustąpiła	miejsca	 zatroskaniu.	 –

Błagam	cię.	Uciekajcie.	Ratujcie	się.
Markus	ponownie	potrząsnął	głową,	zaparte	stopy	ślizgały	mu	się	w	błocie.	Napastnicy

forsowali	bramę.	Cerber	stał	za	swoim	panem,	wściekle	ujadając.	Centymetr	po	centymetrze
przeciwnicy	 spychali	Markusa	 i	 jego	ojca	do	 tyłu.	 Tytus	 znów	spróbował	uderzyć	ostrzem
w	 prześwit,	 lecz	 tym	 razem	 wrogowie	 byli	 przygotowani	 i	 stal	 szczęknęła	 o	 stal.	 Cofnął
ramię	i	spojrzał	na	syna.

–	Nie	powstrzymamy	 ich.	Weź	kostur	Arystydesa	 i	bądź	gotów	do	walki,	 kiedy	puszczę
bramę.

–	Tak	jest,	ojcze.	–	Markus	czuł,	że	serce	wali	mu	jak	młotem.	Chociaż	deszcz	zalewał	mu
twarz,	męczyła	go	nieznośna	suchość	w	ustach.	Czy	właśnie	tak	czują	się	żołnierze	na	polu
bitwy?,	 przemknęło	 mu	 przez	 myśl.	 Schylił	 się,	 obiegł	 ojca	 i	 podniósł	 leżący	 obok	 ciała



Arystydesa	 kostur.	 Skrzyżował	 spojrzenia	 z	 napastnikiem	 po	 drugiej	 stronie	 bramy.
Mężczyzna	rozchylił	usta	w	szyderczym	grymasie	i	wyciągnął	rękę	w	stronę	chłopca.

–	Cerber,	bierz	go!
Pies	 od	 razu	 zareagował	 na	 komendę,	wzbił	 się	w	 powietrze	 i	 chwycił	 dłoń	mężczyzny

w	 swoje	 mocne	 szczęki.	 Zacisnął	 zęby,	 miażdżąc	 mu	 mięśnie	 i	 kości.	 Mężczyzna	 ostro
krzyknął,	bezskutecznie	próbował	wyszarpnąć	rękę.

–	Cerber!	–	rozkazał	Markus.	–	Puść!
Pies	posłuchał	 i	wycofał	się,	warcząc.	Tytus	po	raz	ostatni	naparł	 rozpaczliwie	na	bramę,

potem	zrobił	krok	do	tyłu	i	przykucnął	obok	syna,	trzymając	miecz	w	pogotowiu.
–	Złap	kostur	jak	włócznię.	Celuj	w	twarze.
Markus	 skinął	 głową	 i	 zacisnął	 palce	 na	 kiju.	 Tymczasem	 brama,	 nieblokowana

od	wewnątrz,	otworzyła	się	gwałtownie,	a	dwaj	napastnicy	stracili	równowagę	i	runęli	 jak
dłudzy.	 Tytus	 dopadł	 do	 nich	 i	 rozpłatał	 jednemu	 ramię,	 aż	 gruchnęła	 kość,	 po	 czym
wydobył	 ostrze	 i	 błyskawicznie	 zamachnął	 się	 nim	 w	 bok,	 trafiając	 drugiego	 mężczyznę
w	twarz.	Raniony	upadł	na	bok,	chwytając	się	za	głowę	i	wyjąc	wniebogłosy.	Przez	otwór
w	 bramie	 wdzierali	 się	 już	 kolejni,	 jeden	 z	 nich	 próbował	 zadać	 cios	 Tytusowi,	 lecz
doświadczony	legionista	zdołał	w	ostatniej	chwili	sparować	uderzenie.	Wytrąciło	go	jednak
ono	z	równowagi	i	musiał	postąpić	krok	do	tyłu.

Markus	podbiegł	bliżej	i	zdzielił	napastnika	kosturem	w	twarz.	Uderzenie	było	tak	silne,
że	 ramiona	 zadrżały	 mu	 aż	 po	 barki.	 Mężczyzna	 upadł	 na	 ziemię	 nieprzytomny,
ze	zmiażdżonym	nosem.

–	Tak	trzymaj!	–	zawołał	Tytus,	napinając	usta	w	strasznym	uśmiechu.
Pozostali	przeciwnicy	jakby	zawahali	się,	lecz	wtedy	do	pionu	ustawił	ich	głos	Termona:
–	Na	co	czekacie,	tchórze?	Rozprawić	się	z	nimi!
Gdy	ruszyli	do	ataku,	Markus	zawołał:
–	Cerber!	Bierz	ich!
Mokry	pies	wystrzelił	w	powietrze,	atakując	kłami	dłonie	i	nogi.	Ale	przeciwników	było

zbyt	wielu.	 Ruszyli	 do	 przodu	 zwartą	masą.	 Tytusowi	 udało	 się	 ugodzić	w	 brzuch	 jeszcze
jednego,	 zanim	 sam	 otrzymał	 cios	 włócznią	 w	 bark.	 Zatoczył	 się	 do	 tyłu,	 wtedy	 inny
napastnik	rozciął	mu	prawą	rękę	aż	do	kości	i	centurion	wypuścił	z	niej	miecz.	Kolejny	cios
dosięgnął	jego	kolana.	Tytus	jęknął	i	osunął	się	na	ziemię.

–	Ojcze!	–	Markus	obejrzał	się	za	siebie	i	opuścił	kostur.	Patrzył	na	ojca	wzrokiem	pełnym
bólu.

–	Trzymaj	broń	wyżej!	–	krzyknął	Tytus.	–	Przodem	do	wroga!
Na	 dźwięk	 jego	 tubalnego	 głosu	 napastnicy	 zawahali	 się	 i	 cofnęli.	 Stanęli	 półkolem,

trzymając	 broń	w	 pogotowiu.	Markus	 stał	 u	 boku	 ojca,	 ponownie	 uniósł	 kostur	 i	 patrzył
groźnie	 na	wrogów.	 Cerber	 wbił	 kły	w	 kolejną	 ofiarę	 i	 szarpał	 jej	 ramię,	 lecz	 mężczyzna
zamachnął	 się	 ciężką	 pałką	 i	 trafił	 psa	 między	 uszy.	 Cerber	 padł	 na	 ziemię	 i	 zwalił	 się



na	bok	z	głową	w	kałuży.
–	Cerber!	–	krzyknął	przerażony	Markus,	lecz	pies	ani	drgnął.	Chciał	do	niego	podbiec,	lecz

nagle	spomiędzy	napastników	wyłonił	się	Termon	i	stanął	przed	Tytusem.	Uśmiechnął	się
okrutnie,	poklepując	płazem	miecza	otwartą	dłoń.

–	 I	 co	 teraz,	 centurionie?	Wygląda	 na	 to,	 że	 sytuacja	 się	 odwróciła.	 Jak	 się	 czujesz	 jako
pokonany?	Przegrałeś	ostatnią	bitwę.

Tytus	podniósł	wzrok,	deszcz	zalewał	mu	oczy.
–	To	ci	nie	ujdzie	płazem.	Kiedy	namiestnik	się	dowie,	każe	cię	ukrzyżować.	Ciebie,	twoich

ludzi	i	Decymusa.
Termon	pokręcił	głową.
–	Ktoś	musiałby	przeżyć	i	mu	o	tym	donieść.
Tytus	przez	chwilę	patrzył	mu	w	oczy.
–	Nie	odważysz	się.
–	 Doprawdy?	 –	 Termon	 udał	 zaskoczenie.	 Potem	 znienacka	 wyrzucił	 przed	 siebie	 rękę

z	 mieczem.	 Czubek	 ostrza	 ugodził	 Tytusa	 w	 pierś,	 przebił	 mu	 serce	 i	 zazgrzytał	 o	 żebra.
Centurion	 wydał	 stłumiony	 okrzyk,	 a	 potem	 ciężko	 westchnął.	 Termon	 zaparł	 się	 butem
o	jego	ramię	i	wyszarpnął	ostrze.

–	 Ojcze!	 –	Markus	 patrzył	 z	 niedowierzaniem,	 jak	 Tytus	 osuwa	 się	 i	 upada	 na	 twarz.	 –
Ojcze!	Nie	umieraj!	Nie	zostawiaj	mnie.	Błagam...	Nie	umieraj.

Ktoś	wyrwał	mu	kostur.	Czyjeś	szorstkie	dłonie	przycisnęły	mu	ręce	do	boków.
Rozległ	 się	 krzyk.	 Markus	 obejrzał	 się	 i	 zobaczył	 matkę	 –	 w	 rozpaczy	 ściskała	 głowę

w	dłoniach	i	lamentowała	wniebogłosy:
–	Tytus!	O,	bogowie!	Tytus...
–	Brać	 ją!	 –	 rozkazał	Termon.	–	Zakuć	wszystkich	w	łańcuchy,	przeszukać	dom.	Decymus

kazał	zabrać	wszystko,	co	ma	jakąkolwiek	wartość.
Markus	 omiatał	 nieprzytomnym	wzrokiem	 ciało	 ojca.	 Lecz	 kiedy	 jeden	 z	 ludzi	 Termona

ruszył	w	stronę	 jego	matki,	 coś	w	nim	pękło.	Ugryzł	w	rękę	mężczyznę,	który	go	 trzymał,
aż	ten	zawył	 i	poluźnił	uścisk.	Markus	wbił	zęby	jeszcze	głębiej	 i	zaczął	wściekle	wierzgać
nogami.

–	Niech	ktoś	się	zajmie	bachorem	–	zakomenderował	Termon.
Mężczyzna,	który	przed	chwilą	powalił	Cerbera,	gwałtownie	ruszył	w	stronę	Markusa.	Bez

namysłu	 uniósł	 pałkę	 i	 zamachnął	 się	 na	 chłopca.	 Markus	 nawet	 nie	 poczuł	 uderzenia.
Zobaczył	oślepiającą	biel,	a	po	niej	nie	było	już	nic.



	
	
	
	
	

budził	go	 tępy,	pulsujący	ból	w	czaszce.	Potem	zarejestrował	nieregularne	wstrząsy
i	 miarowy	 pisk	 osi.	 Poczuł	 na	 twarzy	 światło	 i	 ciepło,	 poruszył	 się	 i	 zamrugał
powiekami.	Wszystko	było	zamazane	i	rozedrgane,	zemdliło	go,	więc	zamknął	oczy.

–	Markusie...	–	Jego	policzek	musnęła	czyjaś	dłoń.	–	Markusie,	słyszysz	mnie?
Rozpoznał	 głos	matki,	 pełen	 troski.	 Otworzył	 usta,	 lecz	wyschnięty	 język	 odmówił	mu

posłuszeństwa.
–	Poczekaj	–	powiedziała	Liwia	 i	przytknęła	mu	do	ust	naczynie	z	wodą.	Upił	odrobinę,

odwrócił	twarz	i	oblizał	wargi.
–	Nic	mi	nie	jest,	mamo	–	wychrypiał.
Znów	otworzył	oczy	i	spróbował	wyostrzyć	wzrok.	Spoglądał	na	metalową	kratę.	Uniósł

się	 na	 łokciach,	 rozejrzał	 i	 zrozumiał,	 że	 znajdują	 się	w	 dużej	 klatce,	 na	wozie	 ciągniętym
przez	 muły.	 Dach	 klatki	 przykryty	 był	 skórzaną	 płachtą,	 dającą	 więźniom	 cień.	 Obok
chłopca	i	matki	siedziały	jeszcze	cztery	inne	osoby,	a	dwie	z	nich	–	wysocy,	chudzi	mężczyźni
–	byli	czarni	jak	zwęglone	drewno.	Pozostali	dwaj	byli	to	nastoletni	chłopcy,	na	oko	pięć	lub
sześć	lat	starsi	od	Markusa.

–	Nie	rób	gwałtownych	ruchów	–	ostrzegła	go	matka.	–	Dostałeś	mocno	w	głowę.
Markus	uniósł	dłoń,	dotknął	obolałego	miejsca	i	syknął,	wyczuwając	wielkiego	guza.	Nie

mógł	sobie	przypomnieć,	skąd	się	tam	wziął.	Dopiero	po	chwili	pamięć	mu	wróciła	i	zalała
go	 falą	 ponurych	 wspomnień.	 Arystydes,	 Cerber...	 i	 ojciec.	 Spojrzał	 na	 matkę	 oczami
przepełnionymi	cierpieniem.

–	Ojciec...
Wzięła	go	w	ramiona	i	przytuliła	do	piersi,	głaszcząc	po	szyi.
–	Tak,	nie	żyje.	Zamordowali	go.
Markus	 poczuł	 w	 sobie	 tętniący	 ból,	 jakby	 ktoś	 mu	 wyrwał	 serce.	 Tęsknił	 za	 ojcem

bardziej	 niż	 kiedykolwiek.	 Z	 całych	 sił	 pragnął,	 żeby	 był	 razem	 z	 nim,	 tu	 i	 teraz.	 Chciał
poczuć	się	bezpieczny	w	jego	silnych	ramionach,	znów	usłyszeć	jego	serdeczny	śmiech.	Ból
był	nie	do	zniesienia;	schował	twarz	w	fałdach	matczynej	tuniki	i	zaszlochał.

–	 Cii	 –	 szepnęła	 po	 chwili.	 –	 Nic	 na	 to	 nie	 poradzimy.	 Cień	 Tytusa	 dołączył	 do	 jego
towarzyszy	w	Hadesie.	Już	nie	cierpi.	Przygląda	się	nam.	Musisz	mu	pokazać,	że	jesteś	silny.
Otrzyj	łzy.	–	Przerwała	na	chwilę,	po	czym	ciągnęła:	–	Spraw,	żeby	ojciec	był	z	ciebie	dumny.
Musisz	 czcić	 jego	 pamięć,	 nawet	 jeśli	 nie	 wiesz...	 –	 Urwała	 i	 delikatnie	 odsunęła	 go



od	 siebie.	 Miał	 oczy	 napuchnięte	 od	 łez,	 głowa	 dokuczała	 mu	 coraz	 mocniej,	 rwący	 ból
rozsadzał	czaszkę.	Wejrzała	mu	w	oczy,	a	on	pokiwał	twierdząco	głową.

Z	wielkim	trudem	panując	nad	sobą,	rozejrzał	się	ponownie	po	klatce.
–	Dokąd	jedziemy?
–	Zabierają	nas	do	Stratos.
Ściągnął	brwi.	Nigdy	nie	słyszał	o	tym	miejscu.
–	Czy	to	daleko	od	domu?
Skinęła	głową.
Wyjrzał	 przez	 kraty.	Wóz	 toczył	 się	 po	 szerokim	 trakcie.	 Po	 jednej	 stronie	wznosiły	 się

wzgórza,	 gęsto	 porośnięte	 dębowym	 i	 sosnowym	 lasem.	 Po	 drugiej	 rozpościerały	 się	 gaje
oliwne.	W	prześwitach	między	drzewami	czasem	zamigotało	błyszczące	w	oddali	morze.	Nie
znał	tego	krajobrazu.

–	Od	jak	dawna	jesteśmy	w...	tej	klatce?
–	Od	trzech	dni.	Zabrali	nas	łodzią,	potem	załadowali	na	wóz.	Byłeś	nieprzytomny.
Trzy	 dni!	 Markus	 nie	 mógł	 uwierzyć.	 Musieli	 więc	 znajdować	 się	 już	 bardzo	 daleko

od	domu,	jak	nigdy	do	tej	pory.	Ogarnął	go	strach.
–	Markusie...	Wiozą	nas	na	targ	niewolników	–	wyjaśniała	Liwia,	starając	się	mówić	 jak

najspokojniej.	–	Decymus	kazał	nas	sprzedać,	żeby	odzyskać	swoje	pieniądze.	Podejrzewam,
że	chce	nas	wywieźć	bardzo	daleko,	by	nikt	się	niczego	nie	dowiedział.

Markus	 ledwie	mógł	 się	 skupić	 na	 jej	 słowach.	Myśl,	 że	 będzie	 sprzedany	 do	 niewoli,
spadła	 na	 niego	 niczym	 kolejny	 cios.	 Ze	wszystkich	 rzeczy,	 jakie	mogą	 człowieka	 spotkać
w	 życiu,	 niewola	 jawiła	 mu	 się	 jako	 jedna	 z	 najgorszych.	 Niewolnik	 przestawał	 być
człowiekiem,	stawał	się	zwykłym	przedmiotem.	Markus	popatrzył	na	matkę.

–	Nie	może	nas	sprzedać.	Jesteśmy	wolni.	Jesteśmy	obywatelami.
–	Niestety,	może,	bo	nie	spłaciliśmy	długu	–	odparła	smutno.	–	Pod	tym	względem	działa

w	 granicach	 prawa.	 Oczywiście	 wie,	 że	 gdyby	 wyszło	 na	 jaw	 morderstwo	 jednego
z	 weteranów	 Pompejusza	 i	 uwięzienie	 jego	 rodziny,	 mógłby	 mieć	 ogromne	 kłopoty.	 –
Chwyciła	 go	 za	 brodę	 i	 spojrzała	 mu	 prosto	 w	 oczy.	 –	 Musimy	 być	 ostrożni,	 Markusie.
Termon	powiedział,	 że	 jeśli	wspomnimy	 choćby	 słowem	o	 tym,	 co	nas	 spotkało,	 każe	nas
wychłostać.	Rozumiesz?

Markus	potaknął	ruchem	głowy.
–	Co	możemy	zrobić?
–	 Zrobić?	 W	 tej	 chwili	 nic.	 –	 Odwróciła	 głowę,	 ale	 mówiła	 dalej,	 łamiącym	 się,

zrozpaczonym	 głosem.	 –	 Wygląda	 na	 to,	 że	 bogowie	 odwrócili	 się	 ode	 mnie.	 Po	 tym
wszystkim,	co	się	zdarzyło,	skazać	mnie	z	powrotem	na	niewolę	–	to	okrucieństwo.

Jej	słowa	zmroziły	Markusowi	krew.	Jak	miał	to	rozumieć?	Dlaczego	„z	powrotem”?
–	Byłaś	niewolnicą,	matko?
–	Tak	–	odparła	z	odwróconą	głową.



–	Kiedy?
–	W	dzieciństwie,	Markusie.
–	Niemożliwe...
Pokiwała	głową.
–	Kiedy	miałam	cztery	 lata,	 sprzedano	mnie	do	gospodarstwa	w	Kampanii,	na	południe

od	Rzymu.	Byłam	niewolnicą	przez	szesnaście	lat,	dopóki	nie	uwolnili	mnie	Spartakus	i	jego
armia.

–	 I	 poszłaś	 z	 nimi?	 –	 Markus	 przypomniał	 sobie	 opowieści	 ojca	 o	 wielkim	 powstaniu
niewolników.	Matka	zawsze	wtedy	milczała.	–	Czy	ojciec	wiedział?

Spojrzała	na	niego	z	gorzkim	rozbawieniem.
–	 Oczywiście,	 że	 wiedział.	 Był	 tam,	 kiedy	 wszystko	 się	 skończyło.	 W	 ostatniej	 bitwie.

Legioniści	splądrowali	obóz	niewolników	i	tam	mnie	znalazł.	Byłam	jego	łupem	wojennym.
–	W	 jej	 głosie	pobrzmiewała	 teraz	nuta	goryczy.	Po	 chwili	mówiła	dalej,	 już	 spokojniej.	 –
Tak	 się	 właśnie	 poznaliśmy,	 Markusie.	 Byłam	 jego	 niewolnicą.	 Przez	 dwa	 lata.	 Potem
zwrócił	mi	wolność,	pod	warunkiem	że	zostanę	jego	żoną.

Markus	w	milczeniu	trawił	jej	słowa.	Nigdy	nie	przyszło	mu	do	głowy,	że	tak	wyglądało
pierwsze	 spotkanie	 jego	 rodziców.	 Byli	 w	 jego	 życiu	 od	 zawsze;	 kto	 by	 pomyślał,
że	skrywają	swoją	własną	historię?	Ojciec	wprawdzie	opowiadał	mu	o	służbie	w	legionie,
ale	Markusowi	zawsze	zdawało	się,	że	bohaterem	tych	opowieści	jest	jakby	inny	człowiek.
Ojca	wyobrażał	 sobie	 zawsze	 takim,	 jakiego	 znał.	Dopóki	 żył...,	pomyślał	 i	poczuł	w	sercu
ukłucie	żalu.

Coś	go	tknęło	i	znów	spojrzał	na	matkę.
–	To	powstanie	było	dziesięć	lat	temu,	prawda?
–	Tak.
–	A	ja	mam	dziesięć	lat.	Skoro	wyszłaś	za	ojca	po	dwóch	latach,	to	znaczy,	że	urodziłem	się

niewolnikiem.
Potrząsnęła	głową.
–	Tytus	oświadczył,	że	jesteś	jego	synem,	więc	od	początku	byłeś	wolny.
–	Aha.	–	Markus	nie	wiedział,	co	o	tym	myśleć.	Ta	nowa	wiedza	była	dla	niego	bolesna,

zwłaszcza	po	tym,	co	się	wydarzyło.	Z	zamyślenia	wyrwał	go	gorzki	śmiech	matki.	Spojrzał
na	nią	z	troską.	W	spojrzeniu	jej	ciemnych	oczu	było	coś	szalonego.

–	Matko?	Co	cię	tak	śmieszy?
–	 Śmieszy?	 Nic.	 –	 Wargi	 jej	 drżały.	 –	 Po	 prostu	 urodziłam	 się	 w	 Tracji	 wolnym

człowiekiem,	a	jako	niemowlę	trafiłam	do	niewoli.	Uwolnił	mnie	Spartakus,	a	potem	znów
stałam	 się	 niewolnicą,	 dopóki	 twój	 ojciec	 nie	 darował	 mi	 wolności.	 I	 co?	 Znów	 jestem
niewolnicą.	–	Opuściła	głowę	i	na	chwilę	zastygła	nieruchomo.	Markus	dostrzegł	skapujące
łzy.	Obrócił	się,	by	położyć	jej	dłoń	na	ramieniu.

–	Matko?	 –	 Przełknął	 nerwowo	 ślinę.	 –	 Ja	 się	 tobą	 zaopiekuję.	 Przysięgam.	 Na	własne



życie.
–	Jesteś	chłopcem.	Moim	małym	chłopcem	–	wymamrotała.	–	To	ja	powinnam	opiekować

się	 tobą.	Ale	co	 ja	mogę?	Jestem	niewolnicą...	Nie	mogę	nic.	–	Podniosła	głowę	 i	 zobaczył
smutek	 w	 jej	 oczach.	 –	 Myślałam,	 że	 bogowie	 w	 końcu	 spojrzeli	 na	 mnie	 łaskawiej,
że	 po	 tym	 wszystkim	 doczekałam	 się	 spokojnego	 życia.	 Że	 będzie	 mi	 dane	 zestarzeć	 się
u	boku	Tytusa	i	wychować	wspaniałego	syna,	który	nigdy	nie	zazna	koszmaru	niewoli.

–	 Nie	 będziemy	 niewolnikami	wiecznie,	matko.	 Decymus	 nie	może	 nam	 tego	 zrobić.	 –
Zmarszczył	gniewnie	czoło.	–	Nie	pozwolę,	żeby	uszło	mu	to	bezkarnie.

Spojrzała	mu	w	oczy	z	czułością,	potem	objęła	go	i	przycisnęła	do	siebie.
–	Markusie.	Jesteś	wszystkim,	co	mi	zostało.
Łzy	znów	popłynęły	jej	z	oczu.	Markus	poczuł,	że	i	jemu	zbiera	się	na	płacz.	Zacisnął	zęby

i	powstrzymując	 szloch,	 zerknął	przez	 ramię	na	pozostałych	niewolników.	Spojrzeli	w	 jego
stronę	 wzrokiem	 pozbawionym	 wyrazu,	 zmęczenie	 lub	 rozpacz	 nie	 pozwalały	 im
na	 jakąkolwiek	 reakcję.	Markus	poprzysiągł	w	duszy,	 że	nigdy,	przenigdy	nie	pogodzi	 się
z	niewolą.



	
	
	
	
	

inęły	 kolejne	 cztery	 długie	 dni,	 nim	 wóz	 dotarł	 na	 miejsce.	 Ostatniego	 wieczora
o	zmroku	wjechali	do	Stratos.

Miasto	 to,	 położone	 na	 głównym	 szlaku	 handlowym	wiodącym	 przez	 górzyste
serce	Grecji,	 dawno	 już	 rozrosło	 się	 poza	mury	 obronne,	 pamiętające	 jeszcze	 czasy	małych
miast-państw,	 które	 toczyły	 ze	 sobą	wieczne	wojny.	 Teraz	mury	 otaczały	 labirynt	 uliczek,
w	którym	rezydowały	i	prowadziły	swoje	interesy	bogate	rody.	Obszar	poza	murami	zalało
morze	lichych	domostw	zamieszkanych	przez	ubogich.

W	 trakcie	 podróży	 Markus	 i	 Liwia	 prawie	 w	 ogóle	 nie	 rozmawiali	 z	 pozostałymi
niewolnikami.	 Znali	 oni	 tylko	 kilka	 greckich	 słów,	 nie	 rozumieli	 łaciny	 i	 posługiwali	 się
dziwnym,	barbarzyńskim	narzeczem.

Wóz	 z	 terkotem	wjechał	 głównym	 traktem	 do	 śródmieścia,	 kierując	 się	 w	 stronę	 targu
niewolników.

Markusowi,	który	dorastał	na	wsi	i	znał	jedynie	rybacką	wioskę	Nydri,	miasto	wydało	się
nie	 do	 wytrzymania.	 Wrzaski	 ulicznych	 przekupniów	 i	 żebraków	 nękały	 jego	 uszy,
w	powietrzu	unosił	się	odór	śmieci	i	fekaliów.	Przy	każdym	wdechu	chłopiec	marszczył	nos.

–	Błe...	Czy	wszystkie	miasta	tak	śmierdzą?
–	 Z	 tego,	 co	 mi	 wiadomo,	 tak	 –	 odparła	 Liwia	 z	 takim	 samym	 wyrazem	 obrzydzenia

na	twarzy.
Wóz	 wtoczył	 się	 na	 rozległy	 plac	 targowy	 i	 skręcił	 w	 bramę	 prowadzącą	 na	 wąskie

podwórko.	 Tuż	 za	 bramą	 stało	 dwóch	 krzepkich	 strażników	 uzbrojonych	 w	 ciężkie	 pałki.
Kiedyś	mieściła	się	tam	stajnia,	teraz	każda	zagroda	była	okratowana;	za	prętami,	na	cienkiej
i	 brudnej	 podściółce	 ze	 słomy	 kulili	 się	 mężczyźni,	 kobiety	 i	 dzieci	 w	 różnym	 wieku,
w	obdartych	ubraniach.

–	Prr!	–	Woźnica	pociągnął	za	cugle	i	stukot	mulich	kopyt	ustał.	Zza	drzwi	wyłonił	się	tęgi
mężczyzna	 w	 prostej,	 brązowej	 tunice	 i	 podszedł	 do	 wozu.	 Skinieniem	 głowy	 przywitał
woźnicę,	który	zgramolił	się	z	kozła	i	wyprostował	zesztywniałe	plecy.

–	Co	to	za	jedni?	–	Wskazał	kciukiem	więźniów	w	klatce.
–	 Niewolnicy.	 –	 Woźnica	 ziewnął.	 –	 Należą	 do	 Decymusa.	 Chce	 ich	 zlicytować

na	najbliższej	aukcji.
Markus	chwycił	za	pręty	i	podciągnął	się	do	góry.
–	Nie	jesteśmy	niewolnikami!
–	 Cicho	 tam!	 –	 Woźnica	 obrócił	 się	 na	 pięcie	 i	 chlasnął	 chłopca	 zwiniętym	 batem



po	palcach.	Markus	odskoczył	z	jękiem.	–	Jeszcze	słowo	i	zbiję	cię	jak	psa.	Urodzony	łgarz	–
zwrócił	 się	 ze	 śmiechem	 do	 tęgiego	 mężczyzny.	 –	 Jak	 wszyscy	 niewolnicy.	 Nie	 słuchaj,
co	mówi	on	i	jego	matka.	Wszyscy	mają	zostać	sprzedani.	Rozumiesz?

Licytator	przytaknął	i	wskazał	jedyną	pustą	zagrodę.
–	Wsadź	ich	tutaj.	Dopiszę	ich	do	jutrzejszej	licytacji.
–	Świetnie.
Mężczyzna	podreptał	z	powrotem	do	swojego	kantorka,	a	woźnica	obszedł	wóz	i	rozpuścił

bat.	Sięgnął	po	klucz,	który	nosił	na	szyi,	otworzył	drzwi	klatki	i	cofnął	się	o	krok.
–	Wyłazić!	–	Wskazał	na	ziemię,	żeby	wszyscy	zrozumieli	rozkaz.
Więźniowie	 jeden	 po	 drugim	 opuścili	 klatkę,	 Markus	 z	 matką	 jako	 ostatni.	 Woźnica

wskazał	im	zagrodę	i	popchnął	jednego	z	niewolników	w	jej	kierunku.	Wszyscy	byli	głodni
i	 zesztywniali	 po	 kilkudniowej	 podróży	w	 ciasnocie,	 z	 krótkimi	 przerwami	 co	 drugi	 dzień
na	wymianę	brudnej	słomy.	Karmiono	 ich	dwa	razy	dziennie	czerstwym	chlebem	i	wodą.
Więźniowie	 powoli	 weszli	 do	 klatki.	 Woźnica	 wepchnął	 Markusa	 do	 środka	 z	 taką	 siłą,
aż	 ten	wpadł	na	matkę.	 Zatrzasnął	drzwi,	przekręcił	klucz	w	zamku	 i	udał	 się	do	kantorka
licytatora.

Markus	 i	 Liwia	 usiedli	 na	 słomie,	 opierając	 się	 o	 brudną,	 gipsowaną	 ścianę.	 Matka
utkwiła	 wzrok	 w	 przeciwległej	 ścianie,	 Markus	 oddał	 się	 ponurym	 rozmyślaniom
o	 czekającej	 ich	 nazajutrz	 licytacji.	 Co	 będzie,	 jeśli	 dostaną	 się	w	 ręce	właściciela	 kopalni?
Słyszał	straszne	opowieści	o	warunkach,	w	jakich	pracują	tam	niewolnicy.	Takie	życie	było
chyba	gorsze	niż	śmierć.	Nagle	stanęła	mu	przed	oczyma	najgorsza	ze	wszystkich	możliwości.
Przerażony	zwrócił	się	do	matki:

–	Co	będzie,	jeśli	sprzedadzą	nas	dwóm	różnym	właścicielom?
Matka	jakby	otrząsnęła	się	z	niespokojnego	snu.
–	Słucham?	Co	mówiłeś?
–	Co	będzie,	jeśli	jutro	nas	rozdzielą?
Spojrzała	mu	w	oczy	i	zmusiła	się	do	uśmiechu.
–	 Nie	 sądzę,	 by	 tak	 się	 stało.	 Licytatorzy	 unikają	 rozdzielania	 rodzin.	 To	 rodzi	 same

kłopoty.
–	Ale	co,	jeśli	tak	się	stanie?	–	Markusa	ogarnął	przemożny	strach.	–	Nie	chcę	się	rozstawać.
Wzięła	go	za	rękę	i	ścisnęła	ją	w	swojej.
–	Zostaniemy	razem,	przekonasz	się.	Teraz	spróbuj	zasnąć.	Połóż	mi	głowę	na	kolanach.
Markus	 obrócił	 się	 i	 opuścił	 głowę	 na	 fałdy	 jej	 długiej	 tuniki.	 Przeciągała	 delikatnie

palcami	 po	 jego	 ciemnych	 kędziorach.	 Zawsze	 go	 w	 ten	 sposób	 uspokajała,	 pamiętał	 to
jeszcze	 z	 wczesnego	 dzieciństwa.	 Kiedyś	 powiedziała,	 że	 ma	 włosy	 po	 ojcu,	 a	 jego	 to
rozbawiło,	 bo	 włosy	 Tytusa	 były	 rzadkie	 i	 proste.	 Teraz	 poczuł,	 że	 odpręża	 się	 pod	 jej
dotykiem,	 i	 na	 chwilę	 odpłynął	 myślami	 ku	 sielskiemu	 życiu	 na	 wsi	 z	 Arystydesem
i	Cerberem,	jak	gdyby	oni	nadal	żyli.	A	przede	wszystkim	rozmyślał	o	swoim	ojcu,	silnym



i	 dumnym.	 Żałował,	 że	 Tytusa	 nie	ma	 z	 nimi,	 że	 nie	może	 ich	 obronić.	 Stanął	mu	 przed
oczyma	 widok	 ojca	 leżącego	 bez	 życia	 w	 strugach	 deszczu.	 Upłynęło	 wiele	 czasu,	 zanim
wreszcie	zapadł	w	niespokojny	sen.

W	nocy	obudził	go	hałas.	Z	innej	klatki	dobiegały	krzyki	i	odgłosy	szarpaniny,	wywiązała
się	 tam	 bójka.	 Wkrótce	 zjawił	 się	 licytator	 oraz	 jego	 strażnicy	 z	 pochodniami	 i	 pałkami,
słychać	 było,	 jak	 tłuką	 więźniów,	 potem	 znów	 zrobiło	 się	 cicho.	 Markus	 próbował
ponownie	zasnąć,	ale	nie	mógł	się	uspokoić	po	tym	brutalnym	zajściu,	a	jego	myśli	po	raz
kolejny	zwróciły	się	ku	ciężkiemu	położeniu,	w	jakim	się	znaleźli.	Co	z	nimi	dalej	będzie?

*
Ze	snu	wyrwał	go	ogłuszający	łoskot	pałki	uderzającej	o	żelazne	pręty	klatek.
–	Wstawać,	niewolnicy!	–	ryknął	strażnik	i	podszedł	do	następnej	klatki.	–	Pobudka!
Poczynając	 od	 zagrody	 najbliżej	 bramy,	 zakuwano	 więźniom	 nogi	 w	 łańcuchy

i	wyprowadzano	ich	na	plac	targowy.	Markus	doliczył	się	co	najmniej	setki	osób,	które	także
miały	 zostać	 dzisiaj	 sprzedane.	 Poranek	 dłużył	 się,	 kolejne	 grupki	 więźniów	 zabierano
na	aukcję.	Markusa	od	rana	ściskało	w	żołądku,	bał	się	rozłąki	z	matką.

Wreszcie	 do	 ich	 klatki	 podszedł	 strażnik,	 z	 pałką	 w	 jednej	 ręce	 i	 długim	 łańcuchem
z	 obręczami	 w	 drugiej.	 Wypuszczał	 ich	 pojedynczo,	 zaciskał	 im	 obręcze	 wokół	 kostek
i	wkuwał	w	nie	żelazny	bolec.	Markus	i	Liwia	stanęli	na	końcu	krótkiej	kolejki	i	po	chwili
ostatnia	 szóstka	 niewolników	 wyszła	 za	 bramę.	 Na	 targu	 panował	 ścisk,	 ludzie	 napierali
na	Markusa	 i	 resztę,	 a	 ci	wlekli	 się	noga	 za	nogą	w	 stronę	podestu,	 gdzie	 czekał	 licytator.
Markus	 czuł,	 że	 jest	 macany	 po	 mięśniach	 ramion,	 ktoś	 nawet	 rozchylił	 mu	 usta,	 żeby
przyjrzeć	się	zębom,	jednak	został	odepchnięty	przez	strażnika.

–	Będziesz	mógł	obejrzeć	towar,	jeśli	go	sobie	kupisz.
Wprowadzono	 ich	 po	 niskich	 schodach	 i	 ustawiono	w	 jednym	 szeregu	 z	 tyłu	 podestu.

Strażnik	wyjął	młotek	i	wybił	bolce	z	kajdan	pierwszego	więźnia,	jednego	z	czarnoskórych,
następnie	 zawlókł	 go	 do	 przodu	 i	 postawił	 u	 boku	 licytatora.	 Przed	 podestem	 roiło	 się
od	 ludzi,	 słońce	 stało	 wysoko	 na	 niebie.	 Po	 twarzy	 tęgiego	 mężczyzny	 spływały	 strużki
potu,	a	kosmyki	włosów	lepiły	mu	się	do	skóry.	Nabrał	powietrza,	uniósł	ręce,	by	zwrócić
uwagę	tłumu,	i	zawołał:

–	Mam	 przyjemność	 wystawić	 na	 sprzedaż	 sześciu	 niewolników	w	 imieniu	 Decymusa,
znanego	 w	 całej	 prowincji	 opiekuna	 miasta	 Stratos.	 Pierwsi	 dwaj	 to	 Nubijczycy.	 Obaj
młodzi,	 zdrowi	 i	 silni.	 –	 Chwycił	niewolnika	 za	 rękę	 i	 uniósł	 ją	do	góry.	 –	 Spójrzcie	na	 te
muskuły!	Można	ich	niewielkim	wysiłkiem	przysposobić	na	egzotycznych	służących!	A	jeśli
chcecie	 w	 pełni	 wykorzystać	 te	 mięśnie,	 każcie	 im	 pracować	 na	 roli.	 Nadają	 się	 także
na	 bokserów.	 A	 może	 nawet	 na	 gladiatorów!	 Tak	 czy	 inaczej,	 to	 pewna	 inwestycja.
Otwieram	aukcję!	Kto	pierwszy?

–	Dwieście	sestercji!	–	zawołał	ktoś	z	tłumu.



–	 Dwieście?	 –	 Licytator	 zwrócił	 się	 tam,	 skąd	 dobiegł	 głos.	 –	 Czy	 to	 pan?	 Tak?	 A	 więc
dwieście!

–	Dwieście	pięćdziesiąt!	–	wykrzyknął	ktoś	inny.
–	Trzysta!
Licytacja	 toczyła	 się	 w	 zawrotnym	 tempie,	 padały	 kolejne	 kwoty,	 a	 licytator	 ledwie

nadążał.	W	końcu	stanęło	na	tysiącu	dwustu	sestercjach.
–	Tysiąc	dwieście...	Czy	to	koniec?	Tysiąc	dwieście?	Szanowni	panie	i	panowie,	tak	piękne

okazy	 rzadko	 trafiają	 na	 sprzedaż.	 To	 prawdziwa	 gratka,	 czyżby	 nie	 było	 chętnych
do	podbicia	ceny?	–	Rozejrzał	się	z	nadzieją,	 lecz	nie	było	odzewu.	Odczekał	 jeszcze	chwilę
i	wreszcie	klasnął	w	dłonie.	–	Sprzedany!

Mężczyznę	 sprowadzono	 z	 podestu	 do	 niewielkiego	 kojca,	 tam	 skryba	 spisał	 szczegóły
transakcji	na	woskowanej	tabliczce	i	przyjął	pieniądze	od	nabywcy.	Drugi	Nubijczyk	został
sprzedany	za	podobną	cenę.	Potem	przyszła	kolej	na	dwóch	nastoletnich	chłopców,	których
wylicytowano	 za	 znacznie	 mniejsze	 sumy,	 a	 nabywcą	 był	 wysoki,	 chudy	 mężczyzna
o	gładko	przyczesanych	włosach	i	oczach	obrysowanych	proszkiem	antymonowym.	Licytator
otarł	czoło	szmatką,	po	czym	wskazał	Markusa	i	Liwię.

–	Ostatni	 towar	na	dziś,	szanowni	panie	 i	panowie.	Matka	 i	syn.	Kobieta	nie	ma	jeszcze
trzydziestu	lat.	Umie	gotować,	tkać	i	jeszcze	przez	wiele	lat	powinna	być	zdolna	do	rozrodu.
Chłopiec	ma	dziesięć	lat	i	jest	zdrowy.	Potrafi	czytać,	pisać	i	liczyć.	Można	go	łatwo	wyuczyć
rzemiosła.

Zawstydzony	Markus	spuścił	głowę.	Gdy	mówiono	w	ten	sposób	o	nim	i	jego	matce,	czuł
się	jak	zwierzę.

–	Zgodzicie	się	państwo,	że	warto	ich	kupić	razem	–	ciągnął	licytator.	–	Oczywiście	każdy
mądry	 kupiec	 zapewne	 rozważy	 odsprzedanie	 chłopca,	 gdy	 ten	 nieco	 podrośnie.	 A	 jeśli
kobieta	okaże	się	płodna,	szczęśliwy	nabywca	może	liczyć	na	zwielokrotnioną	korzyść!

–	Nie!	–	krzyknął	Markus.	–	Nie	wolno	wam!	Porwano	nas!
Licytator	skinął	na	strażnika,	ten	podszedł	i	zdzielił	chłopca	mocno	w	głowę,	aż	ten	upadł.

Tłum	 ryknął	 śmiechem.	 Strażnik	 zacisnął	 palce	 na	 włosach	 Markusa,	 postawił	 go
z	powrotem	na	nogi	i	wysyczał	mu	do	ucha:

–	Jeszcze	jedno	słowo,	a	tym	razem	ucierpi	twoja	matka.	Zrozumiano?
Markus	potaknął,	z	trudem	powstrzymując	łzy,	bo	skóra	głowy	piekła	go	niemiłosiernie.

Strażnik	wciąż	trzymał	go	za	włosy	i	dopiero	po	chwili	puścił.
–	Chłopak	zwyczajnie	potrzebuje	twardej	ręki.	–	Licytator	uśmiechnął	się	fałszywie.	–	Kto

pierwszy?
Przez	 chwilę	 tłum	 w	 ciszy	 przyglądał	 się	 dwojgu	 nieszczęśnikom.	 Jakiś	 korpulentny

mężczyzna	o	okrutnej	 twarzy	zaczął	podnosić	 rękę,	ale	 zanim	zdążył	wypowiedzieć	kwotę,
gdzieś	z	tyłu	rozległ	się	okrzyk:

–	Stop!	Oni	nie	są	na	sprzedaż!



Licytator	i	wszyscy	zgromadzeni	zwrócili	się	w	stronę,	skąd	dobiegł	ich	ten	głos.	Markus
z	 iskierką	 nadziei	 w	 sercu	 próbował	 dojrzeć	 osobę,	 która	 wypowiedziała	 te	 słowa.	Może
nadszedł	moment,	o	który	się	modlił?	Może	ktoś	ich	uratuje?

Jakiś	człowiek	przepychał	się	przez	tłum.	Gdy	zbliżył	się	do	podestu,	Markusa	zmroziło.
Termon!
Zarządca	wspiął	się	na	podest.	Poirytowany	licytator,	oparłszy	ręce	na	pulchnych	biodrach,

zapytał:
–	Co	to	ma	znaczyć?	Jak	to:	nie	są	na	sprzedaż?
–	Mówię	w	 imieniu	Decymusa.	 Jestem	 jego	 zarządcą	 –	 odparł	wyniośle	 Termon.	 –	Mój

pan	jednak	nie	zamierza	ich	sprzedawać.
–	Nie	zamierza?	–	Licytator	uniósł	brwi.	–	Niby	dlaczego?
–	Nie	muszę	się	przed	tobą	tłumaczyć.	Taka	jest	wola	mojego	pana.	Czy	to	jasne?
Licytator	lekko	się	skłonił.
–	Jeśli	tak	sobie	życzy...	Odprowadzić	ich	do	celi	–	zwrócił	się	do	strażnika.
W	zaskoczonym	tłumie	podniósł	się	szmer,	a	Termon	podszedł	do	Markusa	i	jego	matki.
–	Decymus	zmienił	 zdanie.	 –	Uśmiechnął	 się	 lodowato,	aż	Markusowi	 zjeżyły	się	włosy

na	karku.	–	Ma	wobec	was	inne	plany.



	
	
	
	
	

edwie	 trafili	 z	 powrotem	 do	 klatki,	 na	 podwórzu	 zjawił	 się	 wysoki,	 chuderlawy
mężczyzna	o	pociągłej	twarzy.	Nie	licząc	kępki	srebrzystych	włosów,	był	całkiem	łysy,

a	skóra	na	 jego	głowie	 lśniła	niczym	hełm.	Markus	zauważył,	 że	utyka	on	na	 jedną	nogę,
lecz	stara	się	to	ukryć,	chodząc	powoli.	Miał	na	sobie	jedwabną	tunikę	i	buty	z	jasnej	skóry,
a	jego	nadgarstki	zdobiły	złote	bransoletki.

Uśmiechnął	się	blado,	podchodząc	do	klatki.
–	Urocza	żona	centuriona	Tytusa	i	jego	młody	syn,	o	ile	się	nie	mylę.	Zapewne	domyślacie

się,	kim	jestem.
Liwia	 przyglądała	 mu	 się	 z	 obojętną	 twarzą.	 Nieznajomy	 wzruszył	 ramionami	 i	 lekko

przechylił	głowę.
–	 Jestem	 nieco	 rozczarowany.	 Po	małżonce	 jednego	 z	 najlepszych	 centurionów	 generała

Pompejusza	 spodziewałem	 się	 większej	 uprzejmości.	 Nieważne.	 Nazywam	 się	 Decymus.
Jestem	 opiekunem	 miasta	 Stratos	 i	 poborcą	 podatkowym	 na	 Grecję.	 –	 Pochylił	 głowę
w	drwiącym	ukłonie.	 Przez	 chwilę	 przyglądał	 im	 się	w	milczeniu,	 potem	wykrzywił	 usta
w	szyderczym	uśmiechu.	–	I	co,	gdzie	podziała	się	wasza	buta?	Ten	głupi	zuchwalec,	Tytus,
myślał,	 że	 może	 lekceważyć	 mnie	 i	 moich	 wysłanników.	 Trochę	 to	 wszystko	 trwało,	 ale
w	końcu	odpłaciłem	mu	się	pięknym	za	nadobne.

Nagle	udał	zdumienie	i	pstryknął	palcami.
–	Och!	Ale	ty	chyba	nie	wiesz,	pani,	że	twój	mąż	i	ja	byliśmy	starymi	znajomymi.	Może

nie	przyjaciółmi,	ale	na	pewno	towarzyszami.
Markus	popatrzył	na	matkę,	lecz	ta	nadal	milczała.
–	 Służyliśmy	 razem	 pod	 rozkazami	 Pompejusza	 w	 słynnym	 XVI	 Legionie	 w	 Hiszpanii.

Byliśmy	 optio.	 Wiesz,	 pani,	 co	 to	 znaczy?	 To	 znaczy,	 że	 czekaliśmy	 na	 awans	 do	 stopnia
centuriona.	 Taka	 szansa	 w	 końcu	 się	 nadarzyła.	 Jeden	 z	 centurionów	 zginął	 w	 potyczce
z	 nieprzyjacielem.	 Jego	 miejsce	 mógł	 zająć	 stary	 poczciwy	 Tytus	 lub	 ja.	 Ten	 awans
zdecydowanie	 należał	 się	mnie.	 Byłem	 lepszym	 żołnierzem,	 bez	 dwóch	 zdań.	Wszyscy	 to
wiedzieli.	 W	 oczekiwaniu	 na	 decyzję	 generała	 Tytus	 i	 ja	 trochę	 wypiliśmy.	 Może	 nawet
więcej	niż	trochę.	On	zaproponował,	żebyśmy	zmierzyli	się	w	walce	i	przekonali,	kto	lepiej
włada	mieczem.	Ot,	 dla	 zabawy,	 rozumiesz.	Ale	 to	nie	 była	 zabawa.	 Tytus	nie	 był	nawet
pijany,	tylko	udawał.	Markowaliśmy	i	parowaliśmy	ciosy,	aż	nagle	on	jakby	się	poślizgnął
i	poleciał	do	przodu,	a	jego	miecz	ugodził	mnie	w	udo.

Decymus	 przysunął	 się	 do	 kraty.	 Wydawał	 się	 zapomnieć	 o	 Liwii,	 teraz	 wpijał	 wzrok



w	Markusa.
–	Wypadek.	Zdarza	się.	Nie	doniosłem	na	niego.	–	Decymus	uśmiechnął	się	gorzko.	–	Ale

rana	 była	 na	 tyle	 poważna,	 że	 zwolniono	 mnie	 ze	 służby.	 Wyleciałem	 na	 pysk,	 a	 jego
awansowano.	Oczywiście	cały	czas	twierdził,	że	to	był	wypadek.	Czekaj,	pokażę	ci.

Decymus	uniósł	rąbek	tuniki,	obnażając	prawe	udo.	Markus	wessał	powietrze	przez	zęby.
Od	kolana	w	górę	biegła	gruba,	nierówna	biała	blizna.

–	Ładna	pamiątka,	prawda,	chłopcze?	–	Decymus	opuścił	tunikę.	–	W	pewnym	sensie	twój
ojciec	 wyświadczył	 mi	 przysługę.	 Gdybym	 został	 w	 legionie,	 wylądowałbym	 później
w	 zapadłym	 gospodarstwie	 na	 jakiejś	 peryferyjnej	wysepce,	 tak	 jak	 on.	 Stało	 się	 inaczej,
dorobiłem	 się	 fortuny,	 dostarczając	 zboże	 dla	 wojska.	 Przekupiłem	 odpowiednich	 ludzi
i	 zostałem	 mianowany	 poborcą	 podatkowym	 w	 Grecji.	 Możesz	 sobie	 wyobrazić	 moje
zaskoczenie,	 a	 zaraz	 potem	 radość,	 gdy	 Tytus	 zwrócił	 się	 do	 mnie	 z	 prośbą	 o	 pożyczkę.
Pewnie	 sądził,	 że	 „czas	 leczy	 rany”.	 Otóż	 nie,	 nie	 w	 tym	 wypadku.	 Pożyczyłem	 mu	 te
pieniądze	 na	 bardzo	 korzystnych	warunkach,	 tak	 korzystnych,	 że	wkrótce	 pożyczył	 jeszcze
więcej	i	ani	się	obejrzał,	a	zadłużył	się	po	uszy.	A	ja	wreszcie	miałem	pretekst,	by	się	na	nim
zemścić.	–	Uniósł	dłonie.	–	Resztę	tej	historii	znasz.

Matka	Markusa	odchrząknęła	i	przemówiła	stanowczo:
–	Miałeś	prawo	dochodzić	zwrotu	długu,	ale	nie	miałeś	prawa	zamordować	Tytusa	i	zrobić

z	jego	żony	i	syna	niewolników.
–	 Doprawdy,	 pani?	 Wysłałem	 tylko	 moich	 ludzi,	 żeby	 wyegzekwowali	 należne	 mi

pieniądze.	 To,	 że	 twój	 mąż	 opierał	 im	 się	 tak	 gwałtownie,	 w	 wyniku	 czego	 poniósł
śmierć,	to	już	nie	moja	wina.	Każdy	sąd	w	tym	mieście	przyzna	mi	rację.

–	 Ciekawa	 jestem,	 czy	 także	 generał	 Pompejusz	 przyzna	 ci	 rację,	 kiedy	 dowie	 się	 o	 tym
haniebnym	postępku?

–	 Generał	 Pompejusz	 o	 niczym	 się	 nie	 dowie.	 Nie	 jestem	 głupcem,	 Liwio.	 Gdyby
doniesiono	Pompejuszowi,	 że	 jeden	 z	 jego	weteranów	 został	 potraktowany	w	 ten	 sposób,
winowajca	 z	 pewnością	 nie	 uszedłby	 gniewu	 generała.	 I	właśnie	 dlatego	wycofałem	was
z	 aukcji.	 –	 Decymus	 uśmiechnął	 się.	 –	 To	 była	 tylko	 taka	 farsa,	 chciałem	 jeszcze	 trochę
ponapawać	 się	 moją	 zemstą.	 Nie	 pozwoliłbym	 przecież,	 abyście	 trafili	 w	 ręce	 kogoś,	 kto
mógłby	was	wysłuchać	i	uwierzyć	w	waszą	krzywdę.

–	W	takim	razie	co	z	nami	zrobisz?	–	zapytał	nerwowo	Markus.
Decymus	spojrzał	na	niego	przez	kraty.
–	 Mógłbym	 kazać	 was	 zabić,	 młody	 człowieku.	 Cichcem	 udusić	 i	 wrzucić	 wasze	 ciała

do	morza.	Mógłbym	to	zrobić...	–	Zawiesił	głos	dla	większego	efektu.	Markus	aż	wzdrygnął
się	z	przerażenia.

–	Ale	tak	jak	ja	żyję,	wspominając	krzywdę,	jaka	spotkała	mnie	ze	strony	twojego	ojca,	tak
i	 wy	 będziecie	 żyć,	 wspominając	 karę,	 jaką	 ponieśliście	 za	 jego	 uczynek.	 –	 Decymus
pogładził	 się	po	spiczastej	brodzie.	–	Mam	gospodarstwo	na	Peloponezie.	W	małej	dolinie



otoczonej	wzgórzami.	Latem	jest	tam	gorąco,	a	zimą	mroźno,	więc	staram	się	tam	spędzać	jak
najmniej	 czasu.	 Za	 to	 gleba	 świetnie	 nadaje	 się	 do	 uprawy	 jęczmienia	 i	 pracujący	 tam
niewolnicy	 w	 pocie	 czoła	 pomnażają	 mój	 majątek.	 Właśnie	 tam	 was	 wyślę,	 abyście
do	 końca	 swoich	 dni	 harowali	 na	 moich	 polach,	 poganiani	 batem.	 Tam	 umrzecie,
zapomniani,	 i	 nikt	 nie	 będzie	 was	 opłakiwał.	 A	 generał	 Pompejusz	 nigdy	 nie	 dowie	 się
o	waszym	losie	ani	o	losie	Tytusa.

Nabrał	powietrza	i	uśmiechnął	się	słabo.
–	To	chyba	godna	zemsta,	nie	sądzicie?
Strach	 w	 sercu	 Markusa	 szybko	 ustąpił	 miejsca	 wściekłości	 i	 pragnieniu,	 by	 chwycić

Decymusa	za	szyję	i	zacisnąć	na	niej	dłonie.	Z	dzikim,	zwierzęcym	wyciem	dopadł	do	kraty,
próbując	złapać	go	za	tunikę.

–	Markusie!	–	zawołała	Liwia.	–	Nie	pomożesz	nam	w	ten	sposób!
Odciągnęła	go	i	chwyciła	mocno	za	ręce.	Decymus	zaśmiał	się	pod	nosem.
–	Niezły	temperament.	Ale	i	odwaga.	Syn	żołnierza	jak	się	patrzy.
Liwii	zapłonęły	oczy.
–	On	jest...	moim	synem.
Decymus	 zrobił	 pytającą	 minę,	 zanim	 jednak	 zdążył	 się	 odezwać,	 Liwia	 posłała	 mu

błagalne	spojrzenie.
–	Cokolwiek	wydarzyło	się	między	tobą	a	Tytusem,	należy	do	dalekiej	przeszłości.	Jego	już

nie	ma,	zemściłeś	się.	Nie	ma	powodu,	żebyś	pastwił	się	nade	mną	i	Markusem.
–	Obawiam	się,	że	nie	mam	innego	wyjścia.	Spróbuj	postawić	się	w	mojej	sytuacji,	pani.

Jeżeli	was	 teraz	puszczę,	 chłopak	prędzej	 lub	później	 spróbuje	pomścić	ojca.	Czyż	nie	mam
racji?	–	Uśmiechnął	się	do	Markusa.

Chłopiec	spojrzał	mu	gniewnie	w	oczy	i	pokiwał	głową.
–	Kiedyś	cię	znajdę	i	zabiję.
Liwia	opuściła	smutno	głowę.
–	Decymusie,	on	ma	dopiero	dziesięć	lat.	Nie	wie,	co	mówi.	Okaż	mu	litość,	a	nie	zapomni

ci	tego.
–	Okazując	mu	litość,	podpisałbym	wyrok	śmierci	na	siebie.	Nie,	on	musi	zniknąć,	oboje

musicie,	tak	jak	zniknął	jego	ojciec.
Po	chwili	namysłu	Liwia	zaproponowała:
–	Puść	go	wolno.	Zabierz	mnie.	Mając	mnie	jako	zakładniczkę,	nie	będziesz	musiał	się	go

obawiać.	Prawda,	Markusie?
Markus	 popatrzył	 jej	 w	 oczy	 –	 błagała	 go	 wzrokiem,	 żeby	 przyznał	 jej	 rację.	 Ani

na	moment	nie	zawahał	się	jednak	w	powziętym	postanowieniu,	wiedział,	że	ma	obowiązek
uczynić	 zadość	 pamięci	 ojca.	 Bał	 się,	 rzecz	 jasna,	 był	 przerażony	 straszliwym	 losem,	 jaki
szykował	 dla	 nich	 Decymus,	 ale	 czuł	 też	 zimną,	 niezachwianą	 wściekłość,	 silniejszą
od	strachu	czy	troski	o	matkę.	Potrząsnął	głową.



–	Przykro	mi,	matko.	Ten	człowiek	ma	rację.	Dopóki	żyję,	nie	przestanę	myśleć	o	tym,	jak
mu	się	odpłacić	za	to,	co	zrobił.

–	Sama	widzisz.	–	Decymus	uniósł	ręce	w	geście	bezradności.	–	I	cóż	mi	pozostaje?	Przykro
mi,	 ale	 nie	 mam	 innego	 wyjścia.	 Oboje	 udacie	 się	 do	 mojego	 majątku	 i	 będziecie	 tam
pracować	aż	do	śmierci.	Żegnajcie.	–	Pokiwał	uroczyście	głową	i	zanim	odszedł,	spojrzał	raz
jeszcze	w	pełne	nienawiści	oczy	Markusa.	–	Byłby	z	ciebie	wspaniały	mężczyzna,	Markusie.
Szkoda,	 że	 to	 się	musiało	 tak	 skończyć.	 Szanuję	 cię	 i	byłbym	dumny,	mając	 takiego	 syna.
Wielka	szkoda...

Potem	 odszedł	 swoim	 powolnym,	 nieco	 chwiejnym	 krokiem.	 Liwia	 obserwowała,	 jak
znika	za	załomem	bramy.

–	 Głupi!	 –	 Chwyciła	Markusa	 za	 ramię	 i	 trzymała	 go	 mocno,	 aż	 skrzywił	 się	 z	 bólu.	 –
Chcesz	sprowadzić	na	siebie	śmierć?	Jesteś	 jak	 twój	ojciec	–	dużo	 ideałów,	a	mało	rozumu.
Mówiłam	mu,	że	nie	ma	szans	z	nim	wygrać.	Mówiłam...	–	Urwała	i	zacisnęła	zęby.

–	Matko,	to	boli	–	poskarżył	się	Markus,	zerkając	na	ramię.
Spuściła	wzrok	i	rozluźniła	uścisk,	a	po	chwili	ukryła	twarz	w	dłoniach.
–	Przepraszam	cię,	mój	skarbie.	Najmocniej	cię	przepraszam.	Wybacz	mi.	–	Zaczęła	szlochać.
–	Mamo,	 nie	 płacz.	 –	Markus	 czuł	 się,	 jakby	 rozdzierano	mu	 serce.	 Dotknął	 opuszkami

palców	jej	policzka.	–	Kocham	cię.	Przepraszam.
Opuściła	dłonie	i	pocałowała	go	w	czoło.
–	Markus,	mój	kochany.	Co	z	nami	będzie?

	
O	pierwszym	brzasku	przyszedł	po	nich	woźnica;	trzymał	w	ręku	pałkę	i	przyglądał	im	się

bacznie,	 gdy	 wspinali	 się	 do	 klatki	 na	 wozie.	 Zamknąwszy	 ich	 na	 kłódkę,	 wdrapał	 się
na	 kozioł,	 wziął	 bicz	 i	 trzasnął	 nim	 nad	 głowami	 mułów.	 Wóz	 szarpnął	 do	 przodu
i	z	turkotem	wytoczył	się	z	podwórza.	Markus	wzdrygnął	się	nerwowo,	gdy	mijali	podest,
na	którym	stał	poprzedniego	dnia.	Przez	ułamek	sekundy	czuł	ten	sam	strach,	strach	przed
rozstaniem	z	matką.

Plac	targowy	był	pusty,	nie	licząc	garstki	żebraków	śpiących	w	podcieniach.	Kiedy	minęli
bramy	miasta	 i	 jechali	 szeroką	 ulicą	 otoczoną	 skromnymi	 domami,	 Liwia	 trąciła	Markusa
łokciem.

–	Musimy	 uciec	 –	 szepnęła,	 zerkając	 niespokojnie	w	 stronę	woźnicy.	 –	Musimy	 znaleźć
jakiś	sposób,	żeby	się	stąd	wydostać.

–	Ale	jak?
Uśmiechnęła	się	blado.
–	Dostrzegam	słaby	punkt.	–	Wskazała	ruchem	głowy	woźnicę.	Markus	popatrzył	na	jego

szerokie,	 lekko	 zgarbione	 ramiona.	 Mężczyzna	 siedział	 pochylony	 nad	 lejcami	 i	 od	 czasu
do	czasu	głośno	cmokał	na	muły,	żeby	nie	zwalniały.

–	On?	 –	Markus	uniósł	 brwi.	 –	 Jest	wielki,	 nie	poradzimy	 sobie	 z	nim.	Nie	mamy	dość
siły.



–	Jest	pewien	sposób,	musisz	tylko	zrobić,	co	powiem.



	
	
	
	
	

iebawem	wóz	opuścił	osiedle	biedoty,	które	otaczało	miasto,	 i	wyjechał	na	otwartą
przestrzeń.	 Stratos	 leżało	 na	 brzegu	 rzeki	 płynącej	 ku	 Morzu	 Jońskiemu.	 Po	 obu

stronach	leniwego	nurtu,	aż	po	strome	zbocza	porośniętych	lasem	wzgórz,	rozciągały	się	pola
pszenicy.	 Zaczęli	 piąć	 się	 w	 górę	 po	 wąskiej	 drodze	 wyciętej	 w	 jednym	 z	 takich	 zboczy.
Wysokie	sosny	dawały	przyjemny	cień,	a	ciepłe	powietrze	wypełniał	zapach	drzew.	Zbocze
było	gęsto	usłane	brązowymi	sosnowymi	igłami,	tu	i	ówdzie	przetykanymi	kępami	paproci
albo	wypiętrzonym	głazem.	Jak	okiem	sięgnąć,	nie	było	widać	żywej	duszy,	nie	minął	ich
też	dotąd	żaden	inny	wóz.	Mimo	to	matka	i	syn	byli	podenerwowani.

–	To	miejsce	jest	dobre	–	wymamrotała	Liwia.	–	Markusie,	będę	udawać,	że	coś	mi	dolega.
Postaram	się,	 żeby	wyglądało	 to	przekonująco,	ale	wiele	będzie	 zależało	od	ciebie.	Musisz
go	przekonać,	że	umieram.	Potrafisz?

Markus	kiwnął	głową.
–	Postaram	się.
–	Miejmy	nadzieję,	że	to	wystarczy.	–	Uśmiechnęła	się,	żeby	dodać	mu	otuchy.	–	Zatrzyma

wóz	i	przyjdzie	mnie	obejrzeć.	Musisz	go	namówić,	żeby	otworzył	klatkę.	Widziałam,	jak	to
robił	po	przyjeździe	do	Stratos.	Wydaje	mi	się,	że	słabo	widzi.	Pochylał	się	nad	kłódką,	żeby
zobaczyć,	 który	 klucz	 do	 niej	 pasuje.	 To	 będzie	 najważniejszy	 moment.	 Kiedy	 powiem
„teraz”,	 kopniemy	 drzwi	 z	 całej	 siły,	 a	 one	 uderzą	 go	 w	 twarz.	 Jeśli	 uda	 nam	 się	 go
zaskoczyć,	powinniśmy	mieć	wystarczająco	dużo	czasu	na	ucieczkę.

–	A	co	potem,	matko?
–	Potem	biegniemy	ile	sił	w	nogach.
–	Ale	dokąd?
Zmarszczyła	brwi.
–	 Później	 się	 nad	 tym	 zastanowimy.	 Najmądrzej	 chyba	 byłoby	 znaleźć	 generała

Pompejusza.	 Jeżeli	 ktokolwiek	 mógłby	 ukarać	 Decymusa,	 to	 przede	 wszystkim	 on.	 Ma
wielką	władzę	i	dług	wdzięczności	wobec	Tytusa.

–	Za	co?	–	spytał	Markus.
–	Tytus	uratował	mu	życie	w	ostatniej	bitwie	ze	Spartakusem.	To	kwestia	honoru.	–	Liwia

odsunęła	się	od	ściany	klatki	i	położyła	na	brudnej	słomianej	podściółce.	–	Gotowy?
Markus	pokiwał	twierdząco	głową,	choć	wcale	nie	był	tego	pewien.	Serce	biło	mu	coraz

szybciej.
Liwia	zebrała	trochę	śliny	i	zaczęła	sączyć	ją	przez	usta.	Zwinęła	się	w	kulkę,	trzymając	się



za	 brzuch.	 Mrugnęła	 do	 Markusa,	 chwilę	 później	 przewróciła	 oczyma,	 zaczęła	 się	 trząść
i	wydawać	niskie,	zwierzęce	jęki.	Wyglądało	to	tak	sugestywnie,	że	Markus	instynktownie
poczuł	niepokój,	choć	wiedział,	że	to	wszystko	tylko	gra.	Chwycił	matkę	za	ramię	i	zawołał
przejętym	głosem:

–	Matko?	Matko?	–	powtarzał	coraz	piskliwiej.	–	Matko!
Woźnica	obrócił	się	na	koźle.
–	Ciszej	tam,	wy.
–	Moja	matka	 jest	 chora!	 –	 odkrzyknął	Markus.	 –	 Dzieje	 się	 z	 nią	 coś	 złego.	 Trzeba	 jej

pomóc!
Liwia	zatrzęsła	się	gwałtownie,	przewracała	się	z	boku	na	bok,	jęcząc	w	pozornej	agonii.
Woźnica	westchnął	niecierpliwie	i	pociągnął	za	lejce.
–	Prr!	Stójcie,	głupie!
Muły	zatrzymały	się	w	miejscu.	Woźnica	opuścił	lejce	i	odwracając	się,	zajrzał	do	klatki.
–	Co	z	nią?
–	Jest	chora.	–	Twarz	Markusa	wyrażała	trwogę	i	troskę.	–	Chyba	umiera.	Proszę	jej	pomóc!
–	 Umiera?	 –	 Woźnica	 zmrużył	 oczy.	 –	 Nie	 umrze.	 Wydobrzeje,	 jak	 zatrzymamy	 się

wieczorem	na	postój.
–	Wtedy	będzie	za	późno	–	wołał	zrozpaczony	Markus.	–	Potrzebuje	pomocy	natychmiast!
–	Pomocy?	A	co	ja	mogę?	Jestem	tylko	woźnicą.
–	Jeśli	umrze,	będziesz	musiał	tłumaczyć	się	przed	Decymusem	–	rzekł	Markus	po	chwili

namysłu.	–	Powiem	mu,	że	nie	kiwnąłeś	palcem.
Woźnica	 skrzywił	 się,	 zgramolił	 z	 kozła	 i	 obszedł	 wóz.	 Liwia	 dyskretnie	 zaparła	 się

sandałami	o	żelazne	pręty	drzwi.	Woźnica	przystanął	przed	nimi.
–	Co	jej	jest?
–	Nie	wiem.	–	Markus	był	coraz	bardziej	zdenerwowany.	–	Potrzebne	jej	cień	i	woda.
–	Hmm...	–	Mężczyzna	podrapał	się	po	głowie.
Liwia	zaczęła	udawać	torsje.
–	O	nie,	tylko	nie	to!	–	warknął	woźnica.	–	Jak	nam	zarzygasz	wóz	w	tym	upale,	do	końca

podróży	nie	pozbędziemy	się	smrodu.
–	Więc	ją	wypuść	–	rzucił	Markus.	–	Zanim	zacznie	wymiotować.
Woźnica	wahał	się	przez	chwilę.
–	No	dobra.	Ale	tylko	ją.	Ty	zostajesz	w	klatce.
Markus	skinął	głową.
Mężczyzna	sięgnął	po	zawieszony	na	szyi	rzemyk	i	wydobył	spod	ubrania	klucz.	Zmrużył

oczy	i	pochylił	się,	żeby	dopasować	go	do	zamka.	Markus	napiął	mięśnie,	serce	waliło	mu
jak	 oszalałe.	 Cały	 czas	 jednak	 trzymał	 dłoń	 matki	 w	 obu	 swoich	 dłoniach,	 jak	 gdyby
zaprzątało	go	tylko	jej	zdrowie.	Klucz	ze	szczękiem	obrócił	się	w	zamku,	zgrzytnęła	zasuwa.

–	Teraz!	–	krzyknęła	Liwia.



Wyprostowała	 gwałtownie	 nogi,	 a	Markus	 rzucił	 się	 całym	 ciężarem	 na	 drzwi.	 Żelazne
pręty	 odskoczyły,	 uderzony	 w	 twarz	 woźnica	 wydał	 z	 siebie	 okrzyk	 bólu	 i	 zaskoczenia
i	runął	na	ziemię.	Markus	wyskoczył	z	klatki	nieco	na	bok,	 jak	najdalej	od	woźnicy,	który
półleżał	 na	 drodze	 i	 krwawił	 ze	 złamanego	 nosa.	 Liwia	 chwyciła	 się	 brzegów	 drzwi
i	po	chwili	wylądowała	ciężko	przy	Markusie.	Złapała	go	za	rękę.

–	Biegiem!
Rzucili	się	w	stronę	lasu.	Woźnica	dźwignął	się	z	ziemi	i	niezbyt	mądrze	zaryczał:
–	Stójcie!
Jego	 spóźniona	 reakcja	 pozwoliła	 uciekinierom	 zwiększyć	 dystans.	 Dopiero	 po	 chwili

rzucił	 się	w	pogoń,	 skrobiąc	 ciężkimi	 sandałami	po	 zrytej	 drodze.	 Liwia	 i	Markus	byli	 już
w	lesie,	biegli	w	dół	zbocza,	ślizgając	się	po	miękkim	sosnowym	igliwiu.

–	Stójcie!	–	krzyczał	za	nimi	woźnica.	–	Stójcie	albo	wygarbuję	wam	skórę!
Markus	ośmielił	się	zerknąć	przez	ramię:	mężczyzna	był	około	dziesięciu	metrów	za	nimi.
–	Prędzej!	–	ponaglił	matkę,	ciągnąc	ją	za	rękę.
Biegła	z	wyraźnym	trudem	po	nierównym	podłożu.	Snopy	słonecznego	blasku	przebijały

między	konarami	sosen,	światło	zdradliwie	kontrastowało	z	cieniem,	mamiąc	wzrok.
Aż	nagle	–	stało	się.
Liwia	zaczepiła	stopą	o	kamień	ukryty	pod	stertą	igliwia	i	z	krzykiem	runęła	do	przodu.

Uderzyła	z	impetem	o	ziemię	i	potoczyła	się	w	dół	zbocza.	Markus	przypadł	do	niej.
–	Moja	kostka!	–	wysyczała	przez	zaciśnięte	zęby.	–	Och,	jak	boli.
Markus	spojrzał:	 rozdarta	stopa	matki	broczyła	krwią.	Liwia	ścisnęła	 jego	dłoń,	próbując

wstać,	 lecz	 z	 jej	 piersi	wydarł	 się	 okrzyk	 bólu	 i	 upadła	 z	 powrotem	na	 ziemię.	 Zaciskając
zęby,	popatrzyła	na	syna.

–	Uciekaj,	Markusie!
Potrząsnął	nieprzytomnie	głową.
–	Nie	mogę	cię	zostawić.
Puściła	jego	dłoń	i	próbowała	go	odepchnąć.
–	Biegnij!
Woźnica	był	już	blisko,	uśmiechał	się	triumfująco.	Markus	patrzył	matce	w	oczy.
–	Nie	mogę	cię	zostawić.	Nie	mogę.
–	Uciekaj!	–	wykrzyknęła.	–	Ratuj	się!	Znajdź	Pompejusza.	Idź!
Znów	go	odepchnęła	i	podniosła	się	na	kolana,	zwracając	twarz	w	stronę	woźnicy.	Markus

cofnął	 się	 o	 kilka	 kroków,	wreszcie	 odwrócił	 się	 i	 rzucił	 do	 ucieczki.	 Serce	 przepełniał	mu
strach	 o	 matkę,	 lecz	 jednocześnie	 wiedział,	 że	 miała	 rację.	 Gdyby	 został,	 oboje	 trafiliby
z	powrotem	do	niewoli.	Uciekając,	mógł	ją	później	spróbować	odbić.	Ostatni	raz	obejrzał	się
za	siebie	i	zobaczył,	jak	matka	rzuca	się	pod	nogi	woźnicy.	Oplotła	jego	kolana	ramionami,
krzycząc:

–	Uciekaj,	Markusie!



Potem	jej	głos	ucichł,	woźnica	zaczął	się	z	nią	szarpać.	Markus	biegł	dalej,	w	dół	zbocza,
ku	miejscu,	 gdzie	 sosny	 rosły	 gęściej,	 utrudniając	 pościg.	Matka	 znów	 krzyknęła,	 jej	 głos
wybrzmiewał	coraz	słabiej,	coraz	ciszej.

–	Uciekaj...!
–	Stój,	ty	mały	gnojku!	–	krzyczał	woźnica.
Markus	 wbiegł	 w	 gęstwinę,	 rozpychał	 dłońmi	 sprężyste	 gałęzie,	 nie	 zwracając	 uwagi

na	 zadrapania.	 Wołanie	 stopniowo	 cichło,	 aż	 w	 końcu	 nie	 słyszał	 już	 nic	 prócz	 szelestu
własnych	stóp,	szmeru	gałęzi	oraz	głębokich	szlochów,	które	rozdzierały	mu	piersi.



	
	
	
	
	

		żarze	porannego	słońca,	przezierającego	między	konarami,	przebiegł	jakieś	półtora
kilometra,	 może	 więcej.	 Serce	 waliło	 mu	 jak	 szalone,	 oczy	 zalewał	 mu	 pot,

a	 po	 policzkach	 płynęły	 łzy.	Miał	 podrapane	 i	 pokrwawione	 ręce	 oraz	 twarz,	 czuł	 każdy
mięsień.	 Ale	 ból	 ciała	 był	 niczym	w	 porównaniu	 z	 cierpieniem	 jego	 serca.	 Zatrzymał	 się
i	 pochylił,	 opierając	dłonie	na	kolanach	 i	 łapiąc	oddech.	Wytężał	 słuch,	próbując	usłyszeć
odgłosy	 pościgu	 ponad	 szumem	 tętniącej	 w	 skroniach	 krwi.	 Doleciało	 go	 jedynie	 ciche
krakanie	przelatujących	w	oddali	wron.

Gdy	 odsapnął,	 zaczął	 rozmyślać	 o	 swoim	 położeniu,	 ale	 nie	 mógł	 się	 skupić,	 bo	 wciąż
stawała	 mu	 przed	 oczyma	 ranna	 matka,	 pozostawiona	 na	 pastwę	 woźnicy.	 Ciągle	 miał
w	uszach	jej	wołanie.	Wyprostował	się,	odwrócił	 i	spojrzał	w	górę,	ku	drodze.	Czuł	się	jak
tchórz.	W	dodatku	był	teraz	sam	i	bał	się	tej	samotności	bardziej	niż	woźnicy	i	jego	gróźb.
Gwałtownie	wciągnął	powietrze,	opanował	się	 i	postanowił	działać.	Rozejrzał	się	po	 lesie.
Nieopodal	leżało	powalone	drzewo.	Podbiegł	i	ułamał	największą	gałąź,	jaką	był	w	stanie
podnieść	bez	większego	wysiłku.	Oczyścił	ją	z	mniejszych	gałązek,	chwycił	za	jeden	koniec
i	 machnął	 nią	 szeroko,	 raz	 w	 lewo,	 raz	 w	 prawo.	 Potem	 uniósł	 ją	 wysoko	 w	 powietrze
i	uderzył	z	całej	siły	w	zwalony	pień.	Ramię	aż	mu	zadrżało,	ale	gałąź	nie	pękła.

–	Powinna	wystarczyć	–	wymamrotał	do	siebie	 i	 ruszył	z	powrotem	pod	górę.	Wiedział,
że	 jeśli	 chce	 mieć	 jakiekolwiek	 szanse	 w	 starciu	 z	 krzepkim	 woźnicą,	 będzie	 musiał	 go
zaskoczyć.	 Gdyby	 to	 się	 udało,	 spróbuje	 pozbawić	 go	 przytomności,	 a	może	 nawet	 zabić.
Uratuje	 matkę,	 wsiądą	 na	 wóz	 i	 pojadą	 szukać	 pomocy.	 Zawahał	 się	 w	 myślach.	 Czy
naprawdę	będzie	umiał	zabić	woźnicę,	jeśli	nadarzy	się	sposobność?

–	Tak	–	mruknął	groźnie	pod	nosem.	Zrobi	to,	jeżeli	będzie	musiał.
Wychodząc	z	sosnowej	gęstwiny,	w	której	wcześniej	skrył	się	przed	woźnicą,	pochylił	się

i	 szedł	 bezszelestnie	 na	 zgiętych	 kolanach	 po	 dywanie	 z	 igliwia.	 Wytężał	 wzrok	 i	 słuch,
łowiąc	każdą	oznakę	życia.	W	lesie	panował	bezruch,	nie	licząc	delikatnej	gry	świateł	i	cieni
na	ściółce.	Dotarłszy	do	miejsca,	w	którym	rozstał	się	z	matką,	uklęknął.	Sosnowe	igły	były
w	tym	miejscu	zmierzwione,	a	na	kamieniu	widniała	plama	krwi.	Przez	chwilę	wpatrywał
się	 w	 tę	 krew	 i	 wstrząsnął	 nim	 dreszcz	 niepokoju.	 Zaraz	 jednak	 przełknął	 ślinę,	 zacisnął
dłonie	na	swoim	kosturze	 i	 zaczął	 skradać	się	w	stronę	drogi.	Gdy	 jego	wzrok	zrównał	się
z	pożłobioną	koleinami	powierzchnią,	przystanął	i	rozejrzał	się	czujnie	na	boki.	Droga	była
pusta.

Ani	śladu	wozu.



Wyszedł	 na	 trakt	 i	 wpatrywał	 się	 w	 dal.	 Nie	 wiedział,	 co	 robić.	 Nie	 miał	 pojęcia.
W	pierwszym	odruchu	chciał	biec	za	wozem,	napaść	na	woźnicę,	tak	jak	to	sobie	zaplanował,
i	 uratować	 matkę.	 Ale	 panika	 powoli	 ustępowała	 miejsca	 rozsądkowi.	 Mógł	 podążyć
za	wozem,	wyczekując	dogodnej	okazji,	ale	woźnica	już	raz	dał	się	oszukać	i	teraz	na	pewno
będzie	 miał	 się	 na	 baczności.	 A	 jeśli	 zdoła	 go	 schwytać,	 wszystko	 przepadnie,	 wylądują
z	matką	w	majątku	Decymusa	i	będą	tam	wieść	życie	gorsze	od	śmierci.	Poza	tym	woźnica
pewnie	najpierw	spuściłby	mu	srogie	lanie,	a	dopiero	potem	zamknął	w	klatce.

Matka	miała	rację.	Trzeba	poszukać	pomocy.	Znaleźć	kogoś,	kto	go	wysłucha	i	wymierzy
sprawiedliwość	Decymusowi.	Na	myśl	 o	 człowieku,	 który	 zburzył	 jego	 szczęście	 i	 odebrał
mu	 rodziców,	 serce	 Markusa	 zapłonęło	 gniewem.	 Nie	 ma	 wystarczająco	 srogiej	 kary	 dla
Decymusa	jak	tylko	śmierć.

Z	 ciężkim	 sercem	 ruszył	 z	 powrotem	 w	 kierunku	 Stratos.	 Nie	 zamierzał,	 oczywiście,
wchodzić	do	miasta.	Gdyby	go	tam	rozpoznano,	złapano	by	go	i	uwięziono,	donosząc	o	tym
Decymusowi.	 Dlatego	 postanowił,	 że	 dotrze	 do	 rzeki	 i	 podąży	 wzdłuż	 jej	 brzegu
aż	do	morza,	gdzie	powinien	znajdować	się	jakiś	port.	Stamtąd	popłynie	statkiem	do	Italii,
odnajdzie	generała	Pompejusza	i	wszystko	mu	opowie.	Nie	miał	jednak	złudzeń:	droga,	jaką
sobie	wytyczył,	będzie	trudna	i	pełna	niebezpieczeństw.

Oparł	kostur	na	ramieniu	i	przyspieszył	kroku.	Słońce	stało	już	w	zenicie,	w	oddali	palący
skwar	 marszczył	 powietrze	 nad	 wyschniętą	 drogą.	 Gdy	 skończył	 się	 las,	 Markus	 ujrzał
w	 dole	 miasto	 Stratos	 i	 szeroką,	 srebrzystą	 wstęgę	 rzeki,	 która	 wiła	 się	 po	 dnie	 doliny
i	znikała	między	dalekimi	wzgórzami.	Zszedł	z	drogi	i	ruszył	na	przełaj	ku	wodzie,	ostrożnie
mijając	 kilka	 gajów	 oliwnych	 i	winnicę.	 Od	 czasu	 do	 czasu	widział	 ludzi,	 ale	 trzymał	 się
od	nich	 z	daleka.	Roztropnie	nie	 szukał	u	nich	pomocy,	bo	mieszkali	blisko	Stratos.	Mogli
znać	Decymusa	i,	licząc	na	nagrodę,	wydać	mu	zbiegłego	niewolnika.

Gdy	 wreszcie	 dotarł	 nad	 brzeg	 rzeki,	 miał	 spieczone	 gardło.	 Znalazł	 ustronne	 miejsce
zarośnięte	 trzciną	 i	 przykucnął,	 by	 napić	 się	 wody.	 Ugasiwszy	 pragnienie,	 zdjął	 buty
i	wszedł	do	rzeki.	Zdjął	tunikę	i	przemył	ją	w	łagodnym	nurcie,	spierając	brud	z	wielu	dni
spędzonych	w	 klatce.	 Potem	 rozłożył	 ubranie	 na	 brzegu,	 żeby	wyschło	 na	 słońcu.	 Usiadł
nieopodal,	 w	 cieniu	 karłowatego	 krzewu.	 Po	 kąpieli	 w	 rzece	 spłynęło	 z	 niego	 napięcie
i	niepostrzeżenie	zapadł	w	sen.
	

Obudził	 się	 po	 zmroku.	 Otaczające	 go	 ciemności	 rozbrzmiewały	 ostrym	 dzwonieniem
cykad.	 Powietrze	 było	 rześkie,	 więc	 sięgnął	 po	 tunikę,	 która	 zdążyła	 całkiem	 wyschnąć
i	 miło	 grzała	 ciało.	 Wkładając	 i	 sznurując	 buty,	 zadarł	 głowę	 do	 góry.	 Na	 niebie	 wisiał
półksiężyc,	 zalewając	 okolicę	 delikatną	 błękitną	 poświatą.	 Markus	 poczuł	 głód
i	uprzytomnił	sobie,	że	nie	jadł	od	poprzedniego	wieczora.	Przykucnął	nad	rzeką,	by	ugasić
pragnienie,	a	wkrótce	ruszył	w	dalszą	drogę.

Trzymał	 się	 rzeki,	 zmierzając	w	 dół	 nurtu.	 Z	 początku	 szedł	 z	 duszą	 na	 ramieniu,	 każdy
nagły	szmer	w	trawie	czy	trzask	gałęzi	wprawiały	go	w	popłoch,	przypadał	wtedy	do	ziemi



i	 zastygał	 w	 bezruchu.	 Serce	 biło	 mu	 szybko,	 wytężał	 wzrok	 i	 słuch,	 i	 dopiero	 gdy
okazywało	się,	że	to	tylko	jakieś	zwierzę,	ostrożnie	ruszał	w	dalszą	drogę.

Dwukrotnie	natrafiał	na	przytulone	do	brzegu	rzeki	wsie.	Obchodził	domostwa	szerokim
łukiem,	choć	w	mroku	nie	paliła	się	żadna	świeczka	i	nie	było	widać	żywej	duszy;	raz	tylko,
w	 drugiej	 wsi,	 pies	 zaszczekał,	 zawył	 przeciągle	 i	 w	 końcu	 ucichł.	 Gdy	 niebo	 nad
horyzontem	 zaczynało	 szarzeć,	 dotarł	 do	 trzeciej	 wsi.	 Z	 głodu	 ściskało	 go	 w	 dołku,
postanowił	więc	 zaryzykować	 i	 rozejrzeć	 się	 za	 czymś	do	 jedzenia.	Nie	umiał	przewidzieć,
jak	wieśniacy	zareagują	na	widok	małego	Rzymianina	w	ich	progach.	Doszedł	do	wniosku,
że	 będzie	musiał	 coś	 ukraść.	 Przez	 chwilę	 czuł	 się	 z	 tą	myślą	 nieswojo.	Ojciec	 zawsze	mu
wpajał,	 że	 kradzież	 to	 niechlubny	 postępek,	 a	 ten,	 kto	 okrada	 towarzyszy,	 zasługuje
na	surową	karę.	Markus	był	jednak	przeraźliwie	głodny,	tak	głodny,	że	nie	mógł	się	skupić
na	niczym	innym.	Pamiętał	swoją	chorobę	sprzed	roku,	kiedy	przez	kilka	dni	prawie	nic	nie
jadł,	 bo	 od	 razu	wszystko	 zwracał.	Wiedział,	 że	 jeśli	 czegoś	 nie	 zje,	wkrótce	 opadnie	 z	 sił
i	 będzie	mu	 się	 kręciło	w	 głowie.	Nie	miał	więc	wyjścia,	 za	wszelką	 cenę	musiał	 zdobyć
jakieś	pożywienie.

Zbliżył	się	ostrożnie	do	dużego	domu	na	skraju	wsi.	Przy	wejściu,	w	węglowym	piecyku
migotał	 nikły	 płomień.	 W	 jego	 blasku	 Markus	 dojrzał	 na	 ziemi	 człowieka	 zwiniętego
w	kłębek.	Odczekał	 chwilę,	 upewniając	 się,	 że	mężczyzna	mocno	 śpi,	 po	 czym	 zakradł	 się
bliżej.	Z	obu	stron	domu	stały	niskie	dobudówki,	unosząca	się	w	porannym	powietrzu	ostra
woń	 zdradzała	 obecność	 kóz.	 Domyślił	 się,	 że	 to	 tam	 trzymane	 są	 zwierzęta	 i	 żywność.
Podszedł	do	bliższej	szopy	i	przywarł	do	nierównej	gipsowanej	ściany.

Przez	 chwilę	 stał	 nieruchomo,	 nasłuchując,	 ale	 wokół	 panowała	 cisza,	 zmącona	 tylko
delikatnym	 szelestem	 słomy.	 Ruszył	 powoli	 wzdłuż	 ściany,	 aż	 wyczuł	 palcami	 drzwi.
Ostrożnie	zdjął	skobel,	krzywiąc	się,	gdy	ten	zazgrzytał.	Osadzone	na	ciężkich	drewnianych
zawiasach	drzwi	zaskrzypiały,	gdy	uchylił	je	na	tyle,	by	móc	wślizgnąć	się	do	środka.	Cienki
pasek	księżycowego	blasku	padł	na	klepisko.	Dzięki	niemu	Markus	dostrzegł	w	głębi	szopy
jeszcze	 jedne	 drzwi.	 Obok	 stały	 półki	 wypełnione	 po	 brzegi	 zamkniętymi	 glinianymi
słojami.	 Zapuścił	 się	 głębiej	 i	 odnalazł	 jeszcze	 inne	 półki.	 Pod	 palcami	 wyczuł	 jakieś
warzywa	 oraz	 worki	 ze	 zbożem.	 Natknął	 się	 również	 na	 przedmioty	 wielkości	 dużych
kamieni,	na	 zewnątrz	 twarde,	ale	uginające	 się	pod	naciskiem.	Powąchał	 i	uśmiechnął	 się.
Chleb!	Wybrał	jeszcze	kilka	niedużych	bochenków,	potem	przywłaszczył	sobie	wielki	kawał
sera	 i	 leżący	 obok	 pusty	 bukłak,	 który	 zamierzał	 napełnić	 nad	 rzeką.	 Zadowolony	 ruszył
w	stronę	wyjścia.

Wtem	 zahaczył	 stopą	 o	 coś	 ciężkiego.	 Rozległ	 się	 zgrzyt	 i	 ciężki	 słój	 roztrzaskał	 się
o	posadzkę,	 ochlapując	mu	nogi	 jakąś	 cieczą,	 a	 powietrze	wypełniła	woń	oliwy	 z	 oliwek.
Lodowaty	 dreszcz	 przebiegł	 Markusowi	 po	 karku.	 Ten	 hałas	 z	 pewnością	 zbudził
wieśniaków.

W	pierwszej	 chwili	 chciał	 rzucić	 się	 biegiem	 do	wyjścia,	 lecz	 posadzka	 była	 teraz	 śliska



od	rozlanej	oliwy	i	musiał	stąpać	ostrożnie.	Od	strony	głównego	budynku	doleciał	go	czyjś
okrzyk,	 a	 kiedy	 wreszcie	 wydostał	 się	 z	 szopy,	 mężczyzna	 śpiący	 przy	 ogniu	 był	 już
na	nogach	i	bił	na	alarm.	Markus	czmychnął	za	pryzmę	drewna	na	opał.	Co	prawda	słońce
jeszcze	 nie	 wzeszło,	 ale	 przy	 świetle	 księżyca	 mężczyzna	 mógłby	 go	 z	 łatwością	 dostrzec.
Wewnątrz	domu	trzasnęły	drzwi	i	po	chwili	pojawiło	się	jeszcze	dwóch	ludzi.

–	Co	się	dzieje?	–	zapytał	jeden.
–	Coś	wlazło	do	szopy.
–	Zwierzę?
–	Sprawdźmy!
Jeden	 z	 mężczyzn	 wetknął	 pochodnię	 w	 piecyk	 przy	 wejściu	 i	 ogień	 prędko	 zajął

zawiniętą	na	końcu	kija	szmatę	nasączoną	oliwą.	Cała	trójka,	skąpana	w	migotliwym	rudym
blasku,	 ruszyła	w	 stronę	 szopy.	Markus	 zrozumiał,	 że	 lada	moment	 go	 zobaczą.	 Nie	miał
szans	uciec	obciążony	zdobycznym	prowiantem	ani	nie	chciał	go	porzucać,	wiedząc,	że	długo
bez	 niego	 nie	 wytrzyma.	 Rozejrzał	 się	 rozpaczliwie	 i	 jego	 wzrok	 zatrzymał	 się	 na	 kałuży
oliwy	lśniącej	za	progiem	szopy.

Wyskoczył	zza	pryzmy	i	pobiegł	z	powrotem	ku	drzwiom.
–	Tam	jest!	–	Mężczyzna	z	pochodnią	dźgnął	palcem	powietrze.
–	Złodziejaszek!	Łapmy	go.
Rzucili	się	za	nim.	Markus	zerknął	przez	ramię	i	dał	nura	do	szopy.
–	Ha!	Mamy	go	–	wykrzyknął	radośnie	jeden	z	mężczyzn.	–	Już	nam	nie	ucieknie.
Markus	 ostrożnie	 przeszedł	 po	 śliskiej	 kałuży	w	 stronę	 drzwi	w	 głębi.	 Były	 zamknięte

na	 zwykły	 skobel,	 który	 jednak	 zapiekł	 się	 i	 tylko	 zazgrzytał,	 gdy	 Markus	 próbował	 go
zdjąć.	 Pomieszczenie	 rozjaśniło	 się	 blaskiem	 pochodni	 –	 pierwszy	 z	 mężczyzn	 był	 już
w	progu.	Starając	 się	 zachować	 spokój,	Markus	ponownie	 szarpnął	 za	 skobel.	 Strach	przed
pojmaniem	ściskał	mu	serce.	Skobel	w	końcu	odskoczył	i	drzwi	ustąpiły.

–	Stój,	ty!	–	krzyknął	za	nim	przywódca	pościgu.
Markus	obejrzał	się.
–	Spróbujcie	mnie	złapać!
Potem	 wybiegł	 w	 noc.	 Słyszał,	 jak	 mężczyźni	 wchodzą	 do	 szopy,	 rozległ	 się	 okrzyk

zaskoczenia	i	głuchy	odgłos	upadku,	najpierw	jeden,	a	potem	drugi.
–	Uważaj	na	pochodnię,	głupcze!	–	zawołał	któryś.
Markus	 pędził	 przed	 siebie.	 Oddalał	 się	 od	 wsi,	 wtapiając	 się	 w	 bezpieczne	 ciemności

pobliskiego	gaju	oliwnego.	Nie	miał	odwagi	się	obejrzeć.	Dopiero	gdy	schronił	się	między
drzewami,	 przystanął	 i	 zerknął	 przez	 ramię.	 Otwór	 drzwi	 odcinał	 się	 wyraźnie	 coraz
silniejszym	 pomarańczowym	 blaskiem,	 jeden	 z	 mężczyzn	 wybiegł	 na	 zewnątrz,	 jego
sylwetka	 czerniała	na	 tle	 światła.	Upuszczona	pochodnia	 stała	 się	 zarzewiem	pożaru,	który
teraz	 szybko	 się	 rozprzestrzeniał.	 Krzyki	 zbudziły	 kolejnych	 mieszkańców.	 Markus	 dyszał
ciężko,	pierś	podnosiła	mu	się	i	opadała;	spoglądał	w	stronę	zabudowań,	czując	ulgę,	że	nikt



go	nie	ściga.	Oddarł	kawałek	chleba	i	wepchnął	do	ust,	przeżuwając	pospiesznie.	Płomienie
lizały	już	dach	szopy,	kilka	osób	zaczęło	polewać	go	wodą	z	wiader.

Markusa	ogarnęły	wyrzuty	 sumienia.	 Chciał	 jedynie	 zdobyć	pożywienie,	 a	doprowadził
do	prawdziwego	pożaru.	Kiedy	już	ugaszą	ogień	–	pomyślał	–	wyślą	ludzi	na	poszukiwanie
winowajcy.	 Nie	 miał	 czasu	 do	 stracenia,	 musiał	 uciec	 jak	 najdalej	 przed	 nastaniem	 dnia.
Ugryzł	jeszcze	kęs	chleba,	odwrócił	się	i	szybkim	krokiem	ruszył	przez	gaj.	Bał	się	biec,	żeby
nie	 potknąć	 się	 po	 ciemku	 i	 nie	 zwichnąć	 kostki.	 Kiedy	 już	 oddalił	 się	 na	 odległość
kilometra,	wrócił	nad	rzekę	i	kontynuował	wędrówkę	w	dół	nurtu.
	

O	brzasku	dotarł	do	miejsca,	gdzie	rzeka	płynęła	wąskim	przełomem,	i	musiał	wspiąć	się
stromą	 ścieżką	 na	 wzgórze.	 Kiedy	 zdyszany	 znalazł	 się	 na	 szczycie,	 stanął	 jak	 wryty.
Po	 drugiej	 stronie,	 w	 łagodnej	 dolinie	 w	 cieniu	 wzgórza	 rozciągało	 się	 miasto	 portowe.
Za	 grubymi	 kamiennymi	 murami	 piętrzył	 się	 labirynt	 rudawych	 dachów,	 sięgających
aż	 do	 szerokiej	 zatoki.	 Przy	 nabrzeżu	 cumowało	 dwadzieścia–trzydzieści	 statków,	 a	 wiele
innych	stało	na	kotwicy.

Patrząc	w	 tę	 stronę,	Markus	 poczuł,	 jak	wstępuje	w	 niego	 nowy	 duch.	Niektóre	 z	 tych
statków	 z	 pewnością	 miały	 wkrótce	 odpłynąć	 do	 Italii,	 wystarczyło	 tylko	 dostać	 się
na	pokład	jednego	z	nich.	Odpracuje	podróż	albo,	jeśli	będzie	trzeba,	wkradnie	się	na	statek
niezauważony	 i	 zeskoczy	 na	 ląd,	 gdy	 tylko	 przybiją	 do	 wybrzeży	 Italii.	 Potem	 uda	 się
do	Rzymu	i	odnajdzie	generała	Pompejusza.	Wiedział,	 że	czeka	go	długa	droga	 i	 że	będzie
musiał	stawić	czoła	wielu	trudnościom.	Gdyby	tylko	jego	ojciec	żył	i	był	teraz	przy	nim.	On
wiedziałby,	 co	 zrobić,	 i	 na	 pewno	 nie	 zabrakłoby	 mu	 siły.	 Na	 chwilę	 Markus	 zwątpił
w	 powodzenie	 swojej	 misji,	 zaraz	 jednak	 przypomniał	 sobie	 o	 matce	 i	 poczuł	 rosnącą
determinację.

Zjadł	pół	bochenka	chleba	i	trochę	sera,	a	po	posiłku	ruszył	w	dół,	w	stronę	portu.



	
	
	
	
	

hcesz	 się	 zaciągnąć	 na	 mój	 statek?	 –	 Kapitan	 Pomyślnego	 Wiatru	 uśmiechnął	 się
do	Markusa.	 Znajdowali	 się	na	pokładzie	 jego	 statku	w	porcie	Dyrrachium,	dookoła

krzątali	 się	 członkowie	 załogi,	 rzucając	 w	 stronę	 chłopca	 rozbawione	 spojrzenia.	 Markus
przełknął	ślinę	i	odparł:

–	Tak,	panie.
–	Rozumiem.	A	jakie	masz	doświadczenie?	–	Kapitan	podparł	się	pod	boki.
–	Doświadczenie?
–	W	pływaniu	żaglowcem.	Takim	jak	ten.	–	Mężczyzna	okrągłym	ruchem	wskazał	pokład.
Akurat	 trwał	 załadunek.	 Sznur	 tragarzy	 wchodził	 po	 trapie,	 niosąc	 bele	 wzorzystych

materiałów.	 Członkowie	 załogi	 odbierali	 je	 i	 spuszczali	 pod	 pokład,	 gdzie	 inni	 żeglarze
starannie	je	sztauowali.	W	górze	kołysał	się	wysoki	maszt	z	wiszącym	pod	kątem	zwiniętym
żaglem.	Od	masztu	i	żagla	biegły	we	wszystkich	kierunkach	liczne	liny.

Markus	nabrał	powietrza	i,	starając	się	nadać	głosowi	pewny	ton,	skłamał:
–	Byłem	już	kiedyś	na	statku.	Szybko	sobie	wszystko	przypomnę.
Kapitan	podrapał	się	po	żuchwie	i	po	chwili	podszedł	do	masztu.	Sięgnął	po	jedną	z	lin

i	uczynił	gest	brodą	w	stronę	chłopca.
–	Powiedz	mi	w	takim	razie,	młody	żeglarzu,	jak	to	się	nazywa?
Markus	spojrzał	na	 linę	 i	powiódł	 za	nią	wzrokiem	do	góry,	dopóki	nie	 zniknęła	wśród

innych	lin	i	drewnianych	bloków.	Poczuł,	jak	ogarnia	go	rozpacz.
–	Nie	pamiętam.
–	Bzdura!	Żaden	z	ciebie	marynarz.	To	jasne.	Nie	umiałbyś	odróżnić	dziobu	od	rufy.
–	Muszę	się	dostać	do	Rzymu!	Mało	jem	i	nie	boję	się	ciężkiej	pracy.
–	 Nic	 z	 tego,	 chłopcze.	 –	 Kapitan	 potrząsnął	 głową.	 –	 Nie	 będę	 miał	 z	 ciebie	 żadnego

pożytku.	 Najpierw	 poducz	 się	 żeglarskiego	 fachu.	 A	 teraz	 zmykaj	 z	 mojego	 statku,	 zanim
spuszczę	ci	lanie.

Markus	 zaczął	 się	 cofać,	 kiwając	głową,	odwrócił	 się	 i	 zbiegł	po	 trapie	na	 ląd.	Było	 już
po	 południu,	 nagrzane	 kamienie	 brukowe	 aż	 parzyły.	 Przemknął	 w	 cień	 jednego
z	 portowych	magazynów.	 Nikły	 aromat	 przypraw	 nieśmiało	 przebijał	 się	 przez	 woń	 ryb,
potu	 i	 ścieków.	Mimo	upału	nabrzeże	 tętniło	 życiem,	na	 szerokim	bulwarze	przecinały	 się
drogi	marynarzy,	tragarzy,	kupców	i	domokrążców.	Markus	przyglądał	im	się	przez	chwilę,
potem	 spojrzał	 ponownie	 na	 las	masztów,	 sznurów	 i	 żagli.	 Statków	 nie	 brakowało.	Musi



tylko	namówić	kogoś,	by	zabrał	go	ze	sobą	do	Italii.	A	jeśli	to	się	nie	uda	–	wkraść	się	pod
pokład.

Przez	 większość	 poranka	 chodził	 od	 statku	 do	 statku,	 szukając	 ludzi,	 którzy	 płyną
na	przeciwległy	brzeg	Adriatyku.	Bez	skutku	dopytywał,	czy	zechcą	zabrać	go	ze	sobą	w	rejs,
jeśli	 odpracuje	 swój	 przejazd.	 Nikt	 nie	 potrzebował	 do	 pomocy	 dziesięciolatka.	 Jedni
odmawiali	szorstko,	inni	przyglądali	mu	się	podejrzliwie,	a	jeden	kapitan	zapytał	go	wprost,
czy	 uciekł	 z	 niewoli.	 Markus	 zaprzeczył,	 krótko	 się	 wytłumaczył	 i	 czym	 prędzej	 opuścił
statek.	 Postanowił	 być	 ostrożniejszy.	 Przyszło	 mu	 do	 głowy,	 że	 Decymus	 mógł	 ogłosić
ucieczkę	 niewolnika	 i	wyznaczyć	 nagrodę	 za	 jego	 odnalezienie.	 Także	 okradzeni	wieśniacy
z	pewnością	będą	poszukiwać	złodzieja,	który	puścił	z	dymem	ich	szopę.

Wyjął	 zza	 pazuchy	 resztę	 chleba	 i	 sera	 i	 zaczął	 posilać	 się	 bez	 entuzjazmu.	 Jeśli	 nie
wymyśli	jakiegoś	sposobu	na	zarobienie	pieniędzy	albo	nie	zaciągnie	się	na	statek,	wkrótce
będzie	 zmuszony	 znowu	 coś	 ukraść.	 Na	 samą	 myśl	 o	 tym	 budziły	 się	 w	 nim	 wyrzuty
sumienia.	 Kolejny	 raz	 przeklął	 w	 duchu	 Decymusa,	 sprawcę	 swoich	 nieszczęść.	 Zjadłszy,
napełnił	bukłak	w	miejskiej	fontannie	i	usiadł	na	progu	zabitego	deskami	sklepu,	by	trochę
odpocząć	i	poczekać,	aż	posiłek	ułoży	mu	się	w	brzuchu.

Popołudniowy	 skwar	 stawał	 się	 coraz	 bardziej	 dokuczliwy	 i	 portowy	 bulwar	 nieco
opustoszał.	Ludzie	udawali	 się	na	krótki	odpoczynek.	Ekipy	tragarzy	chowały	się	w	cieniu
magazynów,	 niektórzy	 grali	 w	 kości,	 inni	 jedli	 bądź	 drzemali.	 Również	 na	 statkach
odpoczywano,	 marynarze	 wyciągali	 się	 na	 pokładzie,	 znalazłszy	 choćby	 skrawek	 cienia.
Zrobiło	się	cicho	i	tylko	garstka	ludzi	wciąż	krzątała	się	nad	wodą.	Markus	zrozumiał,	że	to
prawdopodobnie	 najlepszy	 moment,	 by	 dostać	 się	 na	 któryś	 ze	 statków,	 wielu	 żeglarzy
ucięło	 sobie	 bowiem	 drzemkę.	 Strzepnął	 okruszki	 z	 tuniki	 i	 wstał.	 Naprzeciwko	 pokład
Pomyślnego	Wiatru	 świecił	 pustką.	 Zerkając	 nań	 kątem	 oka,	Markus	 ruszył	 niespiesznym
krokiem	 wzdłuż	 nabrzeża.	 Wiedział	 już,	 że	 statek	 odpływa	 do	 Brundyzjum,	 ruchliwego
portu	po	drugiej	 stronie	Adriatyku.	O	 to	 chodziło!	Zauważył,	 że	większość	 załogi	 rozłożyła
się	 pod	 płóciennym	daszkiem	 na	 rufie,	 nieopodal	 odchylonego	 na	 bok	 drążka	 sterowego.
Na	dziobie	widział	 tylko	 jednego	 człowieka,	 który,	 trzymając	 przy	piersi	 bukłak	na	wino,
głośno	pochrapywał.	Luk	ładunkowy,	znajdujący	się	tuż	obok	trapu,	był	otwarty.	Markus,
ostrożnie	obserwując	otoczenie,	zawrócił	w	stronę	trapu	i	wszedł	na	pokład	zdecydowanym
krokiem,	 jak	 gdyby	 należał	 do	 załogi	 statku.	 Kiedy	 znalazł	 się	 po	 drugiej	 stronie	 relingu,
schylił	się	i	przypadł	do	ziemi.	Rozejrzał	się	na	boki.	Amator	wina	wciąż	spał,	chrapiąc	przy
tym	 tak	donośnie,	 że	 deski	 pokładu	 zdawały	 się	 drżeć.	Również	na	drugim	końcu	 statku,
pod	płóciennym	daszkiem,	nikt	się	nie	zbudził.

–	Oby	tak	dalej	–	szepnął	do	siebie.
Od	lekko	wyniesionej	nad	pokład	ramy	luku	załadunkowego	dzieliły	go	niespełna	dwa

metry.	 Zbliżył	 się	 do	 otworu	 na	 czworakach,	 z	 grymasem	 na	 twarzy,	 bo	 nagrzany	 pokład
parzył	go	w	dłonie,	i	ostrożnie	zajrzał	do	środka.	Ładunek	składał	się	w	przeważającej	części



z	beli	materiału,	starannie	ułożonych	jedne	na	drugich	w	głębi	luku.	Z	przodu	piętrzyły	się
stosy	ciemnych,	niemal	czarnych	desek.	Zostało	już	niewiele	wolnego	miejsca	i	Markus	zdał
sobie	 sprawę,	 że	 Pomyślny	 Wiatr	 niebawem	 zakończy	 załadunek	 i	 wypłynie	 z	 portu.
Wszystko	składało	się	doskonale.

Spuścił	się	na	dół	i	wylądował	miękko	na	dużej	beli	wełnianej	tkaniny.	Zamarł	na	chwilę,
nasłuchując,	 lecz	 chyba	 nikt	 go	 nie	 usłyszał.	 Wdrapując	 się	 po	 belach,	 przeszedł	 na	 tył
ładowni.	 Znalazł	 sobie	miejsce	 tuż	pod	 sufitem,	w	połowie	 szerokości	 statku.	Tam	chwycił
jedną	z	ciasno	upchanych	beli	i	ciągnąc	z	całej	siły,	wysunął	ją	spomiędzy	reszty.	Wlazłszy
do	utworzonej	w	ten	sposób	kryjówki,	na	powrót	zasłonił	ją	belą.	Z	jednej	strony	pozostał
niewielki	otwór,	na	tyle	duży,	by	mógł	się	tamtędy	przecisnąć.	Z	drugiej	strony	miał	widok
na	ładownię,	dostęp	do	światła	i	świeżego	powietrza	z	góry.

W	ładowni	było	gorąco;	leżąc	i	czekając,	aż	marynarze	dokończą	załadunek,	Markus	czuł,
jak	 całe	 jego	 ciało	 pokrywa	 się	 kropelkami	 potu.	 Wkrótce	 poczuł	 pragnienie,	 oparł	 się
jednak	pokusie	 i	 nie	 sięgnął	 po	bukłak.	Wiedział,	 że	musi	 oszczędzać	wodę.	 Jeżeli	mu	 jej
zabraknie	albo	będzie	umierał	z	głodu,	wówczas	odda	się	w	ręce	załogi.	Może	nie	odwiozą
go	z	powrotem	do	Grecji,	nie	wydadzą	Decymusowi.

Po	 niecałej	 godzinie	 –	 tak	 mu	 się	 przynajmniej	 zdawało	 –	 usłyszał	 na	 górze	 tupot.
Marynarze	wstawali	i	z	ociąganiem	powracali	do	swoich	obowiązków.

–	Do	roboty!	–	krzyknął	kapitan.	–	A	wy	tam,	tragarze,	do	was	mówię,	przynieście	resztę
ładunku.	Musimy	odpłynąć	przed	zmrokiem.	Ruszać	się!

Niedługo	potem	Markus	zobaczył	przez	szparę,	jak	dwóch	marynarzy	schodzi	do	ładowni
i	 układa	 ostatnie	 bele	 materiału.	 Na	 górze	 rozbrzmiewał	 nieprzerwanie	 tupot	 nóg.
Spuszczono	 na	 dół	 jeszcze	 kilka	 skrzyń	 z	 dużymi	 amforami,	 wreszcie	 mężczyźni	 wrócili
na	pokład.	Chwilę	później	rozległ	się	niski	zgrzyt	zasuwanej	kratownicy.	Markus	odetchnął
z	ulgą	 i	wyciągnął	 się	w	 swojej	 kryjówce.	Nie	miał	 zbyt	wiele	miejsca,	 lecz	przynajmniej
było	 miękko.	 Najbardziej	 obawiał	 się	 duchoty	 oraz	 pragnienia,	 które	 już	 zaczynało	 mu
doskwierać.

Po	 zakończeniu	 załadunku	 kapitan	 zaczął	wydawać	 kolejne	 polecenia.	Wciągnięto	 trap,
opuszczono	żagiel	 i	wysunięto	wiosła,	by	odbić	od	brzegu.	Długie	łopaty	wioseł,	miarowo
skrzypiąc	i	chlupiąc,	wypchnęły	statek	na	portowy	akwen,	a	następnie,	między	czekającymi
banderami,	na	otwarte	morze.	Markus	od	razu	poczuł	 różnicę,	na	 falach	statek	poruszał	się
inaczej.	 Ścisnęło	 go	 w	 żołądku	 i	 zrobiło	 mu	 się	 słabo.	 Zakrył	 usta	 dłonią,	 starając	 się
opanować	mdłości.	Ostatnią	rzeczą,	jakiej	pragnął,	była	podróż	we	własnych	wymiocinach.

Z	 góry	 dolatywały	 przytłumione	 okrzyki	 kapitana,	 który	 kazał	 załodze	 obrócić	 żagiel
i	obrać	kurs.	Pomyślny	Wiatr	zaczął	unosić	się	posuwiście	na	długich	grzbietach	fal.	Markus
zwinął	się	w	kłębek	i	jęknął.	Żołądek	podchodził	mu	do	gardła	i	tylko	wielkim	wysiłkiem
woli	 powstrzymywał	 się	 od	 wymiotów.	 W	 końcu	 jednak	 musiał	 się	 poddać.	 Odsunął
wełnianą	belę,	wychylił	 się	 z	kryjówki	 i	 zwymiotował.	Mdłości	powracały	 falami,	dopóki



nie	pozbył	się	wszystkiego,	co	miał	w	środku,	potem	jeszcze	przez	jakiś	czas	wstrząsały	nim
torsje,	 a	 żołądek	 zaciskał	 się	 boleśnie.	 Gdy	 choroba	 minęła,	 był	 cały	 mokry	 od	 potu.
Wiedział,	że	kiedy	statek	zawinie	do	portu,	ktoś	odkryje	wymiociny,	miał	jednak	nadzieję,
że	podejrzenie	padnie	na	kogoś	z	załogi,	kto	nie	zdążył	w	porę	dobiec	do	burty.

O	zmierzchu	sięgnął	po	bukłak,	najpierw	wypłukał	usta	i	wypluł	wodę,	a	dopiero	potem
się	 napił.	 Zakrył	 wejście	 do	 swojej	 kryjówki	 i	 znów	 zwinął	 się	 w	 kłębek;	 by	 zapomnieć
o	 mdłościach,	 zaczął	 układać	 w	 głowie	 dalszy	 plan.	 Kiedy	 dotrą	 do	 Brundyzjum,	 będzie
musiał	 niepostrzeżenie	wydostać	 się	 ze	 statku.	 Potem	uda	 się	 do	Rzymu	 i	 odnajdzie	 dom
generała	Pompejusza.

Przez	chwilę	ogarnął	go	strach,	że	podjął	się	niemożliwego.	Był	przecież	tylko	chłopcem,
w	dodatku	zdanym	wyłącznie	na	siebie.	Urodził	się	i	wychował	na	wsi,	nigdy	wcześniej	nie
wyjeżdżał	 dalej	 niż	 trzydzieści	 kilometrów	 od	 domu.	 Miał	 przed	 sobą	 długą	 drogę
do	 Rzymu,	 dodatkowo	 musiał	 wymyślić,	 jak	 dotrzeć	 do	 generała.	 Jeżeli	 Pompejusz
rzeczywiście	 był	 tak	 ważny	 i	 wpływowy,	 jak	 twierdził	 jego	 ojciec,	 mogło	 się	 to	 okazać
bardzo	 trudne.	 Kiedy	 te	 obawy	 i	 wątpliwości	 opanowały	 jego	 duszę,	 nagle	 stanął	 mu
w	 pamięci	 obraz	 matki.	 Zacisnął	 pięści,	 otrząsnął	 się	 ze	 strachu	 i	 zganił	 w	 myślach
za	 tchórzostwo.	Ojciec	by	 tego	nie	pochwalił.	Wcisnął	 się	w	 róg	kryjówki	 i	 zamknął	oczy,
starając	się	odepchnąć	lęk	oraz	mdłości	potęgowane	kołysaniem	fal.
	

Noc	 i	 cały	 następny	 dzień	 spędził	w	 kryjówce,	wyszedł	 z	 niej	 tylko	 raz,	 żeby	 opróżnić
pęcherz,	starając	się	jednak	pozostać	niezauważonym.	Drugiego	wieczora	choroba	morska	nie
dawała	mu	się	już	tak	bardzo	we	znaki,	ale	bukłak	był	pusty	i	burczało	mu	w	brzuchu.	Przez
kilka	godzin	leżał	bezsennie	w	ciemnościach,	a	nad	ranem	usłyszał	głos	kapitana,	stojącego
przy	maszcie,	tuż	obok	zakratowanego	luku:

–	Przeklęty	wiatr...	Pierwszy	oficer!
Na	pokładzie	rozległy	się	kroki.
–	Tak,	panie	kapitanie?
–	Znów	powiało	z	innej	strony.	Obudźcie	wachtę.	Niech	mocno	napną	żagiel.	Powiedzcie

sternikowi,	żeby	halsował.	Jeżeli	ten	wiatr	się	nie	zmieni,	stracimy	dzień	lub	dwa.
–	Na	to	wygląda,	panie	kapitanie.
–	Możecie	odejść.
Oficer	 poszedł	 zbudzić	 wachtę.	 Markus	 usłyszał	 okrzyki	 i	 tupot	 nóg	 na	 pokładzie,

a	po	chwili	statek	przechylił	się.	Dziób	zaczął	rozbijać	fale,	kołysanie	się	wzmogło.	Do	serca
Markusa	wdarła	się	rozpacz:	statek	miał	spóźnienie.	O	ile	kapitan	się	nie	mylił,	czekało	ich
jeszcze	 kilka	 dni	 na	morzu.	 Aby	 przetrwać,	Markus	musiał	 zdobyć	wodę	 i	 jedzenie.	 A	 to
oznaczało	 konieczność	 opuszczenia	 ładowni.	 Postanowił,	 że	 im	 szybciej,	 tym	 lepiej,	 jest
jeszcze	ciemno	i	ma	szansę	pozostać	niezauważony.

Odczekał,	 aż	 członkowie	 załogi	 ułożą	 się	 z	 powrotem	 do	 snu,	 po	 czym	 wydostał	 się
z	 kryjówki.	 Ładownia	 rozbrzmiewała	 skrzypieniem	 desek	 i	 chlupotem	 wody	 w	 zęzie.



W	górze	rysowały	się	niewyraźnie	grube	linie	kratownicy,	z	wyjątkiem	jednego	rogu,	gdzie
widać	było	kwadratową	lukę	–	wystarczająco	dużą,	by	mógł	się	przez	nią	przecisnąć	dorosły
człowiek.	 Markus	 domyślał	 się,	 że	 właśnie	 tędy	 –	 w	 razie	 potrzeby	 –	 można	 było	 zejść
do	 ładowni	 bez	 odsuwania	 kratownicy.	 Czołgając	 się	 po	 wełnianych	 belach	 i	 ciasno
upakowanych	słojach,	Markus	zbliżył	się	do	luki.	W	ładowni	spiętrzono	tak	wiele	towarów,
że	mógł	jej	dosięgnąć	bez	trudu.	Stanął	na	palcach	i	chwycił	się	krawędzi	włazu.	Napinając
mięśnie,	podciągnął	się	do	góry.	Ostrożnie	wytknął	głowę	ponad	poziom	pokładu	i	rozejrzał
się	dookoła.

Nad	 horyzontem	 przebłyskiwały	 pierwsze	 promyki	 słońca.	 Na	 rufie	 stał	 mężczyzna
i	 dzierżył	w	dłoniach	 rumpel	 połączony	 z	 ogromną	płetwą	 steru.	 Przed	nim	na	pokładzie
leżało	 kilku	 mężczyzn.	 Inni	 siedzieli	 zbici	 w	 ciasną	 gromadkę	 bliżej	 ładowni,	 przy	 samej
burcie.	 Jeden	 z	 nich	 poruszył	 się	 i	 Markus	 usłyszał	 brzęk	 łańcucha.	 Zrozumiał,	 że	 to
niewolnicy.	 Jeszcze	 jeden	 towar.	Odetchnął	 cichutko	 z	ulgą,	 że	nikt	go	nie	 zauważył.	 Jego
spojrzenie	zatrzymało	się	na	baryłce	i	koszach	u	podnóża	masztu.

Podniósł	 się	 wyżej	 i	 wciągnął	 nogi	 na	 pokład.	 Trzymając	 głowę	 nisko,	 przemknął
po	 wytartych	 deskach	 pod	 sam	 maszt.	 Wsunął	 palce	 do	 pierwszego	 z	 brzegu	 koszyka
i	wymacał	coś	twardego	i	okrągłego.	Jabłka.	Uśmiechnął	się	do	siebie,	wziął	cztery	i	włożył
za	pazuchę.	Zdawał	sobie	jednak	sprawę,	że	samymi	jabłkami	nie	nasyci	głodu.

Nagle	 aż	 podskoczył,	 wystraszony	 głośnym	 chrapnięciem,	 jakie	 dobiegło	 go	 z	 tyłu.
Zaledwie	dwa	metry	dalej	na	pokładzie	 spał	 skulony	marynarz.	Mamrotał	 coś	pod	nosem
i	 ciężko	oddychał.	Markus	 już	miał	wracać	do	koszyków,	gdy	spostrzegł,	 że	obok	 śpiącego
leży	napoczęty	bochenek	chleba	i	kawałek	kiełbasy.	Oblizał	się	na	sam	ich	widok.	Zerkając
na	 boki,	 zbliżył	 się	 do	 chrapiącego	 marynarza.	 Zatrzymał	 się	 w	 niewielkiej	 odległości,
bezszelestnie	wyciągnął	dłoń	i	zabrał	jedzenie.	Widząc,	że	mężczyzna	nadal	śpi,	uśmiechnął
się	 zadowolony	 i	 ruszył	 z	 powrotem	w	 stronę	 luku	 ładunkowego.	Nie	 chciał	 dłużej	 kusić
losu,	bo	z	każdą	chwilą	robiło	się	coraz	jaśniej	i	ktoś	wreszcie	mógłby	go	zauważyć.	Był	już
prawie	u	włazu,	kiedy	nagle	na	pokładzie	rozległo	się	tubalne	wołanie	sternika.

–	Zmiana	wachty!	Zmiana	wachty!	Poranna	wachta	rozwija	grotżagiel!
Marynarze	 zaczęli	 wstawać,	 a	mężczyzna,	 którego	 jedzenie	Markus	 sobie	 przywłaszczył,

prychnął	i	dźwignął	się	do	pozycji	siedzącej,	macając	dłonią	w	miejscu,	gdzie	jeszcze	przed
chwilą	 leżał	 jego	 prowiant.	 Kiedy	 otworzył	 powieki,	 jego	 spojrzenie	 napotkało	Markusa.
Zamrugał,	zmarszczył	brwi,	wreszcie	dojrzawszy	w	ręku	chłopca	chleb	i	kiełbasę,	wytrzeszczył
oczy.

–	Złodziej!	–	wykrzyknął,	zrywając	się	na	nogi.



	
	
	
	
	

arkus	 wyrzucił	 nogę	 przed	 siebie	 i	 trafił	 podbitą	 podeszwą	 w	 twarz	 marynarza.
Mężczyzna	krzyknął	z	bólu	 i	 złapał	się	za	krwawiący	nos.	Hałas	nie	uszedł	 jednak
uwadze	innych	członków	załogi.

–	Co	to	za	chłopak?	–	zawołał	ktoś.
–	Pierwszy	raz	go	widzę	–	odparł	inny.	–	Zdaje	się,	chłopcy,	że	mamy	pasażera	na	gapę.
Markus	 zrobił	 krok	 w	 tył.	 Stojąc	 na	 zgiętych	 kolanach,	 odgryzł	 kęs	 kiełbasy	 i	 żuł	 go

zapalczywie.	Nie	odrywając	oczu	od	marynarzy,	cofał	się	ku	przeciwległemu	końcowi	statku.
Członkowie	 załogi	 schodzili	 się	 coraz	 liczniej,	 spoglądali	 zaciekawieni.	 Na	 rufie	 z	 włazu
prowadzącego	do	 kajut	wyłonił	 się	 kapitan,	 a	 za	nim	 tęgi	mężczyzna	w	 czerwonej	 tunice,
który,	chcąc	mieć	lepszy	widok,	wszedł	na	podest	sternika.

–	Co	tu	się	wyprawia?	–	ryknął	kapitan.
–	Pasażer	na	gapę,	kapitanie	–	wyjaśnił	jeden	z	marynarzy.	–	Musiał	się	ukryć	w	ładowni,

a	teraz	pewnie	zgłodniał.	Dlatego	wyszedł	i	gwizdnął	Spiru	kiełbasę.
Mężczyzna,	 którego	 Markus	 kopnął	 w	 nos,	 wytarł	 krew	 z	 twarzy	 i	 wstał	 na	 nogi

z	groźnym	pomrukiem.
–	Zapłacisz	mi	za	to,	chłoptasiu	–	syknął.	–	Myślałeś,	że	ujdzie	ci	to	na	sucho?
Sięgnął	dłonią	za	szeroki	skórzany	pasek	i	dobył	noża.	Markus	omiótł	go	wzrokiem.	Był

nieco	młodszy	od	jego	ojca,	zwichrzone	ciemne	włosy	opadały	mu	bezładnie	na	czoło.	Przez
rozchylone	 w	 okrutnym	 uśmiechu	 usta	 wyzierało	 kilka	 krzywych	 zębów.	 Unosząc	 nóż
w	 powietrzu,	 mężczyzna	 lekko	 się	 zachwiał,	 co	 kazało	 przypuszczać,	 że	 poprzedniego
wieczora	przesadził	 z	 rumem.	Nie	odrywając	od	niego	wzroku,	Markus	ugryzł	kolejny	kęs
kiełbasy.

Szyderczy	uśmiech	marynarza	przeistoczył	się	we	wściekły	grymas.
–	Złodziej!
Rzucił	 się	 na	 Markusa	 z	 nożem	 błyskającym	 blado	 w	 szarym	 blasku	 dnia.	 Chłopiec

w	 ostatniej	 chwili	 zrobił	 unik	 w	 bok,	 a	 napastnik	 wpadł	 na	 ciągnący	 się	 wzdłuż	 burty
reling.	Część	 jego	 towarzyszy	zaśmiała	się.	Spiro	posłał	 im	gniewne	spojrzenie	 i	ponownie
utkwił	wzrok	w	Markusie.

–	Taki	jesteś	mądry,	chłoptasiu?	Poczekaj,	urządzę	cię	na	cacy.
Z	tonu	mężczyzny	Markus	domyślił	się,	że	to	nie	przelewki.	Wyglądało	na	to,	że	marynarz

jest	 gotów	 go	 zabić.	Markus	 poczuł	 strach,	 jakiego	 nie	 czuł	 nigdy	 przedtem	 –	 jak	 gdyby



czyjaś	lodowata	dłoń	zaciskała	mu	się	na	karku.	Wypuścił	z	dłoni	chleb	i	kiełbasę,	zgiął	nogi
w	kolanach,	szykując	się	do	uniku.	Obmyślał	już	następne	ruchy,	jego	umysł	pod	wpływem
śmiertelnego	zagrożenia	pracował	w	przyspieszonym	tempie.

–	Dalej,	Spiro!	–	krzyknął	ktoś	z	boku.	–	Pokaż	dzieciakowi,	jaki	z	ciebie	macho.
Znów	 rozległ	 się	 śmiech,	 co	 jeszcze	bardziej	 rozsierdziło	marynarza.	Dopadł	do	Markusa,

tnąc	 nożem	 powietrze.	 Odskakując	 w	 bok,	 chłopiec	 usłyszał	 świst	 ostrza	 tuż	 nad	 uchem.
Umknął	 bliżej	 środka	 pokładu	 i	 odwrócił	 się	 do	 Spira,	 który	 już	 kroczył	 ku	 niemu,
pochylony	do	przodu.

–	Uciekaj	sobie,	chłoptasiu.	I	tak	cię	w	końcu	dopadnę.
Markus	zerknął	w	bok:	od	masztu	w	dół	biegły	ciemne	liny,	przymocowane	do	ciężkich

drewnianych	 kołków.	 Obejrzał	 się	 w	 samą	 porę,	 bo	 Spiro	 już	 przypuszczał	 kolejny	 atak
wyciągniętym	 przed	 siebie	 ostrzem.	 Markus	 uskoczył	 na	 bok,	 potem	 znów	 się	 cofnął,
unikając	 zamaszystego	 cięcia	 w	 twarz.	 Przesuwali	 się	 w	 kierunku	 rufy,	 a	 szeregi	 gapiów
nieco	stopniały.

–	Hej,	mały	–	rozległ	się	czyjś	głos	i	coś	stuknęło	o	deski	pokładu	nieopodal	Markusa.	Był
to	nóż.	–	Weź	to!

Markus	 podniósł	 nóż	 i	 natychmiast	 odskoczył	 przed	 kolejnym	 sztychem.	 Niektórzy
marynarze	 zaczęli	 go	 dopingować,	 podobało	 im	 się,	 jak	 zwinnie	 unika	 ciosów.	 Wiedział
jednak,	że	nie	może	uciekać	w	nieskończoność.	Prędzej	 lub	później	Spiro	zapędzi	go	w	róg
i	to	będzie	koniec.	Zadźga	go	i	wyrzuci	za	burtę.

Markus	obszedł	przeciwnika	 i	pobiegł	 z	powrotem	w	miejsce,	 gdzie	masztowe	wiązania
sięgały	pokładu.	Tam	odwrócił	się,	by	stawić	mu	czoło.	Spiro	zbliżał	się	miarowym	krokiem,
lekko	zasapany.	Pokręcił	drwiąco	głową	i	odgarnął	kosmyk	włosów	z	oka.

–	Masz	nóż,	ale	czy	potrafisz	go	użyć?
Markusowi	drgnęła	grdyka.
–	Może	podejdziesz	i	sam	się	przekonasz?	–	odparł.
Spiro	zamarkował	atak.	Markus,	trzymając	nóż	oburącz,	wyciągnął	go	przed	siebie	i	cofnął

się	do	samej	burty.	Przełożył	nóż	do	lewej	dłoni,	a	prawą	opuścił,	wymacał	za	plecami	jeden
z	drewnianych	kołków	i	wysunął	go	z	otworu.

Marynarz	 stanął	 metr	 przed	 nim.	 Rozpostarł	 ręce	 na	 boki,	 jak	 gdyby	 chciał	 złapać
Markusa,	gdy	ten	spróbuje	ucieczki.

–	Teraz	się	policzymy,	złodziejaszku.
Markus	nerwowo	przełknął	ślinę.	Miał	coraz	mniej	czasu,	by	zaatakować,	wiedział	jednak,

że	musi	w	odpowiedniej	chwili	odwrócić	uwagę	przeciwnika.	Opuścił	lewą	dłoń.
–	Błagam,	nie	rób	mi	krzywdy	–	powiedział	ulegle.	–	Poddaję	się.
Rzucił	nóż	na	pokład	po	lewej	stronie,	tak	że	upadł	tuż	za	marynarzem.	Ten	instynktownie

obejrzał	 się	 przez	 ramię,	 a	 niesforne	włosy	 niczym	 zasłona	 opadły	mu	 na	 twarz.	Markus
błyskawicznie	 wyciągnął	 drewniany	 kołek,	 doskoczył	 do	 Spira	 i	 grzmotnął	 go	 nim



w	głowę.	Mężczyzna	padł	z	jękiem	na	kolana,	zadarł	głowę	do	tyłu	i	otworzył	szeroko	usta.
Nóż	 wysunął	 mu	 się	 z	 dłoni.	 Posłał	 jeszcze	Markusowi	 oszołomione	 spojrzenie,	 po	 czym
zwalił	się	nieprzytomny	u	jego	stóp.

Nastała	 chwila	 ciszy,	 potem	 któryś	 z	 członków	 załogi	 cicho	 zagwizdał.	 Inny	 wydał
radosny	okrzyk	i	nagle	zerwała	się	burza	wiwatów.	Markus	widział	na	ich	twarzach	uznanie
i	rozbawienie.	Uśmiechali	się	do	niego.	Poczuł	nagły	przypływ	triumfalnej	euforii.	Spojrzał
na	marynarza	 leżącego	u	 jego	 stóp.	 Jeszcze	przed	 chwilą	 ten	 człowiek	był	 gotów	go	 zabić
z	 zimną	krwią.	Teraz	Markus	przyglądał	mu	się	 z	nienawiścią.	Pochylił	 się	 i	podniósł	nóż,
który	mu	rzucono.

Przez	 chwilę	 zastanawiał	 się,	 co	 powinien	 zrobić.	Gdzieś	w	 głębi	 jego	 duszy	 sączyło	 się
mroczne	pragnienie	 zemsty.	Nie	 tylko	na	marynarzu,	 ale	na	wszystkich,	 którzy	przyczynili
się	 do	 tego,	 że	 był	 tam,	 gdzie	 był,	 z	 dala	 od	matki,	 od	 rodzinnego	 domu	wypełnionego
miłością,	 od	 sielskiego	 życia	 na	 wsi.	 Wciągnął	 haust	 powietrza	 i	 uniósł	 nóż	 z	 zamiarem
ugodzenia	nim	w	serce	marynarza.

–	Ani	się	waż!	–	Czyjaś	mocarna	dłoń	ścisnęła	go	za	nadgarstek.	–	Puść	nóż.
Markus	 obrócił	 się	 i	 ujrzał	 nad	 sobą	 kapitana.	 Próbował	wyszarpnąć	 się	 z	 jego	uścisku,

lecz	 mężczyzna	 był	 od	 niego	 znacznie	 silniejszy.	 Pozwolił	 mu	 się	 chwilę	 poszamotać,
by	potem	z	wyrazem	pogardy	unieść	go	w	powietrze.	Markus	poczuł	palący	ból	w	barku,
ból	rozciągniętych	stawów	i	mięśni,	a	z	gardła	wydarł	mu	się	głośny	jęk.

Kapitan	zajrzał	mu	w	twarz.	W	jego	oczach	nie	było	ani	krzty	miłosierdzia.
–	Powiedziałem:	puść	nóż.	Mówię	po	raz	ostatni.
Sytuacja	Markusa	wydawała	się	beznadziejna.	Kapitan	popełnił	jednak	błąd,	unosząc	go

do	 góry.	 Chłopiec	 zamachnął	 się	 nogą	 i	 wymierzył	 mu	 solidnego	 kopniaka	 w	 kolano.
Kapitan	 skrzywił	 się	 i	 z	 jękiem	 pochylił.	Markus	 próbował	mu	 się	 wyrwać,	 lecz	mocarz,
mimo	że	musiał	z	bólu	zamknąć	oczy,	ani	na	moment	nie	rozluźnił	uścisku.	Kiedy	doszedł
do	siebie,	wycedził	rozsierdzony:

–	Ty	mały	bydlaku!	Dość	tej	zabawy.
Trzymając	Markusa	na	długość	ramienia,	podszedł	do	burty.
–	Dalej	popłyniesz	wpław	–	oznajmił	z	szyderczym	uśmiechem.
Chwycił	 go	 oburącz	 i	 zawiesił	 nad	 wodą.	 Chłopiec	 spojrzał	 w	 dół,	 mętne,	 granatowe

morze	 kotłowało	 się	 i	 huczało	 wzdłuż	 burty.	 Jak	 okiem	 sięgnąć	 ani	 skrawka	 lądu.
Śmiertelnie	przerażony	podniósł	wolną	rękę	i	uczepił	się	rozpaczliwie	kapitańskiej	tuniki.

–	Kapitanie!	–	rozległ	się	czyjś	niski	głos.	–	Chwileczkę!
Markus	spojrzał	kapitanowi	przez	ramię	i	zobaczył	człowieka	w	czerwonej	tunice.	Kapitan

zwrócił	się	w	stronę	pasażera.
–	O	co	chodzi?
–	Daruj	mu,	proszę,	życie	–	rzekł	spokojnie	mężczyzna.	–	Nie	można	go	wyrzucić	za	burtę

na	pewną	śmierć.



–	 Nie?	 –	 Kapitan	 uśmiechnął	 się	 okrutnie.	 –	 Niby	 dlaczego?	 Podróżował	 na	 gapę.	 To
złodziej,	w	 dodatku	 niebezpieczny.	 Powinienem	był	 od	 razu	 go	 przejrzeć,	 kiedy	 przyszedł
do	mnie	w	Dyrrachium.	Typowy	szczur	portowy.	Nie	zasługuje	na	to,	by	żyć.

–	Odkupię	go	–	zaproponował	mężczyzna.
Kapitan	 zawahał	 się,	 rozdarty	 między	 chęcią	 zemsty	 za	 doznaną	 zniewagę	 a	 okazją

zarobku.	Odchrząknął	i	zapytał:
–	Ile?
–	A	na	ile	go	wyceniasz?
–	 Hmm...	 –	 Kapitan	 w	 zastanowieniu	 ściągnął	 brwi.	 Odsunął	 się	 od	 burty	 i	 upuścił

Markusa	na	pokład.
Czując	 pod	 sobą	 twarde	 deski,	 chłopiec	 odetchnął	 z	 ulgą.	Wiele	wskazywało,	 że	 ujdzie

z	 życiem.	 Patrzył	 z	 nadzieją	 na	 pasażera,	 który	 zaoferował	 za	 niego	 pieniądze.	 Był	 to
człowiek	potężnie	zbudowany,	o	starannie	przyciętych	ciemnych	włosach.	Na	owłosionych
nadgarstkach	 nosił	 skórzane	 naręczaki.	 Stał	 podparty	 pod	 boki,	 czekając	 na	 odpowiedź
kapitana.

–	 Po	 co	 ci	 ten	 chłopak,	 Lucjuszu	 Porcinie?	 To	 przecież	 chuchro.	 –	 Kapitan	wskazał	 ludzi
zakutych	w	łańcuchy,	siedzących	w	milczeniu	koło	burty.	–	Ciebie	interesują	gladiatorzy.

Mężczyzna	spojrzał	na	Markusa	i	wzruszył	ramionami.
–	Dostrzegam	w	nim	charakter.	Powinien	pożyć	kilka	lat.	Choć	wątpię,	żeby	zaszedł	dalej

niż	pomoc	kuchenna.	Powiedz,	ile	za	niego	chcesz,	kapitanie.	Zapłacę	uczciwą	cenę.
Kapitan	zmrużył	oczy.
–	Trzysta	denarów.
–	Trzysta?	–	Porcino	uniósł	brwi.	–	Za	tyle	mógłbym	kupić	dorosłego	mężczyznę.	Upłynie

sporo	 czasu,	 zanim	 ten	 chłopak	 zacznie	na	 siebie	 zarabiać.	 Trzysta	denarów,	wolne	 żarty!	 –
Pokręcił	głową	i	wskazał	kciukiem	burtę.	–	Jeśli	tak	stawiasz	sprawę,	to	możesz	go	wyrzucić.

Odwrócił	się	i	ruszył	w	stronę	zejścia	do	kajut.	Markus	patrzył	za	nim	zrozpaczony,	serce
zaciążyło	mu	w	piersi	niczym	kamień.	Kapitan	zagryzł	wargę	i	zawołał:

–	Dwieście!
Porcino	 zatrzymał	 się	 w	 pół	 kroku	 i	 powoli	 obrócił.	 Pocierając	 podbródek,	 jeszcze	 raz

przyjrzał	się	Markusowi.
–	Mogę	zapłacić	sto.	To	i	tak	więcej,	niż	jest	wart.
Kapitan	próbował	podbić	cenę.
–	Sto	pięćdziesiąt.
–	Zgoda.	–	Porcino	podszedł,	splunął	sobie	w	dłoń	i	wyciągnął	ją	w	stronę	kapitana.
Ten	 uścisnął	 ją,	 przypieczętowując	 umowę.	 Markus	 poczuł	 wielką	 ulgę	 i	 niemalże

wdzięczność	 w	 stosunku	 do	 wybawiciela.	 Uśmiechnął	 się	 blado,	 gdy	 Porcino	 spojrzał
na	niego,	lecz	w	oczach	mężczyzny	nie	było	przyjaźni.	To	nie	był	typ,	który	bezinteresownie
pomaga	w	potrzebie.	Spoglądał	zimnym	wzrokiem	handlarza.



–	Piso!	–	Pstryknął	palcami.
Przez	 krąg	marynarzy	 przecisnął	 się	muskularny	mężczyzna	w	 brązowej	 tunice.	 Porcino

zwrócił	się	do	niego:
–	Zabierz	chłopca.	Zakuj	go	z	innymi.
–	Tak	jest,	panie.	–	Piso	ukłonił	się.
Tymczasem	kapitan	zaczął	pokrzykiwać	na	swoich	ludzi,	każąc	im	się	rozejść,	a	tym,	którzy

byli	na	wachcie	–	wracać	do	pracy.	Gdy	się	rozpierzchli,	zwrócił	się	do	Porcina:
–	Rozumiem,	że	mogę	liczyć	na	zapłatę	przed	zawinięciem	do	portu?
Lucjusz	 Porcino	 skinął	 twierdząco	 głową.	 Kapitan	 rzucił	 Markusowi	 ostatnie	 chłodne

spojrzenie,	 po	 czym,	utykając,	 odszedł	w	 stronę	 rufy.	Patrząc	 za	nim,	Porcino	nie	mógł	 się
powstrzymać	od	uśmiechu.	Ale	gdy	zwrócił	się	ponownie	do	Pisa,	twarz	mu	stwardniała.

–	 Tylko	 dobrze	 go	 przywiąż.	 Nie	 chciałbym,	 żeby	 nam	 uciekł,	 kiedy	 zawiniemy
do	Brundyzjum.

–	Oczywiście,	panie.
Porcino	zerknął	na	Markusa.
–	 Daj	 mu	 też	 jeść	 i	 pić.	 –	 Wydął	 policzki.	 –	 Mam	 nadzieję,	 że	 okażesz	 się	 wart	 tych

pieniędzy,	chłopcze.
Markus	przełknął	ślinę	i	odrzekł	cicho:
–	Dziękuję.
–	Dziękuję?	–	Porcino	zaśmiał	się.	–	Nie	kupiłem	sobie	przyjaciela,	tylko	niewolnika.	Nie

zapominaj	o	tym.
Piso	 schylił	 się	 i	 poderwał	 chłopca	na	nogi.	 Idąc	 za	nim	w	kierunku	milczących	postaci

skutych	łańcuchami,	Markus	zdał	sobie	sprawę,	że	wywinął	się	śmierci	tylko	po	to,	by	znów
trafić	do	niewoli.



	
	
	
	
	

wa	 dni	 później	 o	 świcie	 Pomyślny	 Wiatr	 zawinął	 do	 Brundyzjum.	 Kapitan	 kazał
zrefować	 żagiel	 i	 prześlizgnęli	 się	między	 zakotwiczonymi	 statkami.	 Sternik	 ustawił

kurs	 na	 wolne	 miejsce	 przy	 nabrzeżu,	 a	 kilku	 marynarzy	 stało	 w	 pogotowiu	 z	 linami
cumowniczymi,	 by	 w	 odpowiedniej	 chwili	 rzucić	 nasączone	 smołą	 ucha	 czekającym
na	brzegu	cumownikom.

Markus	z	trudem	powstał,	oparł	się	o	burtę	i	rozejrzał.	Brundyzjum	było	znacznie	większe
niż	grecki	port,	z	którego	wypłynęli.	Na	wrzynającej	się	w	port	skale	wznosiła	się	ogromna
cytadela,	 połączona	 z	 lądem	wąskim	 nasypem.	 Po	 obu	 jej	 stronach	 roiło	 się	 od	 statków,
a	przy	wejściu	do	portu	stała	na	kotwicy	eskadra	okrętów	wojennych.	W	głąb	lądu	ciągnęły
się	 magazyny,	 świątynie,	 budynki	 administracji	 oraz	 przeludnione	 domy	 mieszkalne,
a	wszystko	spowijała	chmura	wiszącego	nad	portem	ciemnego	dymu.

Miejski	 odór	 ścieków,	 potu	 i	 gnijącej	 żywności,	 który	 uderzył	Markusa	w	Dyrrachium,
tutaj	 dawał	mu	 się	 jeszcze	mocniej	we	 znaki.	 Chłopiec	 spojrzał	w	 dół	 na	 spokojne	wody
portu	i	zobaczył,	że	pełno	w	nich	śmieci	i	śniętych	ryb,	a	niedaleko	burty	unosi	się	wzdęty
martwy	pies.	Zmarszczył	nos	ze	wstrętem.	Nie	mógł	pojąć,	jak	ludzie	mogą	żyć	w	miastach
i	 portach,	 które	 zdążył	 poznać,	 odkąd	 wywieziono	 go	 z	 rodzinnych	 stron.	 Pomyślał
o	 czystym,	 pachnącym	 sosnami	 powietrzu	 w	 górach	 na	 Leukadzie	 i	 poczuł	 dojmującą
tęsknotę.

Otrząsnął	 się	 z	 tych	wspomnień	 i	 przyjrzał	 swoim	 nowym	 towarzyszom.	 Oprócz	 niego
w	 łańcuchy	 zakuto	 sześciu	 mężczyzn.	 Wszyscy	 byli	 młodzi	 i	 sprawni,	 wszyscy	 należeli
do	 Porcina,	 który	 kupił	 ich	 w	 Grecji	 na	 różnych	 targach	 niewolników.	 Trzech	 pochodziło
z	 Tracji	 i	 trzymało	 się	 razem,	 a	na	pozostałych	patrzyło	 z	wyższością.	Dwóch	było	 z	Aten,
a	szósty	ze	Sparty.

Kiedy	 Piso	 zapinał	 Markusowi	 obręcze	 wokół	 kostek,	 a	 potem	 przeciągnął	 przez	 nie
łańcuch,	 nie	 zwracali	 na	 niego	 uwagi.	 Gdy	 jednak	 pomocnik	 Porcina,	 zrobiwszy	 swoje,
oddalił	 się,	 by	 zjeść	 na	 śniadanie	 chleb	 z	 sosem	 rybnym,	 siedzący	 najbliżej	 Ateńczyk
o	płaskim	nosie	szturchnął	chłopca	łokciem.

–	 Nieźle	 pokazałeś	 temu	 marynarzowi.	 Kapitanowi	 też	 –	 rzekł	 z	 uśmiechem.	 –	 Jestem
Peleneos	z	Aten.	–	Wskazał	ruchem	głowy	swojego	sąsiada,	olbrzyma	z	gęstą	brodą.	–	A	to
Pyros.	Też	z	Aten.

–	Z	Rodos	–	wymamrotał	olbrzym.	–	Mówiłem	ci,	że	jestem	z	Rodos.	Tyle	że	kupiła	mnie
jedna	przeklęta	baba	z	Aten.	–	Spuścił	wzrok	i	dalej	coś	mruczał	pod	nosem,	lecz	Markus	nie



zrozumiał	już	ani	słowa.
Peleneos	mrugnął	w	jego	stronę.
–	Nie	zwracaj	na	niego	uwagi.	Czasami	miewa	lepszy	humor.	Czego	nie	można	powiedzieć

o	pozostałych.	–	Nachylił	się	bliżej	i	ciągnął	półgłosem:	–	Spartanin	w	ogóle	się	nie	odzywa,
ale	Piso	twierdzi,	że	na	imię	mu	Patroklos.	A	ci	Trakowie	–	wzruszył	ramionami	–	rozmawiają
tyko	między	sobą.	Mnie	i	Pyrosa	ignorują.	A	ty,	chłopcze?	Jak	się	nazywasz?

–	Markus	Korneliusz	Primus.
–	Jesteś	Rzymianinem?
Markus	przytaknął:
–	Mój	ojciec	był	centurionem.
–	Ach.	–	Peleneos	ukłonił	się	teatralnie.	–	A	co	syn	rzymskiego	centuriona	robił	w	ładowni

statku	handlowego?
Markus	 zawahał	 się,	 rozważając,	 ile	prawdy	mu	wyjawić.	Czuł,	 że	na	 razie	 lepiej	będzie

przemilczeć	niektóre	szczegóły	związane	z	jego	historią	z	Decymusem.
–	Mojego	ojca	zamordował	lichwiarz.	Matkę	porwano.	Mnie	udało	się	uciec.	Teraz	szukam

byłego	dowódcy	ojca,	chcę	go	prosić	o	pomoc.
Peleneos	pokiwał	współczująco	głową.
–	A	kim	jest	ten	dowódca?
–	To	generał	Pompejusz.
–	Pompejusz?	–	Ateńczyk	uniósł	brwi.	–	Pompejusz	Wielki?
–	Tak,	ojciec	tak	go	nazywał.	A	więc	znasz	go?
–	 Jakże	 miałbym	 go	 nie	 znać?	 –	 Peleneos	 uśmiechnął	 się	 i	 pokręcił	 głową.	 –	 Cóż,	 mój

chłopcze,	 jeżeli	 naprawdę	 myślisz,	 że	 ktoś	 taki	 jak	 Pompejusz	 Wielki	 zada	 sobie	 trud,
by	 przyjść	 z	 pomocą	 rodzinie	 jednego	 ze	 swoich	 byłych	 podkomendnych...	 to	 znaczy,
że	masz	dużo	więcej	wiary	w	rzymską	sprawiedliwość	niż	ja.

–	Ojciec	był	jednym	z	jego	najdzielniejszych	żołnierzy.	–	Urażony	Markus	zmarszczył	brwi.
–	I	najbardziej	zaufanych.	Kiedy	odchodził	z	legionu,	Pompejusz	podarował	mu	nawet	miecz
na	pamiątkę.	Oczywiście,	że	nam	pomoże.	–	Markus	utkwił	wzrok	w	pokładzie.	–	Muszę	go
tylko	odszukać.

–	A	to	ci	dopiero	–	wtrącił	się	do	rozmowy	Pyros,	nie	patrząc	w	stronę	chłopca.	–	Ciekawe,
jak	 zamierzasz	 tego	 dokonać,	 młody	 człowieku?	 –	 Przesunął	 stopą	 i	 łańcuch	 zagrzechotał
o	pokład.	–	Jesteś	teraz	niewolnikiem.

–	Nie	–	zaprotestował	stanowczo	Markus.	–	Wasz	pan,	Porcino,	nie	miał	prawa	mnie	kupić.
Poczekam,	 aż	 zejdziemy	 na	 ląd,	 i	 wszystko	 mu	 wyjaśnię.	 Jeśli	 pomoże	 mi	 odnaleźć
Pompejusza,	pewnie	sam	na	tym	skorzysta.

Peleneos	roześmiał	się.
–	Nie	znasz	Porcina.	Na	twoim	miejscu	nie	łudziłbym	się.	Wątpię,	żeby	zechciał	wysłuchać

twojej	opowieści.



–	Jestem	obywatelem	rzymskim	–	tłumaczył	Markus.	–	Mam	swoje	prawa.
Ateńczyk	spojrzał	na	niego	litościwym	wzrokiem.
–	Teraz	już	nie	masz.	Lepiej	się	z	tym	pogódź,	chłopcze.
Markus	przez	chwilę	milczał	zasępiony,	w	końcu	zapytał:
–	Ten	Porcino	to	handlarz	niewolnikami?
Peleneos	pokręcił	głową.
–	Nie	jest	handlarzem.	Jest	lanistą.
–	Lanistą?
–	 Trenuje	 gladiatorów	 –	 wyjaśnił	 Ateńczyk.	 –	 Prowadzi	 szkołę	 niedaleko	 Kapui.	 Piso

twierdzi,	że	to	jeden	z	najlepszych	lanistów.	Niech	to	będzie	dla	ciebie	jakimś	pocieszeniem.
–	 Pocieszeniem?	 –	 Markus	 nie	 wierzył	 własnym	 uszom.	 Ojciec	 opowiadał	 mu

o	gladiatorach,	 o	wielkim	niebezpieczeństwie,	 przed	 którym	 stają	 za	 każdym	 razem,	 kiedy
wychodzą	 na	 arenę,	 by	 zabawiać	 publiczność	 krwawą	walką	 na	 śmierć	 i	 życie.	 –	 A	 co	 to
za	pociecha?	Najwyraźniej	uniknąłem	śmierci	 tylko	po	to,	by	trafić	do	szkoły	gladiatorów.
Nie	chcę	zginąć	na	arenie.	–	Zadrżał	na	samą	myśl	o	tym.

–	 Spójrz	 na	 to	 inaczej:	 skoro	 już	 masz	 poznawać	 tajniki	 walki,	 to	 dobrze	 jest	 uczyć	 się
od	 najlepszych.	 Później,	 kiedy	 przyjdzie	 ci	 walczyć	 o	 życie,	 będziesz	 miał	 przewagę	 nad
innymi.

Peleneos	 zapewne	 miał	 dużo	 racji,	 ale	 Markus	 nie	 zamierzał	 pozostawać	 w	 niewoli
u	lanisty	na	tyle	długo,	by	móc	się	o	tym	przekonać.	Postanowił,	że	przy	najbliższej	okazji
porozmawia	z	Porcinem	i	opowie	mu,	 jak	wielka	niesprawiedliwość	spotkała	 jego	rodzinę.
Wcześniej	jednak	wypadało	dowiedzieć	się	czegoś	o	tym	człowieku.

–	Jaki	on	jest?
–	Porcino?	–	Peleneos	zacisnął	usta.	–	Twardy.	Jak	przystało	na	kogoś,	kto	wywalczył	sobie

wolność	na	arenie.	Ale	traktuje	ludzi	sprawiedliwie.	Jeżeli	będziesz	się	go	słuchał	i	sprawnie
wykonywał	polecenia,	możesz	liczyć	na	dobre	traktowanie.

Padł	 na	 nich	 czyjś	 cień.	 Markus	 podniósł	 wzrok	 i	 ujrzał	 Pisa.	 Mężczyzna	 rzucił	 mu
na	podołek	czerstwy	bochen	chleba	oraz	kawałek	ususzonego	mięsa.

–	Jedz	–	powiedział	i	odszedł.
Markus	był	tak	głodny,	że	w	okamgnieniu	wbił	zęby	w	pieczywo.	Żując,	zerkał	na	swoich

towarzyszy	i	modlił	się	w	duchu,	by	Peleneos	się	mylił.	Koniecznie	musi	przekonać	Porcina,
żeby	go	uwolnił.	Od	tego	zależy	życie	jego	matki.	Tylko	on	może	ją	wybawić	od	powolnej
śmierci	w	majątku	Decymusa.

*
Kiedy	 już	 statek	 stanął	 bezpiecznie	 na	 cumach,	 kapitan	 rozkazał	 spuścić	 trap	 i	 otworzyć

luk	 ładunkowy,	 następnie	 najął	 do	 pomocy	 ekipę	 portowych	 tragarzy.	 Piso	 tymczasem
zmienił	 niewolnikom	 kajdany	 –	 obręcze	 wokół	 kostek	 zastąpił	 dużymi	 żelaznymi



pierścieniami	zapinanymi	na	szyi.	Kołnierz	 ten	ciążył	Markusowi	 i	uwierał	go	w	ramiona,
chłopiec	 wolał	 jednak	 nie	 skarżyć	 się	 uzbrojonemu	 w	 ciężką	 drewnianą	 pałkę	 Pisowi.
Porcino	już	wcześniej	zszedł	na	brzeg,	by	zorganizować	transport	do	Kapui.	Gdy	wrócił,	Piso
dał	znak	więźniom.

–	Wstawać!	Raz	dwa!
Markus	 natychmiast	wykonał	 polecenie,	 reszta	 dźwignęła	 się	 na	 nogi	 i	 stanęła	 za	 nim.

Kiedy	 Piso	 popchnął	 Markusa	 w	 kierunku	 trapu,	 chłopiec	 omal	 się	 nie	 wywrócił,
pociągnięty	 do	 tyłu	 przez	 naprężony	 łańcuch,	 którym	 byli	 złączeni	 wszyscy	 niewolnicy.
Peleneos	 zrobił	 krok	 do	 przodu	 i	 złapał	 go	 w	 ostatniej	 chwili.	Wśród	miarowego	 brzęku
siedmiu	 niewolników	 powlekło	 się	 noga	 za	 nogą	 na	 stały	 ląd.	 Lucjusz	 Porcino	 czekał
na	nabrzeżu,	siedział	na	niedużym	koniu	i	prowadził	trzy	muły	objuczone	sieciami	pełnymi
chleba	i	kawałków	solonego	mięsa.	U	pasa	wisiał	mu	miecz,	a	przy	siodle	–	ciężka	pałka.

Kolumna	 niewolników,	 z	 Porcinem	 na	 przedzie	 i	 Pisem	 z	 tyłu,	 ruszyła	 po	 nabrzeżu
ku	głównej	ulicy	wiodącej	przez	port.	Nikt	z	przechodniów	nie	zwracał	na	Markusa	większej
uwagi;	 serce	 ścisnęło	 mu	 się	 smutkiem	 na	 myśl,	 że	 ci	 ludzie	 w	 ogóle	 nie	 domyślają	 się
niesprawiedliwości,	jaka	go	spotkała.	W	ich	oczach	był	tylko	jednym	z	wielu	niewolników,
którzy	każdego	roku	przypływali	do	Brundyzjum.	Przyszło	mu	nagle	do	głowy,	że	mógłby
zawołać	o	pomoc	 –	wykrzyczeć	głośno	wszystkie	krzywdy,	które	mu	wyrządzono.	 Zwolnił
kroku,	ale	zanim	zdążył	otworzyć	usta,	Piso	przyspieszył	i	trącił	go	końcem	pałki.

–	Żwawiej,	chłopcze!	Bez	ociągania.
Markus	potknął	się,	po	chwili	jednak	złapał	rytm	narzucony	przez	towarzyszy.	Po	wyjściu

poza	 bramy	 miasta	 Porcino	 prowadził	 ich	 gościńcem	 na	 północ	 wzdłuż	 wybrzeża.
Z	bezpiecznej	perspektywy	stałego	lądu	morze	po	prawej	mieniło	się	zapraszająco.	Po	lewej
teren	 wznosił	 się	 łagodnie	 ku	 odległemu	 pasmu	 wzgórz.	 Mijali	 gospodarstwa	 i	 wielkie
majątki	ziemskie.	Na	drodze	do	portu	panował	spory	ruch:	mniejsze	i	większe	fury	wiozły
bądź	to	towary	na	eksport,	bądź	to	produkty	importowe	z	całego	cesarstwa.

Do	wieczora	minęli	piętnaście	kamieni	milowych.	Markus	był	wyczerpany,	stopy	bolały
go	od	miarowego	marszu	po	 twardym	gościńcu.	Porcino	zboczył	 z	 traktu	 i	 zaprowadził	 ich
na	skraj	sosnowego	zagajnika.

–	Zatrzymamy	się	tutaj	na	noc.	Piso,	dasz	im	jeść.
–	Tak	jest,	panie.
Markus	 i	 pozostali	 usiedli	 na	 ziemi.	 Chłopiec	 rozwiązał	 buty,	 obejrzał	 sobie	 stopy

i	 skrzywił	 się,	 gdy	 natrafił	 palcami	 na	 rozerwany	 pęcherz.	 Jeżeli	 jutro	 i	 pojutrze	 mają
do	przejścia	taki	sam	dystans,	czekają	go	prawdziwe	męczarnie.

Peleneos	 i	 reszta	niewolników	 rozłożyli	 się	na	 ziemi	na	odpoczynek.	Po	 chwili	podszedł
do	 nich	 Piso	 z	 koszem	 zdjętym	 z	 grzbietu	 jednego	 z	 mułów,	 po	 kolei	 wręczał	 im	 porcje
chleba,	 sera	 i	 suszonego	 mięsa.	 Markus	 otrzymał	 posiłek	 jako	 ostatni.	 Podziękował
skinieniem	głowy	i	zagadnął	cicho:



–	Chcę	porozmawiać	z	Porcinem.
Piso	spojrzał	zdziwiony.
–	Co	takiego?
–	Mówię,	że	chcę	porozmawiać	z	Porcinem.
–	Niewolnicy	nie	są	od	wydawania	rozkazów.	Jedz	i	nie	marudź,	dobrze?
Markus	pokręcił	głową.
–	Nie	jestem	niewolnikiem.	To	pomyłka.	Muszę	porozmawiać	z	Porcinem	i	wszystko	mu

wyjaśnić.
Piso	 obejrzał	 się	 w	 kierunku	 swojego	 pana:	 stał	 nieopodal,	 garbiąc	 potężne	 plecy	 nad

drewnem,	które	układał	na	rozpałkę.	Uśmiechnął	się	i	rzekł	do	Markusa:
–	Dobrze,	skoro	nalegasz.	Pójdę	po	niego.
–	Dziękuję.
Markus	 usiadł	 i	 patrzył,	 jak	 Piso	 podchodzi	 do	 pana,	 kłania	 mu	 się	 i	 coś	 mamrocze.

Porcino	 spojrzał	 w	 stronę	 chłopca	 i	 pokiwał	 głową.	 Potem	wstał,	 przeciągnął	 się	 i	 ruszył
wolnym	krokiem	ku	skutym	łańcuchami	niewolnikom.

–	Wstawaj,	chłopcze	–	odezwał	się	spokojnie.	–	Piso	mówi,	że	masz	do	mnie	jakąś	sprawę.
–	Owszem.	–	Markus	pokiwał	głową	z	nadzieją,	że	wreszcie	będzie	mu	dane	opowiedzieć

o	tym,	co	go	spotkało.	–	Chodzi	o	to,	że	zostałem	porwany	i...
Porcino	gwałtownym	ruchem	dłoni	zdzielił	go	w	skroń.	Chłopcu	rozbłysły	gwiazdy	przed

oczami.	Zatoczył	się	zamroczony.	Porcino	uderzył	go	ponownie	i	tym	razem	Markus	z	jękiem
upadł	na	plecy.	Lanista	chwycił	go	za	włosy	i	boleśnie	nim	potrząsnął.

–	Kiedy	do	mnie	mówisz	–	 zawarczał	mu	do	ucha	–	 zwracaj	 się	do	mnie	„panie”.	 Inaczej
następnym	razem	wybiję	ci	zęby.	Zrozumiano?

–	Tak	–	odparł	Markus,	wciąż	oszołomiony	ciosami	w	głowę.
Porcino	szarpnął	go	za	włosy.
–	Nie	słyszę!
–	Tak,	panie.
–	Głośniej!
–	Tak,	panie!
W	końcu	zluzował	uścisk	i	Markus	upadł	na	plecy,	dysząc	ciężko.	Lanista	stanął	nad	nim,

zaciskając	pięści.
–	Ostatni	raz	okazałem	ci	litość.	Nie	obchodzi	mnie,	kim	byłeś	dawniej,	teraz	jesteś	moim

niewolnikiem.	 Moją	 własnością.	 Mogę	 z	 tobą	 zrobić,	 co	 zechcę.	 Będziesz	 nazywał	 mnie
swoim	panem	i	wykonywał	moje	polecenia,	szybko	i	bez	szemrania.	Czy	to	jasne?

–	Tak,	panie.
Porcino	zmrużył	oczy,	potem	wyprostował	się	i	rozluźnił	dłonie.
–	 Nie	 chcę	więcej	 słyszeć	 tych	 bredni.	 Jeżeli	 ja	 lub	 Piso	 usłyszymy	 choć	 słowo	 o	 tym,

że	cię	porwano,	urządzę	cię	tak,	że	rodzona	matka	cię	nie	pozna.



Odwrócił	 się	 i	 poszedł	 rozpalać	 ognisko.	 Markus	 patrzył	 za	 nim	 przerażony.	 Ktoś
pociągnął	go	lekko	za	rękaw.

–	Masz.	–	Był	to	Peleneos.	Podał	mu	jego	porcję	i	powiedział	serdecznym	tonem:	–	Zjedz.
Musisz	się	wzmocnić.	Przed	nami	długa	droga.



	
	
	
	
	

rzez	kolejnych	kilka	dni	nadal	podróżowali	wzdłuż	wybrzeża.	Co	wieczór	robili	postój,
a	 Porcino	 na	 zmianę	 z	 Pisem	 trzymali	 wartę.	 Markus	 miał	 czas,	 by	 przyjrzeć	 się

dokładnie	 obręczy,	 którą	 nosił	 na	 szyi.	 Żelazo	 było	 twarde,	 a	 bolec	 spinający	 kołnierz
i	 łańcuch	 łączący	 go	 z	 pozostałymi	 niewolnikami	 nie	 chciał	 nawet	 drgnąć.	 Markus
zrozumiał,	że	nie	zdoła	się	uwolnić.	Będzie	musiał	poczekać,	aż	dotrą	do	celu	swej	podróży,
i	dopiero	kiedy	zdejmą	mu	obręcz,	pomyśli	o	ucieczce.

Jedynym	 pocieszeniem,	 które	 chroniło	 go	 przed	 zupełną	 rozpaczą,	 była	 świadomość,
że	 każdy	 krok	 przybliża	 go	 do	Rzymu	 i	 do	 generała	 Pompejusza.	 Z	 tego,	 co	 udało	mu	 się
dowiedzieć,	szkoła	gladiatorów	Porcina	znajdowała	się	niedaleko	miasta	Kapua	w	regionie
zwanym	Kampanią,	niecałe	dwieście	 kilometrów	na	południe	od	Rzymu.	Wierzył	mocno,
że	jeśli	nadarzy	się	okazja	do	ucieczki,	zdoła	dotrzeć	do	tego	wielkiego	miasta.

Piątego	dnia	podróży	dotarli	do	niedużego	miasteczka	Wentulus	i	tam	odbili	w	głąb	lądu.
Łagodnie	 pofałdowany	 krajobraz	 rolniczy	 wkrótce	 ustąpił	 miejsca	 zachodnim	 wzgórzom,
a	później	górom.	Lato	się	kończyło,	wieczory	były	już	chłodniejsze,	więc	Markus,	szczękając
zębami,	 zwinięty	 w	 kłębek	 bezskutecznie	 próbował	 zasnąć.	 Dopiero	 po	 jakimś	 czasie
zmęczenie	 wędrówką	 i	 narastające	 przygnębienia	 zrobiły	 swoje	 i	 udało	 mu	 się	 zapaść
w	kilkugodzinny	sen.

Przez	cały	ten	czas	tłumił	w	sobie	złość	na	Porcina	i	przysięgał	w	duchu,	biorąc	wszystkich
bogów	na	 świadków,	 że	 kiedyś	wyrówna	 z	 nim	 rachunki.	Na	 razie	 unikał	wzroku	 lanisty
i	nie	śmiał	już	odzywać	się	do	niego	w	tak	bezpośredni	sposób.

W	najzimniejsze	noce,	gdy	droga	wiodła	 ich	przez	najwyższe	partie	gór,	Piso	rozpalał	 im
ogień.	Ogrzewając	się	z	 towarzyszami	przy	blasku	płomieni,	Markus	po	raz	pierwszy	zadał
sobie	 pytanie	 o	 ich	 wcześniejsze	 losy.	 Może	 nie	 tylko	 jego	 spotkała	 niesprawiedliwość?
Zwrócił	się	do	Peleneosa.

–	Jak	to	się	stało,	że	jesteś	niewolnikiem	Porcina?
Ateńczyk	zaśmiał	się	gorzko.
–	 Chcesz	 się	 dowiedzieć	 czegoś	 więcej	 o	 życiu	 w	 niewoli,	 chłopcze?	W	 przeciwieństwie

do	 ciebie,	 obywatela	 rzymskiego,	 ja	 urodziłem	 się	 niewolnikiem.	 W	 domu	 publicznym
w	ateńskiej	dzielnicy	nędzy.	Wychowywałem	się	z	kilkorgiem	innych	dzieci,	których	matki
tam	 pracowały.	 Kiedy	 trochę	 podrośliśmy,	 niewolnik	 zarządzający	 interesem	 w	 imieniu
właściciela	 zaczął	 nas	 wysyłać	 w	 miasto,	 żebyśmy	 kradli	 dla	 niego	 biżuterię	 i	 inne
wartościowe	przedmioty	 ze	 straganów.	Sięgaliśmy	 też	do	 sakiewek	bogatych	mieszkańców



spacerujących	zatłoczonymi	ulicami.
Twarz	 Ateńczyka	 przybrała	 na	 moment	 wyraz	 rozmarzenia,	 zaraz	 jednak	 powrócił

do	przerwanego	opowiadania:
–	Kiedy	moja	matka	odrzuciła	zaloty	zarządcy,	postanowił	się	zemścić	i	bez	przerwy	mnie

dręczył.	 Aż	 któregoś	 dnia	 nie	 wytrzymałem.	 Miałem	 wtedy	 czternaście	 lat.	 Rzuciłem	 się
na	niego	z	pięściami.	Walka	trwała	krótko,	wszystko	działo	się	w	kuchni,	kobiety	krzyczały,
klienci	uciekali	wystraszeni.	Wygrałem,	sklepałem	go	jak	się	patrzy.	Parę	dni	później	zmarł.

–	Zabiłeś	go	gołymi	rękoma?	–	zdumiał	się	Markus.
Peleneos	pokiwał	głową.
–	 To	 akurat	 nie	 było	 do	 końca	 przemyślane.	 Gdy	właściciel	 się	 dowiedział,	 postanowił

przykładnie	 mnie	 ukarać.	 Konkretnie	 –	 zabić...	 Okazało	 się	 jednak,	 że	 pewien	 klient,
przypadkowy	świadek	tamtej	bójki,	zwrócił	na	mnie	uwagę.	Był	trenerem	bokserów	i	uznał,
że	mam	zadatki.	Odkupił	mnie	 i	wyszkolił.	Kiedy	osiągnąłem	odpowiedni	wiek,	zacząłem
walczyć	 na	 turniejach	 w	 południowej	 Grecji.	 Przez	 dziesięć	 lat	 przegrałem	 tylko	 kilka
pojedynków.	Porcino	zobaczył	mnie	podczas	jednej	z	walk,	na	przyjęciu	u	bogatego	kupca,
i	stwierdził,	że	mój	talent	można	spieniężyć	na	arenie.	Sporo	go	kosztowałem.	–	Peleneos	nie
krył	dumy.	–	Już	niedługo	będę	walczył	przed	rzymską	publicznością.

Markus	posłał	mu	zdziwione	spojrzenie.
–	Cieszysz	się,	że	zostaniesz	gladiatorem?
–	A	dlaczegóż	nie	miałbym	się	cieszyć?
Markus	uśmiechnął	się	niedowierzająco.
–	Wychodząc	na	arenę,	za	każdym	razem	będziesz	ryzykował	życie.
–	Mam	doświadczenie.
–	Ale	sam	powiedziałeś,	że	nie	wszystkie	walki	udało	ci	się	wygrać.
–	To	prawda	–	przyznał	Ateńczyk.
–	Pierwsza	przegrana	walka	na	arenie	może	być	twoją	ostatnią	–	zauważył	Markus.	–	Boks

jest	znacznie	bezpieczniejszy.
–	 Cóż,	 po	 prostu	 nie	 mogę	 przegrać	 –	 odparł	 Peleneos.	 –	 Muszę	 przykładać	 się

do	treningów	i	dawać	z	siebie	wszystko	–	wtedy	będę	zwyciężał.
–	Dopóki	nie	trafisz	na	lepszego	od	siebie.
Peleneos	zacisnął	usta.
–	Wtedy	pozostaje	dzielnie	walczyć.	Publiczność	oszczędza	dzielnych	niewolników.	A	jeśli

dożyję	odpowiedniego	wieku	i	wygram	wiele	pojedynków,	zostanę	nagrodzony.	–	Zapatrzył
się	 w	 ogień	 i	 uśmiechnął	 tęsknie.	 –	 Może	 nawet	 stanę	 się	 wolnym	 człowiekiem,	 odłożę
trochę	 pieniędzy,	 kupię	 kawałek	 ziemi	 albo	 jakiś	 interes	 i	 przeżyję	 resztę	 swych	 dni
w	dostatku.

Markus	niewiele	wiedział	o	życiu	gladiatorów,	ale	kiedy	tak	słuchał	Peleneosa,	zaświtała
mu	 w	 głowie	 myśl.	 Jeżeli	 nie	 zdoła	 uciec	 i	 rzeczywiście	 zostanie	 gladiatorem,	 to	 może



chociaż	 uda	mu	 się	 przeżyć	 i	 uzbierać	 fortunę?	Mógłby	 potem	wrócić	 do	Grecji,	wykupić
matkę	 z	 niewoli	 i	 zabrać	 ją	 z	 powrotem	 na	 Leukadę.	 Wtedy	 wszystko	 byłoby	 tak	 jak
dawniej,	zanim	Decymus	zniszczył	im	życie.	Będąc	dobrym	wojownikiem,	mógłby	odnaleźć
i	pokonać	ludzi,	którzy	zabili	mu	ojca.	A	przede	wszystkim	–	zgładzić	Decymusa.	Rozmyślał
o	tym	przez	chwilę.	Poczuł,	że	żelazny	kołnierz	obciera	mu	obojczyk,	więc	naciągnął	tunikę
tak,	by	osłoniła	podrażnioną	skórę.

Ta	drobna	niewygoda	sprowadziła	go	z	powrotem	na	ziemię.	Peleneos	mógł	mieć	ambitne
plany	 na	 przyszłość,	 lecz	 nie	 zmieniało	 to	 faktu,	 że	w	 obecnej	 chwili	 obaj	 znajdowali	 się
w	 niewoli.	 Byli	 własnością	 lanisty	 Porcina,	 który	 mógł	 z	 nimi	 zrobić,	 co	 mu	 się	 żywnie
podobało.	 Im	 dłużej	 Markus	 o	 tym	 myślał,	 tym	 bardziej	 utwierdzał	 się	 w	 przekonaniu,
że	powinien	jednak	trzymać	się	pierwotnego	planu.	Niezależnie	od	wszelkich	trudności	musi
uciec	i	odnaleźć	generała	Pompejusza,	a	nie	latami	szkolić	się	na	gladiatora,	a	potem	długo
narażać	się	na	arenie,	by	wreszcie	kiedyś	odzyskać	wolność	 i	uratować	matkę,	o	 ile	będzie
jeszcze	żyła.

Ogień	powoli	dogasał.	Trakowie	i	Spartanin	położyli	się	blisko	paleniska,	próbując	zasnąć.
Pyros	 westchnął	 ciężko	 i	 poszedł	 w	 ich	 ślady,	 skuliwszy	 się	 na	 ziemi	 jak	 dziecko.	 Wnet
rozniosło	 się	 jego	 donośne	 chrapanie,	 spał	 jednak	 niespokojnie,	 często	 się	 wzdrygał
i	mamrotał	jakieś	półzdania,	z	których	nie	dało	się	nic	zrozumieć.

–	 A	 on?	 –	 Markus	 wskazał	 ruchem	 głowy	 drzemiącego	 olbrzyma.	 –	 Jak	 został
niewolnikiem?

Peleneos	spojrzał	na	kompana	z	wyrazem	współczucia.
–	 Biedny	 Pyros.	 To	 nie	 miejsce	 dla	 niego.	 Jest	 silny	 jak	 niedźwiedź,	 ale	 nie	 ma	 duszy

wojownika.	Nie	wiem,	jak	poradzi	sobie	w	szkole	gladiatorów.
–	 Porcino	 widocznie	 dojrzał	 w	 nim	 jakiś	 potencjał	 –	 zauważył	 Markus.	 –	 Bo	 inaczej

po	co	by	go	kupował?
Peleneos	rozejrzał	się	wokół	siebie	i	choć	ani	Porcino,	ani	Piso	nie	mieli	szans	ich	usłyszeć,

ściszył	głos.
–	Porcino	dostrzega	tylko	zewnętrzną	siłę	Pyrosa.	Nie	widzi	tego,	co	jest	w	środku.	A	Pyros

ma	duszę	dziecka.
–	Jak	to	się	stało,	że	Porcino	go	kupił?
Peleneos	podciągnął	kolana	pod	brodę	i	otoczył	je	długimi,	muskularnymi	ramionami.
–	 Z	 tego,	 co	 mi	 mówił,	 trafił	 do	 Aten	 jeszcze	 jako	 małe	 dziecko.	 Należał	 do	 greckiego

handlarza	niewolnikami	i	przeznaczono	go	do	pełnienia	posług	w	domu.	Kiedy	handlarzowi
i	jego	żonie	urodził	się	syn,	Pyros	został	jego	osobistym	służącym.	Wychowywał	go	i	kochał
jak	brata.	Lecz	kiedy	chłopiec	trochę	podrósł	i	zaczął	odwzajemniać	te	serdeczne	uczucia,	jego
matka	 zrobiła	 się	 zazdrosna	 i	 zażądała	 od	 męża,	 by	 sprzedał	 Pyrosa.	 Handlarz	 z	 miejsca
odmówił	 tej	 prośbie.	 Nie	 chciał	 sprawiać	 synowi	 przykrości,	 bo	 widział	 jego	 wielkie
przywiązanie	 do	 Pyrosa.	 Ale	 pewnego	 dnia	 żona	 handlarza	 oznajmiła,	 że	 zginęła	 jej



najcenniejsza	 bransoleta.	 Nalegała,	 by	 przetrząsnąć	 cały	 dom.	 –	 Peleneos	 spojrzał
na	Markusa	i	uśmiechnął	się	smutno.	–	Reszty	możesz	się	domyślić.

Markus	zastanowił	się	i	pokiwał	głową.
–	Znaleźli	bransoletkę	w	pokoju	Pyrosa?
–	 Tak.	 Pod	 jego	 posłaniem.	 To	 przesądziło	 o	 jego	 losie.	 Bardzo	 ciężko	 przeżył	 rozstanie

z	chłopcem.	Został	wystawiony	na	aukcji	na	targu	w	Atenach.	Wyróżniał	się	spośród	innych
niewolników,	możesz	to	sobie	łatwo	wyobrazić.	Porcino	uznał,	że	będzie	dobrą	inwestycją.	–
Peleneos	popatrzył	na	śpiącego	Pyrosa.	–	On	by	nawet	muchy	nie	skrzywdził.	Martwię	się
o	niego.	Nie	wiem,	czy	długo	przetrwa	w	szkole	gladiatorów,	chyba	że	wyrobi	w	sobie	wolę
walki.

Markus	przez	 chwilę	 siedział	 zamyślony,	obejmując	 ramionami	kolana.	Odkąd	porwano
go	z	rodzinnej	wyspy,	był	całkowicie	zaprzątnięty	własnymi	problemami.	Liczyła	się	tylko
krzywda	 wyrządzona	 jemu	 i	 jego	 bliskim.	 Świat	 jawił	 mu	 się	 jako	 nieprzyjazne	 miejsce
pełne	 ludzi,	 którzy	 nie	 mają	 pojęcia	 o	 jego	 tragedii.	 Myślał,	 że	 doświadczył	 najgorszego
z	ludzkich	nieszczęść.	Gdyby	inni	zechcieli	go	wysłuchać,	z	pewnością	przyznaliby	mu	rację
i	dołożyli	wszelkich	starań,	aby	naprawić	to	straszliwe	zło.

Dopiero	 teraz	 zaczęło	do	niego	docierać,	 że	 świat	 jest	pełen	niesprawiedliwości	 i	 że	 inni
ludzie,	 tacy	 jak	 Pyros,	 również	 cierpią.	 Nie	 był	 żadnym	 odosobnionym	 przypadkiem,
bogowie	 nie	 uwzięli	 się	 na	 niego.	 Wielu	 innych	 ludzi	 przeżywało	 podobne	 historie
i	dźwigało	podobny	ciężar.	Nie	wiedział,	co	o	tym	myśleć.	Świadomość,	że	takich	jak	on	jest
więcej,	była	przerażająca.	A	jednocześnie	po	raz	pierwszy	od	chwili	porwania	poczuł,	że	nie
jest	sam.	I	była	w	tym	jakaś	pociecha.

Uniósł	głowę	i	zapytał	cicho:
–	A	pozostali?	Trakowie	i	Spartanin?
Peleneos	potarł	brodę.
–	Niewiele	o	nich	wiem,	tylko	tyle,	ile	powiedział	mi	Piso.	Trakowie	należeli	do	zbójeckiej

bandy	wytropionej	 i	 zniszczonej	 przez	 rzymską	kolumnę.	A	 Spartanin	nadal	 jest	 dla	mnie
zagadką.	 Piso	 twierdzi,	 że	 to	 wyrzutek.	 Pohańbił	 się	 wśród	 swoich	 i	 uczynili	 go
niewolnikiem.

–	Pohańbił	się?	Ale	jak?
–	Któż	to	wie?	–	Grek	wzruszył	ramionami	i	zerknął	czujnie	na	śpiącego	Spartanina.	–	Oni

są	mniej	 cywilizowani	 od	 nas,	 Ateńczyków.	 Za	 to	 strasznie	 dumni.	 Ciągle	wydaje	 im	 się,
że	są	najtwardszym	greckim	narodem.	Do	dziś	wychowują	swoje	dzieci	w	taki	sposób,	 jak
gdyby	w	 życiu	 liczyły	 się	 tylko	 dwie	 rzeczy:	męstwo	 i	wojna.	 Przypuszczam,	 że	 ten	 tutaj
po	prostu	spojrzał	zbyt	śmiało	na	cudzą	żonę.	A	może	bał	się	pójść	ze	związanymi	rękoma
na	 watahę	 wilków	 i	 okrzyknęli	 go	 tchórzem.	 –	 Peleneos	 uśmiechnął	 się	 żartobliwie.	 –
W	 każdym	 razie	 nie	 ma	 ochoty	 o	 tym	 rozmawiać.	 W	 ogóle	 nie	 ma	 ochoty	 na	 żadne
rozmowy.	Odzywa	 się	 tylko,	 gdy	Porcino	 lub	Piso	 pytają	 go	 o	 coś,	 a	 i	wtedy	 odpowiada



półsłówkami.	Spartanie	chyba	nie	mają	natury	gawędziarzy.
–	 Ale	 mają	 naturę	 wojowników	 –	 zauważył	 Markus.	 –	 Wiem	 o	 tym	 od	 ojca.	 Mówił,

że	kiedy	służył	w	armii	Pompejusza,	mieli	w	szeregach	 spartańskich	najemników	 i	byli	 to
najtwardsi	 żołnierze,	 jakich	 kiedykolwiek	 spotkał.	 –	 Chłopiec	 przypomniał	 sobie	 uznanie,
z	jakim	jego	ojciec	o	nich	opowiadał.	–	Nieustraszeni.

–	Tym	lepiej	dla	naszego	przyjaciela,	jeżeli	ma	przetrwać	na	gladiatorskiej	arenie	–	orzekł
Peleneos	 tonem	 zadumy.	 –	 Oczywiście	 przydadzą	 mu	 się	 też	 inne	 cechy.	 Dobry	 refleks
i	umiejętność	szybkiego	myślenia.	A	myślenie	nie	przychodzi	Spartanom	łatwo.

–	Podobnie	 jak	 sen	 –	 rozległ	 się	 niski	 głos.	 –	 Zwłaszcza	 gdy	 jakiś	Ateńczyk	bez	 przerwy
mieli	ozorem.

Peleneos	 aż	 podskoczył.	 Obaj	 spojrzeli	 nad	 gasnącym	 ogniem	 i	 napotkali	 otwarte	 oczy
Spartanina.	 Po	 chwili	 zamknął	 je	 bez	 słowa	 i	 dalej	 leżał	 nieruchomo.	Markus	 i	 Peleneos,
nieco	speszeni,	przyglądali	mu	się	jeszcze	przez	chwilę.	W	końcu	Ateńczyk	wymamrotał:

–	Lepiej	odpocznijmy.	Jutro	czeka	nas	kolejny	długi	dzień.
Markus	pokiwał	 głową,	nie	 odrywając	 oczu	od	 Spartanina.	 Potem	położył	 się	na	boku,

przysuwając	 skulone	 plecy	 jak	 najbliżej	 ogniska.	 Przez	 jakiś	 czas	 myślał	 o	 swoich
towarzyszach.	Byli	to	w	większości	twardzi	mężczyźni,	zaprawieni	w	walce.	Mógł	się	od	nich
wiele	 nauczyć.	 A	 coraz	 wyraźniej	 docierało	 do	 niego,	 że	 jeśli	 chce	 przeżyć	 jako	 gladiator,
będzie	musiał	uczyć	się	bardzo	szybko.



	
	
	
	
	

azajutrz	zostawili	góry	za	sobą	i	zeszli	na	równiny	Kampanii.	Rozpościerały	się	teraz
przed	 nimi	 ogromne	 połacie	 pól	 uprawnych;	Markus	 nie	mógł	 się	 nadziwić	 liczbie

gospodarstw	i	okazałych	willi	widocznych	z	pogórza.	Najwyraźniej	Rzymianie	zamieszkujący
Italię	byli	tak	bogaci,	jak	w	opowieściach	ojca	z	jego	podróży	przez	serce	imperium.

Także	 Piso	 musiał	 być	 podekscytowany	 widokiem,	 gdyż	 uniósł	 pałkę	 i	 wskazał	 nią
równinę.

–	Oto	Kapua,	chłopcy.	Wasz	nowy	dom!
Markus	próbował	podążyć	wzrokiem	w	tamtym	kierunku,	ale	widział	co	najmniej	kilka

miast	 i	miasteczek.	Hen	 daleko,	 na	 horyzoncie,	 rysował	 się	 niewyraźny	masyw	 ogromnej
góry.

–	Co	to?	–	zapytał.
–	 Ta	 góra?	 To	 staruszek	 Wezuwiusz.	 Z	 winogron	 rosnących	 na	 jego	 zboczach	 powstają

najlepsze	wina.	Imponujący	widok,	prawda,	chłopcze?	Przyzwyczaisz	się	do	niego.	Ze	szkoły
dobrze	widać	górę.

Piso	mówił	łagodnym	głosem.	Markus	zdał	sobie	sprawę,	że	pierwszy	raz	widzi	go	w	tak
dobrym	humorze.	Odwrócił	się	w	stronę	Peleneosa	i	uniósł	brew.	Ateńczyk	uśmiechnął	się
i	zagadnął:

–	Jesteś	dziś	w	doskonałym	nastroju,	Piso.
–	Ba!	Wracam	przecież	do	domu.	Od	czterech	miesięcy	nie	widziałem	żony	i	córek.
–	Masz	żonę?
–	Tak.	–	Piso	spojrzał	krzywo	na	Peleneosa.	–	A	bo	co?
–	Nic.	Po	prostu	nie	znałem	cię	od	tej	strony.	To	wszystko.
Twarz	Pisa	przybrała	swój	zwyczajny,	groźny	wyraz.
–	Nie	ociągać	się!	Żwawiej!	Wasz	pan	chce	dotrzeć	na	miejsce	przed	zmrokiem.	No	dalej!
Zakuci	w	łańcuchy	niewolnicy	wydłużyli	krok.	Porcino	 jechał	dziesięć	metrów	z	przodu,

leniwie	pogryzając	jabłko.
Mocno	 zużyta	 droga	 przeszła	 w	 brukowany	 gościniec,	 opadający	 łagodnie	 i	 biegnący

w	 prostej	 linii	 przez	 równinę.	 Dzień	 był	 ciepły,	 ale	 późnym	 popołudniem	 niebo	 się
zachmurzyło	i	zrobiło	się	duszno.	Z	niewolników,	poganianych	bezustannie	przez	Pisa,	lał	się
pot.	 Ziemię	 spowił	mrok,	 a	w	 oddali,	 od	 strony	Wezuwiusza,	mignęła	 błyskawica.	Nagły
podmuch	wiatru	orzeźwił	Markusa	 i	zmierzwił	mu	włosy.	Gdy	minęli	kamień	milowy	tuż
przed	 Kapuą,	 Porcino	 zboczył	 z	 głównej	 drogi	 i	 poprowadził	 ich	 wąską	 topolową	 aleją.



Ledwie	 dotarli	 na	 jej	 przeciwległy	 kraniec,	 spadły	 pierwsze	 krople	 deszczu.	 Dalej	 droga
wiodła	lekko	w	dół,	a	w	półmroku	doliny	widać	już	było	szkołę	gladiatorów.

Wielki	kompleks	budynków,	koszar	 i	placów	treningowych	otoczony	był	 trzymetrowym
tynkowanym	murem.	Na	 zewnątrz	wznosiła	 się	 owalna	drewniana	 arena,	 długa	na	około
trzydzieści	metrów,	połączona	ze	szkołą	zadaszonym	przejściem.	Obok	areny	znajdowały	się
stajnie	i	wielkie	klatki	–	w	tej,	która	stała	najbliżej,	Markus	dostrzegł	szarą	sylwetkę	wilka,
krążącego	 niespokojnie	 z	 kąta	 w	 kąt.	 Nieopodal	 wznosiła	 się	 wielka	 willa	 z	 ogrodem,
zapewne	mieszkał	w	niej	sam	Porcino.	Z	narożników	obmurowanego	kompleksu	wyrastały
wieże,	 z	 których	 wartownicy	 musieli	 mieć	 doskonały	 widok	 na	 szkołę	 i	 przebywających
w	niej	niewolników.

Opadającą	drogą	Porcino	 zaprowadził	kolumnę	pod	główną	bramę	szkoły.	 Zaryglowane
od	 wewnątrz	 ciężkie	 drewniane	 wrota	 wypełniały	 szeroki	 łuk,	 w	 którym	 zmieściłby	 się
duży	 kryty	 wóz.	 Z	 przylegającej	 do	 bramy	 wartowni	 wyłoniło	 się	 sześciu	 strażników.
Wszyscy	mieli	 na	 sobie	 hełmy	 i	 łuskowe	 zbroje	 z	 przewieszonymi	 przez	 ramię	mieczami.
Można	by	ich	śmiało	wziąć	za	żołnierzy.	Markus	zrozumiał,	że	Porcino	dobrze	pilnuje	swoich
gladiatorów,	a	jego	szkoła	przypomina	raczej	więzienie.

Strażnicy	 wysunęli	 ciężki	 drewniany	 kloc	 z	 przymocowanych	 do	 bramy	 uchwytów
i	 umieścili	 go	 w	 specjalnym	 otworze	 w	 ścianie	 wartowni.	 Otworzyli	 wrota	 i	 usunęli	 się
na	 bok,	 kłaniając	 się	 panu,	 gdy	 ten	 wjechał	 do	 środka.	 Kiedy	 ostatni	 z	 niewolników
przestąpił	próg	szkoły,	bramę	ponownie	zamknięto	i	rozległo	się	głośne	szuranie	drewnianej
zasuwy.

Markus	 rozglądał	 się	wkoło.	 Szli	między	niskimi	budynkami.	 Z	otwartych	drzwi	buchał
kuszący	zapach	jedzenia,	w	środku	widać	było	kilku	niewolników	stojących	nad	dymiącymi
kotłami,	 wsypujących	 do	 nich	 pokrajane	 w	 kostkę	 warzywa	 i	 kawałki	 mięsa.	 Po	 drugiej
stronie	mieściły	się	składy	zabezpieczone	żelaznymi	kratami.	W	głębi	na	szafkach	i	kołkach
rozmieszczono	 broń:	miecze,	włócznie,	 trójzęby,	 sztylety,	 topory	 i	maczugi,	 jak	 również	 ich
drewniane	 repliki.	Widok	 tylu	 śmiercionośnych	narzędzi,	myśl	o	 ranach,	 jakie	można	było
nimi	 zadać,	 przyprawiły	 Markusa	 o	 dreszcz.	 W	 sąsiednim	 pomieszczeniu	 zgromadzono
rynsztunek	 ochronny:	 hełmy,	 tarcze,	 naręczaki,	 nagolenice	 i	 pancerze,	 ułożone	w	 idealnym
porządku	na	półkach.

Porcino	 wyprowadził	 ich	 na	 plac	 treningowy,	 gdzie	 ziemia	 była	 ubita	 i	 wysypana
drobnym	 żwirem.	 Zatrzymał	 konia,	 zwrócił	 się	 twarzą	 do	 więźniów,	 którzy	 przystanęli
w	 szeregu,	 i	 przez	 chwilę	 patrzył	 na	 nich	 w	 zamyśleniu.	 Deszcz	 rozpadał	 się	 na	 dobre,
Markus	 i	 reszta	 szybko	 przemokli	 do	 suchej	 nitki,	 stali	 jednak	 w	 milczeniu,	 czekając,
aż	lanista	do	nich	przemówi.

Ten	 wyprostował	 się	 w	 siodle,	 nabrał	 powietrza	 w	 płuca	 i	 głośno,	 tak	 by	 mimo
szeleszczącego	deszczu	wszyscy	go	słyszeli,	oznajmił:

–	Oto	wasz	nowy	dom.	Od	teraz	to	wasz	 jedyny	dom.	Zapomnijcie,	skąd	przyjechaliście,



a	najlepiej	w	ogóle	zapomnijcie	o	waszym	dotychczasowym	życiu.	Już	go	nie	ma.	Musicie
posiąść	umiejętność	walki	i	przetrwania.	Jeżeli	wam	się	to	uda,	przeżyjecie	jeszcze	wiele	lat,
a	 niektórzy	 z	 was	 może	 nawet	 wywalczą	 sobie	 kiedyś	 wolność.	 Nie	 zamierzam	 wam
wmawiać,	że	macie	na	to	duże	szanse,	bo	tak	nie	jest.	Większość	z	tych,	którzy	przekraczają
bramę	 mojej	 szkoły,	 ginie	 na	 arenie.	 Kilku	 pewnie	 umrze	 tutaj,	 w	 trakcie	 nauki.	 Nie
będziecie	 mieli	 lekkiego	 życia.	 Wycisnę	 z	 was	 siódme	 poty.	 Nauczycie	 się	 znosić	 ból.
Zamierzam	z	was	zrobić	wyborowych	wojowników.	Nie	muszę	chyba	mówić,	że	to	wymaga
czasu	 i	 wysiłku.	 Jeżeli	 wytrzymacie,	 będziecie	 mogli	 walczyć	 i	 umrzeć	 jak	 prawdziwi
mężczyźni.	 Jeżeli	 okażecie	 się	 zbyt	 słabi,	 czeka	was	 śmierć	na	piachu,	 ewentualnie	 smutne
życie	kaleki,	o	ile	ktoś	zechce	was	odkupić.

Porcino	 zawiesił	 głos,	 by	 jego	 słowa	 w	 pełni	 do	 nich	 dotarły,	 po	 czym	 ciągnął	 tym
samym	surowym	tonem:

–	W	tej	szkole	obowiązują	surowe	reguły.	Dobrze	się	zastanówcie,	zanim	którąś	złamiecie.
Drobne	 wykroczenia	 będą	 karane	 chłostą.	 Jeżeli	 podniesiecie	 rękę	 na	 instruktora	 lub
spróbujecie	 uciec,	 albo	 jeśli	 dotrze	 do	 moich	 uszu,	 że	 zmawiacie	 się	 przeciwko	 mnie	 lub
instruktorom,	wówczas	 zatłuką	was	na	 śmierć	 inni	 uczniowie.	Bądźcie	 posłuszni,	 pracujcie
wytrwale,	 a	 od	 czasu	 do	 czasu	 spotka	 was	 nagroda.	 Uczcie	 się	 i	 róbcie	 dobry	 użytek
ze	 zdobywanych	 umiejętności,	 a	może	 kiedyś	 doczekacie	 się	 sławy	 i	 bogactwa,	 o	 których
moglibyście	 tylko	pomarzyć,	będąc	wolnymi	 ludźmi.	Przemyślcie	 to	 sobie	dziś	wieczorem.
Jutro	rano	rozpoczniecie	trening.

Markus	zadrżał.	A	więc	to	koniec.	Nie	ma	stąd	ucieczki.
Porcino	zwrócił	się	do	Pisa:
–	Rozkuj	ich	i	zaprowadź	do	baraku.	Nakarm	i	wydaj	im	nowe	tuniki.
–	Tak	jest,	panie.
Piso	ukłonił	 się,	 a	Porcino	 zawrócił	konia	 i	 ruszył	 z	powrotem	ku	bramie.	Piso	podszedł

do	niewolników	i	wyjął	z	sakwy	młotek	do	wybijania	gwoździ.	Zaczął	od	drugiego	końca
szeregu,	więc	Markus	musiał	 czekać	w	strugach	deszczu.	Ostatnie	promienie	dnia	 zniknęły
już	 z	 nieba,	 pozostał	 tylko	 blady	 blask	 księżyca,	 który	 to	 wychylał	 się,	 to	 chował
za	 mknącymi	 chmurami.	W	wieżach	 strażniczych	 i	 wokół	 budynków	 niewolnicy	 zapalali
na	noc	pochodnie	i	węgle	w	piecykach.

Markus,	 przemoknięty	 i	 drżący,	 słuchał	 ostrych	dźwięków	młotka,	 którym	Piso	 rozpinał
żelazne	 kołnierze	 kolejnym	 więźniom.	 Jeden	 po	 drugim	 rozcierali	 sobie	 obolałą	 szyję
i	 ramiona	w	miejscu,	 gdzie	 twarda	 obręcz	wrzynała	 im	 się	w	 ciało.	W	 końcu	 Piso	 rozkuł
Peleneosa	i	podszedł	do	Markusa.

–	Przechyl	głowę	na	bok	–	rozkazał.
Markus	posłuchał	 i	wzdrygnął	się,	gdy	Piso	bezceremonialnie	chwycił	kołnierz,	 szukając

po	 omacku	 główki	 gwoździa.	 Potem	 uniósł	 młotek	 i	 przymierzył.	 Pierwsze	 uderzenie
rozległo	 się	 tak	 blisko	 ucha,	 że	Markus	 poczuł	 dzwonienie	wewnątrz	 głowy.	Odsunął	 się



mimo	woli.
–	Nie	ruszaj	się!	–	warknął	Piso,	ciągnąc	go	za	kołnierz.
–	Aaa!
–	Milczeć!
Nastał	 moment	 nerwowego	 wyczekiwania,	 Piso	 ponownie	 wymacał	 gwóźdź

i	 przymierzył.	 Tym	 razem	 Markus	 był	 przygotowany	 na	 wstrząs	 i	 ogłuszający	 hałas.
Wykrzywił	twarz,	ale	trzymał	głowę	i	barki	nieruchomo,	pozwalając	Pisowi	wybić	gwóźdź
do	końca.

–	Gotowe.	–	Piso	odsunął	się	z	młotkiem	w	jednej	dłoni	i	kołnierzem	w	drugiej.
Markus	 tak	 się	przyzwyczaił	do	ciężaru	 żelaznej	obręczy,	 że	 teraz	poczuł	 się	niesłychanie

lekko.	Delikatnie	rozmasował	skórę	szyi.
–	Dziękuję.
Piso	zebrał	wszystkie	kołnierze	i	łańcuchy,	potem	skinął	na	mokrego	Markusa	i	resztę.
–	Za	mną!
Ruszył	 przez	 plac	 treningowy	 w	 kierunku	 dwóch	 niskich,	 podłużnych	 budynków.	 Ten

bliższy	był	większy	i	miał	podcienie.	Na	całej	długości	w	regularnych	odstępach	znajdowały
się	 drzwi.	 Minęli	 gromadę	 krzepkich	 mężczyzn	 zebranych	 wokół	 stołu	 z	 dzbanem	 wina.
Jeden	z	nich,	widząc	Pisa,	uniósł	kubek.

–	Nowi?
Piso	nic	nie	odpowiedział,	minął	go	z	nachmurzoną	miną,	a	mężczyzna	dodał:
–	Idący	na	śmierć	pozdrawiają	nas!
Jego	towarzysze	wybuchnęli	serdecznym	śmiechem.
Markus,	 przechodząc	 obok,	 przyjrzał	 im	 się.	 Byli	 w	 świetnej	 kondycji,	 mieli	 potężne

muskuły.	Twarze	niektórych	szpeciły	sine	blizny,	jeden	miał	grubo	zabandażowany	biceps.
Markusowi	 serce	 zabiło	 szybciej,	 zdał	 sobie	 bowiem	 sprawę,	 że	muszą	 to	 być	 gladiatorzy,
elita	rzymskich	wojowników.

–	Markus!	–	zawołał	Piso.	–	Nie	wlecz	się	tak,	bo	każę	ci	stać	przez	całą	noc	w	deszczu!
Chłopiec	 przyspieszył	 kroku	 i	 dogonił	 towarzyszy.	 Niektóre	 pokoje	 były	 oświetlone

lampami	oliwnymi,	wyglądały	prosto,	ale	dość	przytulnie.
–	 To	 mają	 być	 te	 surowe	 warunki?	 –	 wymamrotał	 Pyros	 w	 stronę	 Peleneosa.	 –

Spodziewałem	się	czegoś	znacznie	gorszego.
–	Ja	też	–	przyznał	drugi	z	Ateńczyków.
Słysząc	ich	rozmowę,	Piso	zaśmiał	się	nieprzyjemnie.
–	To	są	koszary	gladiatorów,	którzy	ukończyli	trening.	Zasłużyli	na	specjalne	traktowanie.

Wy	zaczniecie	od	zera,	jak	wszyscy	inni.	Tędy!
Zaprowadził	 ich	 dalej,	 do	 drugiego	 budynku.	 Ten	 był	 dużo	 skromniejszy,	 bez	 wielu

osobnych	 wejść,	 bez	 podcieni,	 z	 kilkoma	 zaledwie	 oknami.	 Jedyne	 drzwi	 znajdowały	 się
z	boku,	strzegli	ich	dwaj	wartownicy	w	pełnym	rynsztunku,	jak	ci	przy	bramie.	Obok	drzwi



na	 rzędach	 kołków	 wisiały	 łańcuchy	 i	 kajdany.	 Piso	 rzucił	 ciężary	 na	 ziemię	 i	 skinął
na	jednego	z	wartowników.

–	Otwórzcie	i	przynieście	coś	do	jedzenia.
Mężczyzna	 kiwnął	 głową,	 zerknął	 do	 środka	 przez	 kratkę,	 włożył	 klucz	 do	 zamka

i	przekręcił.	Uchylił	drzwi	na	tyle,	by	Piso	i	reszta	mogli	przejść,	i	zaraz	zamknął	je	za	nimi.
Marus	ujrzał	przed	sobą	długi	korytarz,	po	obu	stronach	znajdowały	się	cele.	Na	początku
i	na	końcu	korytarza	płonęły	samotne	pochodnie,	w	ich	nikłym	świetle	można	było	dojrzeć,
że	w	celach	nie	ma	łóżek	ani	posłań,	tylko	słoma.	W	korytarzu	stała	wanna	z	wodą	i	latryna:
sześć	otworów	nad	odkrytym	rynsztokiem,	którego	koniec	znikał	w	ścianie.	Za	kratami	dało
się	 zauważyć	 niewyraźne	 sylwetki	 więźniów,	 podnosili	 się	 z	 podłogi,	 ciekawi	 nowo
przybyłych.

Piso	wskazał	dwie	puste	cele	blisko	wejścia.
–	 Trakowie	do	pierwszej.	 Spartanin,	Ateńczycy	 i	młody	do	drugiej.	 –	Następnie	wskazał

wannę	 z	 deszczówką	 i	 latryny.	 –	Wszystko,	 co	niezbędne,	macie	 tutaj.	Będziecie	 dostawać
dwa	posiłki	dziennie.	To	będzie	wasz	dom,	dopóki	nie	przejdziecie	podstawowego	treningu
sprawnościowego	 i	 posługiwania	 się	 bronią.	 Radzę	 wam	 się	 wyspać	 przed	 jutrzejszym
dniem.

Odwrócił	się	i	zapukał	w	drzwi.	Strażnik	otworzył	i	podał	mu	kilka	woreczków.
–	Kolacja!	 –	Piso	uśmiechnął	 się	 kpiąco	 i	 rzucił	 jeden	woreczek	Trakom,	drugi	Pyrosowi,

który	nie	zdołał	go	złapać	i	Peleneos	musiał	się	po	niego	schylić.	–	Dobranoc,	chłopcy.
Drzwi	 się	 zamknęły	 i	 zachrzęścił	 klucz.	 Markus	 w	 ślad	 za	 towarzyszami	 udał	 się

do	wskazanej	celi.	Po	drodze	widział,	jak	inni	więźniowie	łypią	na	niego	nieufnie.	Nikt	nie
witał	 nowo	 przybyłych.	 Żadnych	 przyjacielskich	 gestów,	 tylko	 ponura,	 nabrzmiała	 cisza
i	 spojrzenia	 pozbawione	 wyrazu.	 Na	 zewnątrz	 deszcz	 bębnił	 o	 dachówki,	 tu	 i	 ówdzie
przeciekał	 i	 kapał	 smętnym,	 miarowym	 rytmem	 na	 głowy	 niewolników.	 Znalazłszy	 się
w	celi,	osunęli	się	na	słomę.	Peleneos	otworzył	woreczek	i	wydobył	z	niego	kilka	kawałków
czerstwego	chleba,	twardego	i	stęchłego.	Podzielił	się	z	 innymi,	Markus	wziął	swoją	porcję
i	wrócił	do	narożnika	celi,	przeżuwając	wolno.	Z	zimna	i	wilgoci	trząsł	się	tak,	aż	dzwoniły
mu	zęby.

Postanowił,	że	musi	stąd	uciec.	Na	pewno	istnieje	jakaś	droga	ucieczki,	jakiś	sposób,	żeby
wydostać	 się	 z	 tego	 strasznego	 miejsca,	 wyruszyć	 w	 dalszą	 drogę	 do	 Rzymu	 i	 odnaleźć
generała	Pompejusza.	Zanim	będzie	za	późno	na	uratowanie	matki.



	
	
	
	
	

e	snu	wyrwał	go	przenikliwy	zgrzyt.	Podskoczył	i	skrzywił	się	z	bólu:	miał	zesztywniałe
kończyny	 i	 szyję.	Mrugając,	 rozejrzał	 się	 po	 celi	 i	 zobaczył,	 że	 jego	 towarzysze	 też	 się

zwolna	podnoszą.
–	Na	Hadesa,	co	to	za	hałas?	–	wymamrotał	Pyros,	siadając	i	przecierając	oczy.
Inni	 więźniowie	 opuszczali	 w	 pośpiechu	 swoje	 cele	 i	 biegli	 do	 drzwi	 wyjściowych.	 Te

szczęknęły	 dźwiękiem	 obracanego	 klucza	 i	 zajęczały	 na	 zawiasach.	 Stojący	 za	 progiem
strażnik	trzymał	w	ręku	dzwonek	i	uderzał	w	niego	płazem	miecza.

–	Ruszać	się!	–	ryknął.	–	Ostatni	dostanie	wycisk!
–	Prędko!	–	Peleneos	poderwał	się	na	nogi	i	pociągnął	Markusa	ze	sobą.	–	Pyros!	Szybciej!
Wybiegli	 z	 celi,	 dołączając	 do	 ludzkiej	 fali	 ciągnącej	 ku	 wyjściu.	 Wśród	 więźniów

przeważali	dorośli,	ale	znalazło	się	tu	też	kilku	chłopców,	rówieśników	Markusa	i	starszych.
Trakowie	byli	z	przodu,	napierali	na	tłum	przy	drzwiach	i	po	chwili	zniknęli	wśród	wysokich
postaci,	których	wciąż	przybywało.	Markus	poczuł	nagły	strach:	 co	by	się	 stało,	gdyby	się
teraz	 przewrócił?	 Zostałby	 po	 prostu	 zadeptany!	 Chwycił	 się	 tuniki	 Pyrosa,	 licząc	 na	 to,
że	olbrzym	utoruje	mu	drogę.

–	Co	u...	–	Rozgniewany	Pyros	obejrzał	się	przez	ramię,	lecz	ujrzawszy	chłopca,	otoczył	go
ramieniem.	–	Trzymaj	się	blisko	mnie	i	nie	daj	się	przewrócić.	Pomogę	ci.

Razem	przesuwali	 się	 powoli	w	 stronę	wyjścia.	W	 ścisku	Markus	 czuł	 zapach	 ludzkiego
potu	i	brudu,	ale	wyczuwał	też	strach:	nikt	nie	chciał	być	ostatni.	Drewniana	futryna	i	blady
błękit	 porannego	 nieba	 były	 coraz	 bliżej.	 Za	 plecami	mieli	 tylko	 kilka	 osób.	 Przekraczając
próg,	Markus	obejrzał	 się	 za	 siebie:	Spartanin	 stał	przy	wejściu	do	celi	 i	patrzył	 z	pogardą
na	ostatnich	niewolników	pchających	się	do	wyjścia.	Dopiero	po	chwili	sam	ruszył	wolnym
krokiem	ku	drzwiom.

–	 Nie	 stój	 tak,	 chłopcze!	 –	 Pyros	 popchnął	 Markusa,	 widząc,	 że	 pozostali	 niewolnicy
formują	 szereg.	 Wszystkiemu	 przyglądał	 się	 wysoki,	 muskularny	 mężczyzna	 o	 srogim
spojrzeniu.	 Miał	 na	 sobie	 skórzaną	 kamizelkę,	 którą	 nosił	 na	 czerwonej	 tunice,	 skórzane
naręczaki	i	ciężkie	wojskowe	buty,	podobne	do	tych,	w	jakich	zwykł	chodzić	ojciec	Markusa.
Trzymał	 w	 ręku	 kostur	 ze	 zdrewniałej	 winorośli	 i	 stukał	 nim	 sobie	 w	 obcas.	 Dołączył
do	 niego	 Piso,	 niosący	 dużą	 woskowaną	 tabliczkę.	 Markus	 zerkał	 na	 nich,	 jednocześnie
podążając	 za	 Pyrosem	 i	 ustawiając	 się	 obok	 Peleneosa,	 podczas	 gdy	 ostatni	 niewolnicy
zajmowali	miejsce	 na	 końcu	 szeregu.	Dopiero	 po	 chwili	 z	 budynku	wyłonił	 się	 Spartanin
i	niespiesznie	dołączył	do	reszty.



Mężczyzna	w	skórzanej	kamizelce	podszedł	do	Spartanina	i	wysunął	rozwścieczoną	twarz
do	przodu,	tak	że	prawie	zetknęli	się	nosami.

–	To	ma	być	pośpiech?	–	ryknął	po	łacinie.	–	Kiedy	rano	słyszysz	pobudkę,	wybiegasz	jak
najszybciej.	Rozumiemy	się?

Spartanin	nic	nie	odpowiedział,	tylko	spoglądał	mu	w	oczy	bez	cienia	strachu	ani	nawet
zainteresowania.

Mężczyzna	okręcił	się	na	pięcie.
–	Piso	–	do	mnie!
Piso	przybiegł	w	jednej	chwili.
–	Tak,	centurionie	Taurusie?
–	Kim	jest	ten	łotrzyk?	–	Przeszył	powietrze	palcem.	–	To	jeden	z	tych	nowych?
–	Tak,	centurionie.	Z	najnowszej	dostawy.	Pan	kupił	go	na	aukcji	w	Sparcie.	Na	imię	mu

Patroklos.
–	W	Sparcie,	powiadasz?	–	Taurus	zwrócił	się	 twarzą	do	niewolnika,	opierając	 jedną	rękę

o	biodro,	a	drugą	zaciskając	na	kosturze.	–	Pewnie	zdaje	mu	się,	że	jest	twardy.	Zna	łacinę?
Piso	skinął	twierdząco	głową.
–	 Takie	 odniosłem	wrażenie.	 Ale	 przez	 prawie	 całą	 podróż	milczał,	 a	 gdy	 już	 raczył	 się

odezwać,	to	po	grecku.
–	Rozumiem.	–	Taurus	uśmiechnął	się	zjadliwie	do	Spartanina.	–	Pewnie	myślisz,	że	jesteś

kolejnym	wcieleniem	króla	Leonidasa?	I	stąd	ten	twój	nad	wyraz	stateczny	krok.
Spartanin	wciąż	milczał	 i	patrzył	przed	 siebie.	Wtem	Taurus	dźgnął	go	mocno	w	brzuch

końcem	kostura.	Patroklos	zgiął	się	w	pół,	wydając	przejmujący	jęk.
–	 Jak	 śmiesz	 mnie	 lekceważyć!	 Jak	 śmiesz	 wychodzić	 na	 mój	 plac	 treningowy	 i	 mieć

wszystko	gdzieś!	–	Zamachnął	się	 i	zdzielił	Spartanina	po	plecach.	Markus,	który	stał	 tylko
parę	 kroków	 dalej,	 wzdrygnął	 się	 na	 dźwięk	 uderzenia.	 Odważył	 się	 zerknąć	 w	 bok
i	zobaczył,	że	Patroklos	upadł	na	kolana.	Zacisnął	zęby,	podniósł	się	powoli	na	nogi	i	znów
stanął	twarzą	w	twarz	z	napastnikiem.

–	Mało	ci?	–	Taurus	trzasnął	go	dłonią	na	odlew	i	od	razu	poprawił.
Patroklos	zamrugał,	ale	zachował	kamienny	wyraz	twarzy.	Otworzył	tylko	usta	i	splunął

krwią.	Taurus	skrzywił	się	z	obrzydzeniem.
–	 Jeszcze	 nauczę	 cię	 moresu!	 Zobaczysz.	 –	 Cofnął	 się	 i	 potoczył	 wzrokiem	 po	 reszcie.

Markus	 nie	 zdążył	 odwrócić	 oczu	 i	 ich	 spojrzenia	 się	 skrzyżowały.	 Taurus	 momentalnie
do	niego	doskoczył	i	dźgnął	go	kosturem	w	pierś.	Chłopiec	musiał	zrobić	krok	do	tyłu,	żeby
nie	stracić	równowagi.

–	 Co	 to	 ma	 być?	 –	 Centurion	 spojrzał	 na	 Pisa.	 –	 Czyżby	 Porcino	 zamierzał	 urządzić
pojedynek	pigmejów?

Piso	i	strażnicy	roześmiali	się	posłusznie.	Taurus	zwrócił	się	ponownie	do	Markusa.
–	Imię?



–	 Markus	 Korneliusz,	 panie	 –	 odparł	 chłopiec,	 a	 po	 krótkim	 namyśle	 dodał:	 –	 Syn
centuriona	Tytusa	Korneliusza	z	XVI	Legionu.

Taurus	ściągnął	brwi.
–	Twój	ojciec	był	żołnierzem?
–	Był	centurionem,	panie.
–	 A	 jego	 syn	 został	 niewolnikiem?	 –	 Taurus	 cmoknął	 znacząco.	 –	 Ach,	 bogowie	 i	 ich

igraszki.	Masz	 pecha,	 chłopcze.	 Od	 dziś	 nazywasz	 się	 po	 prostu	Markus.	 To	 będzie	 twoje
jedyne	imię,	dopóki	nie	wybierzemy	ci	innego,	pod	którym	będziesz	występować	na	arenie
–	o	ile	dożyjesz	tego	zaszczytu.

Gdy	 się	 odwrócił,	Markus	uświadomił	 sobie,	 że	wymyka	mu	 się	 szansa	na	wyjaśnienie
krzywdy,	jaka	go	spotkała.

–	Chwileczkę!
Taurus	zatrzymał	się	w	pół	kroku.
–	Słucham?	Mówiłeś	coś?
–	 Jestem	 tu	 przez	 pomyłkę	 –	 wyrzucił	 z	 siebie	 Markus.	 –	 Porwano	 mnie	 i	 sprzedano

do	niewoli	wbrew	prawu.
Cios	 całkiem	 go	 zaskoczył,	 nie	 widział	 nawet	 zbliżającej	 się	 ręki,	 gdy	 wtem	 głowa

poleciała	mu	w	bok.	Zatoczył	się	oszołomiony,	a	mężczyzna	krzyknął	mu	w	twarz:
–	Nigdy	więcej	nie	odzywaj	się	niepytany,	niewolniku!	Słyszysz,	co	do	ciebie	mówię?	Nie

obchodzi	mnie,	 kim	 jest	 twój	 ojciec	 ani	 jak	 tu	 trafiłeś.	 Zrozumiano?	 Jesteś	 niewolnikiem,
zwykłym	 robakiem,	brzydzę	 się	 tobą.	 Jedyna	 twoja	nadzieja	w	 tym,	 że	kiedyś	pozwolę	 ci
zostać	 gladiatorem.	 Do	 tego	 czasu	 jesteś	 nikim.	 I	 za	 każdym	 razem	 będziesz	 się	 do	mnie
zwracał	„panie”.	Czy	to	jasne?

–	 Tak...	 panie	 –	wyjąkał	Markus.	Wciąż	 szumiało	mu	w	 uszach	 i	 kręciło	 się	w	 głowie.
Stanął	chwiejnie,	starając	się	powstrzymać	mdłości.

–	Teraz	lepiej.	–	Taurus	wrócił	na	środek	placu	treningowego	i	przemówił	do	wszystkich.	–
Skoro	 już	wszyscy	 się	 zebrali,	 czas	 rozpocząć	 trening.	Najpierw	 kilka	 słów	wstępu.	 Jestem
Aulus	 Tuliusz	 Taurus	 –	 wasz	 naczelny	 instruktor.	 Zanim	 zacząłem	 trenować	 niewolników,
musztrowałem	żołnierzy,	a	wcześniej	zabijałem	barbarzyńców	w	imieniu	Rzymu.	Zamierzam
zrobić	z	was	zabójców	doskonałych	–	zręcznych,	silnych	i	nieustraszonych.	Dlatego	będziecie
trenować	do	upadłego,	a	jeśli	któryś	z	was	będzie	się	lenił	albo	użalał	nad	sobą,	spotka	go
kara,	 tak	 jak	 tego	 tutaj	 niemądrego	 Spartanina.	 Od	 czasu	 do	 czasu	 zaszczyci	 nas	 swoją
obecnością	Porcino,	właściciel	tej	szkoły.	Nie	wolno	wam	zwracać	się	do	niego,	chyba	że	sam
was	zagadnie.	Wtedy	mówcie	mu	„panie”.	A	oto	mój	pomocnik	Piso.	Jest	niewolnikiem,	ale
w	przeciwieństwie	do	was	już	dowiódł	swej	wartości	na	arenie.	Piso	będzie	wam	wydawał
ubrania,	żywność	i	nagrody,	więc	lepiej	bądźcie	dla	niego	mili.	–	Taurus	obrócił	się	i	wskazał
czterech	mężczyzn	stojących	z	boku.	–	Ci	ludzie	będą	z	wami	prowadzić	codzienne	treningi.
Oni	 i	 Piso	 zwracają	 się	 do	 mnie	 „centurionie”,	 ale	 wy	 macie	 do	 mnie	 mówić	 „panie”.



Zapamiętajcie	 tę	prostą	 zasadę	 albo	będzie	 z	wami	 krucho.	Poza	 tym	 są	 jeszcze	dwie	 inne
zasady:	 słuchacie	 poleceń	 i	wykonujecie	 je	 bez	 szemrania.	Nieposłuszeństwo	 i	 opieszałość
będą	srogo	karane.

Przerwał,	by	dać	im	chwilę	na	przemyślenie	tych	słów.
–	 Przez	 pierwsze	 cztery	miesiące	 będziemy	 pracować	 nad	waszą	wytrzymałością.	 Potem

zaczniemy	 trening	 z	 bronią.	 Będę	 was	 obserwował	 i	 po	 kolejnych	 czterech	 miesiącach
wybiorę	 każdemu	 specjalność.	 Jedni	 będą	 się	 pojedynkować	 w	 pełnym	 rynsztunku
legionisty.	 Drudzy	 będą	 lekko	 uzbrojeni.	 Jeszcze	 inni	 będą	 wprawiać	 się	 do	 walki
ze	zwierzętami.	Najmłodsi	będą	sprzątać	i	pracować	w	kuchni,	dopóki	nie	uznam,	że	mogą
dostać	broń	do	ręki.	Kiedy	już	będziecie	przygotowani	do	udziału	w	prawdziwych	walkach,
przeniesiemy	was	do	wygodniejszych	kwater.	A	teraz	–	do	pracy	–	skończył	nagle.

Pstryknięciem	przywołał	do	siebie	Pisa.
–	Trzeba	ich	przydzielić	do	grup.
–	Tak	jest,	centurionie.
Piso	 otworzył	 woskowane	 tablice	 i	 wyciągnął	 mosiężny	 rylec,	 a	 czterej	 instruktorzy

zbliżyli	 się	 i	 stanęli	 w	 równych	 odstępach	 naprzeciwko	 szeregu	 niewolników.	 Markus
patrzył	na	nich	nieobecnym	wzrokiem,	w	głowie	roiło	mu	się	od	wspomnień	z	beztroskiego
dzieciństwa	 na	 wsi.	 Otaczały	 go	 wtedy	miłość	 i	 opieka.	 Teraz	 narzucono	mu	 tak	 surową
dyscyplinę,	 że	 zastanawiał	 się,	 jak	długo	wytrzyma	w	tych	nieludzkich	warunkach.	Taurus
i	Piso	przeszli	na	koniec	szeregu.	Centurion	zatrzymywał	się	przed	kolejnym	niewolnikiem,
przyglądał	 mu	 się	 pobieżnie,	 następnie	 decydował,	 do	 której	 grupy	 należy	 go	 przypisać.
Stanąwszy	przed	Trakami,	pomacał	ich	po	ramionach	i	muskułach,	sprawdził	dłonie	i	nogi.

–	Grupa	 lekka	–	zdecydował	 i	podszedł	do	Pyrosa.	–	Na	bogów,	 ten	 jest	zbudowany	 jak
niedźwiedź.	Zabiłeś	kiedyś	kogoś	tymi	łapskami?

–	Nie,	panie	–	wymamrotał	Pyros.
–	Szkoda.	Ale	to	kwestia	czasu.	Grupa	ciężka,	bez	dwóch	zdań.
Taurus	 zbliżył	 się	 do	 Peleneosa,	 zerkając	 na	 tablicę	 w	 rękach	 pomocnika.	 Ateńczyk	 stał

nieruchomo,	pozwalając	się	dotykać	i	szturchać.	Centurion	zrobił	krok	do	tyłu,	zmierzył	go
chytrym	spojrzeniem	i	z	zadowoleniem	pogładził	się	po	brodzie.

–	 Ładna	 muskulatura.	 Jak	 przystało	 na	 boksera.	 Domyślam	 się,	 że	 jesteś	 też	 szybki.
Nadawałbyś	się	i	na	secutora,	i	na	retiariusa.	Hmm...	Na	razie	dajmy	go	do	grupy	mieszanej.

Piso	 skinął	 głową	 i	 wykonał	 odpowiedni	 dopisek,	 tymczasem	 Taurus	 stanął	 przed
Markusem.	 Chłopiec	 spoglądał	 przed	 siebie,	 starając	 się	 nie	 dać	 instruktorowi	 pretekstu
do	kolejnego	ciosu.

–	Aha,	 syn	 centuriona.	 –	 Taurus	pochylił	 się	 i	 ścisnął	Markusowi	 ramię	 jak	w	 imadle.	 –
Co	z	nim	począć?	–	ciągnął	z	kpiną	w	głosie.	–	Zrobić	z	niego	ciężkiego	piechura?	Obawiam
się,	 że	 przewróciłby	 się	 pod	 ciężarem	 rynsztunku.	 Retiariusa?	 Nie,	 od	 razu	 zaplątałby	 się
w	sieć.	Dajmy	go	więc	do	grupy	młodocianej.	Na	razie	nie	nadaje	się	do	żadnej	innej.



Markus	 poczuł,	 jak	 twarz	 mu	 płonie	 ze	 wstydu.	 Najchętniej	 powiedziałby	 Taurusowi,
gdzie	 może	 sobie	 wsadzić	 te	 swoje	 przemyślenia	 i	 przydziały.	 Zacisnął	 jednak	 usta
i	powściągając	gniew,	patrzył	w	przestrzeń.

Gdy	 Taurus	 dotarł	 na	 koniec	 szeregu,	 tylko	 zerknął	 na	 Spartanina	 i	 od	 razu	 wydał
werdykt:

–	Grupa	mieszana.	Przypuszczam,	że	będzie	się	nadawał	jedynie	do	walki	ze	zwierzętami,
o	ile	w	ogóle	dożyje	swojej	szansy.

–	 Mogę	 powalczyć	 z	 tobą,	 panie	 –	 odparł	 chłodno	 Spartanin.	 –	 Teraz.	 Jeśli	 masz	 dość
odwagi.

–	Ze	mną?	–	Taurus	wydawał	się	rozbawiony	tym	pomysłem.	–	Nie	sądzę.	Spróbuj	tylko
podnieść	na	mnie	rękę,	a	obiecuję	ci,	że	w	ciągu	godziny	zawiśniesz	na	krzyżu.	Zapamiętaj	to
sobie.	 –	 Taurus	 zamilkł	 na	 chwilę,	 po	 czym	 przemówił	 głośno,	 tak	 by	 wszyscy	 nowi
uczniowie	go	usłyszeli.	–	To	się	tyczy	was	wszystkich.	Każdego,	kto	zamierzy	się	na	mnie	lub
któregoś	 z	 instruktorów,	 czeka	 długa	 i	 bolesna	 śmierć.	 Gladiatorzy	 nie	 dostają	 drugiej
szansy.	Pamiętajcie	o	tym,	a	może	uda	wam	się	przetrwać.	W	przeciwnym	razie	niechybnie
zginiecie.	–	Pokiwał	ponuro	głową.	–	Rozejść	się!



	
	
	
	
	

rupa	 młodociana	 liczyła	 dwudziestu	 trzech	 chłopców,	 a	 instruktor,	 pomarszczony
starzec,	 nazywał	 się	 Amatus.	 Był	 to	 człowiek	 chudy,	 lecz	 wysportowany.	 Przez

piętnaście	 lat	 walczył	 jako	 retiarius.	 Wygrał	 większość	 pojedynków,	 a	 gdy	 przegrywał,
co	zdarzyło	się	tylko	kilka	razy,	publiczność	okazywała	mu	łaskę.	Nie	odznaczył	się	jednak
na	 tyle,	 by	 zdobyć	 splendory	 i	 bogactwa,	 jakie	 przypadły	 w	 udziale	 niektórym	 jego
rówieśnikom.	 Pozostało	 mu	 więc	 dożyć	 swych	 lat	 w	 niewoli,	 ucząc	 nowych	 rekrutów
w	szkole	gladiatorów	Porcina.

Markus	 należał	 do	 grona	 najmłodszych	 uczniów	 w	 grupie.	 Brakowało	 mu	 masy,	 ale
ponieważ	dorastał	na	wsi,	a	ojciec	zachęcał	go	do	ćwiczeń,	był	sprawny	i	silny	jak	na	swój
wiek.	 Pozostali	 chłopcy	pochodzili	 z	 różnych	 zakątków	 imperium,	mieli	 bardzo	 różne	 rysy
i	 odcienie	 skóry,	 a	 tylko	 garstka	 posługiwała	 się	 zrozumiałą	 dla	Markusa	 łaciną	 i	 greką.
Wszyscy	przybyli	do	szkoły	w	ciągu	ostatniego	miesiąca,	lecz	w	tym	czasie	w	grupie	zdążyła
się	już	wytworzyć	pewna	hierarchia.

Samozwańczym	przywódcą	 został	 rosły	Celt	 imieniem	Ferax,	 członek	 jednego	 z	plemion
żyjących	w	bliskim	sąsiedztwie	Alp.	Trzy	albo	cztery	lata	starszy	od	Markusa,	był	od	niego
wyraźnie	wyższy	i	szerszy	w	ramionach.	Mówił	po	łacinie	z	dziwnym	akcentem.	Codziennie
rano	 dumnym	 krokiem	 wyprowadzał	 młodych	 rekrutów	 na	 apel.	 Do	 Markusa	 od	 razu
zapałał	niechęcią.	Chłopiec	 skorzystał	właśnie	 z	 latryny	 i	wracał	do	 swojej	 celi,	 gdy	Ferax
i	czterech	jego	kumpli	zaszło	mu	drogę.

–	 Syn	 rzymskiego	 centuriona,	 tak?	 –	 zadrwił	 Ferax.	 –	Wyglądasz	mi	 raczej	 na	 potomka
szczura	kanałowego.

Jego	towarzysze	roześmiali	się	w	głos.	Markus	zmarszczył	brwi	i	zacisnął	dłonie	w	pięści.
Nie	 miał	 ochoty	 na	 walkę	 ze	 starszym	 i	 większym	 od	 siebie,	 ale	 też	 nie	 pozwolił	 sobą
pomiatać.

–	Gdybyś	jeszcze	nie	wiedział,	nazywam	się	Ferax.	–	Celt	kciukiem	dotknął	mostka.	–	A	to
moja	 banda.	 Ci	 dwaj	 to	 także	 Celtowie.	 –	 Kiwnął	 głową	w	 stronę	wysokich	 blondynów.
Następnie	wskazał	pozostałych	dwóch,	śniadych	i	szczupłych.	–	A	ci	pochodzą	z	Subury,	złej
dzielnicy	Rzymu.	Prawdziwi	 twardziele.	 –	 Zrobił	 krok	do	przodu	 i	 zbliżył	 twarz	do	 twarzy
Markusa.	–	Naucz	się	moich	zasad,	szczurze.	Ja	i	moi	kumple	zawsze	jemy	pierwsi.	A	jeżeli
nie	 chce	 nam	 się	 nosić	wody	 albo	 czyścić	 broni	 po	 treningu,	 ty	 i	 reszta	musicie	 to	 zrobić
za	nas.

–	Sam	możesz	sobie	przynieść	wodę	–	odparł	Markus.



–	Oo!	 –	 Ferax	 zaśmiał	 się	 nieprzyjemnie.	 –	 Patrzcie	 go,	 jak	 się	 stawia!	Musisz	wiedzieć,
że	chłopak,	który	ostatnio	mi	się	sprzeciwił,	dostał	niezły	wycisk.	Od	tamtej	pory	wszyscy	są
dla	 mnie	 bardzo	 grzeczni.	 Słuchaj	 się	 mnie,	 to	 będziesz	 miał	 spokój.	 A	 jeśli	 będziesz
podskakiwał...	 –	 Ferax	 cofnął	 się	 i	 pogroził	Markusowi	 przed	 nosem	 zaciśniętą	 pięścią.	 –
Rozkwaszę	twoją	piękną	buźkę.	Rozumiemy	się?

Markus	milczał	w	bezruchu.	Ferax	pokiwał	głową	i	zwrócił	się	do	towarzyszy.
–	No,	idziemy.
Markus	patrzył	 z	 zaciśniętymi	ustami,	 jak	odchodzą.	Ten	Celt	był	groźny.	Należało	mieć

go	na	oku	 i	starać	się	nie	wchodzić	mu	w	drogę.	Choć	Markus	miał	wielką	ochotę	mu	się
postawić.

Ale	 na	 to	 było	 jeszcze	 za	 wcześnie.	 Może	 później,	 gdy	 nauczy	 się	 walczyć.	 Wtedy	 się
okaże,	ile	ten	cały	Ferax	jest	naprawdę	wart.
	

O	 ile	 dorośli	 trenowali	 przez	 cały	 dzień,	 o	 tyle	 chłopcy	 przed	 treningiem	 i	 po	 jego
zakończeniu	 pełnili	 obowiązki	 w	 kuchni	 oraz	 czyścili	 broń.	 Była	 to	 ciężka	 i	 upokarzająca
praca,	 lecz	Markus	wykonywał	 ją	bez	narzekania,	 bez	przerwy	 zastanawiając	 się,	 jak	uciec
ze	 szkoły	 i	 dotrzeć	 do	 Rzymu.	 Rozmyślał	 też	 o	 matce,	 skazanej	 na	 harówkę	 w	 majątku
Decymusa.	 Na	 samo	wspomnienie	 o	 niej	 robiło	 mu	 się	 ciężko	 na	 sercu,	 był	 też	 pewien,
że	ona	martwi	się	o	niego.

Choć	pewnie	teraz	w	pierwszej	chwili	mogłaby	go	w	ogóle	nie	poznać.	Tak	jak	inni	nowi
niewolnicy	 otrzymał	 dwie	 szare	 tuniki	 i	 dwie	 pary	 butów	 z	 wypalonym	 w	 obcasach
numerem	 identyfikacyjnym.	Ubrania,	w	 których	 przyjechali,	musieli	 oddać	 –	 te	 najlepsze
poszły	 na	 sprzedaż,	 resztę	 spalono.	 Poza	 tym	 obcięto	 im	włosy	 do	 samej	 skóry.	Wszyscy
uczniowie	zyskali	teraz	ten	sam	surowy	wygląd	i	trudno	ich	było	rozróżnić	–	przypominali
skazańców	wysyłanych	do	pracy	w	kopalniach.	Markus	był	wściekły	o	 to	 ścięcie	włosów,
zwłaszcza	że	strzygący	go	niewolnik	robił	to	bardzo	niedbale	i	pokaleczył	go	nożycami.

Jednak	najgorsze	miało	dopiero	nadejść.
Kiedy	 oszołomieni	 i	 poranieni	 do	 krwi	 chłopcy	wyszli	 z	 klatki,	 w	 której	 ich	 strzyżono,

Amatus	zaprowadził	ich	do	kuźni,	znajdującej	się	w	narożniku	kompleksu.	Tam	oprócz	tuzina
strażników	 czekał	 na	 nich	 zlany	 potem	 niewolnik,	 stojący	 nad	 piecykiem,	 z	 którego
wystawał	żelazny	pręt.

–	 Ty	pierwszy,	 chłopcze.	 –	Amatus	wskazał	 jednego	 z	Nubijczyków.	Chłopiec	 cofnął	 się,
lecz	zanim	zdążył	się	schować	za	plecami	towarzyszy,	dwóch	strażników	chwyciło	go	mocno
z	obu	stron	i	zaciągnęło	w	stronę	pieca.	Instruktor	wziął	do	ręki	kawał	płótna	i	złapał	przez
nie	pręt.	Wyciągnięte	z	ognia	żelazo	zakończone	było	rozpalonym	do	czerwoności	symbolem
–	dużą	 literą	 „P”	nad	dwoma	 skrzyżowanymi	mieczami	 –	 a	 powietrze	wokół	niego	drżało
od	 gorąca.	 Zbliżył	 się	 do	 Nubijczyka,	 który	 wił	 się	 rozpaczliwie	 w	 stalowych	 objęciach
strażników.

–	 Przytrzymajcie	 go	mocno	 –	 rozkazał.	 Podwinął	 chłopcu	 tunikę	 i	 przycisnął	mu	 żelazo



do	 piersi	 tuż	 nad	 sercem.	 Dało	 się	 słyszeć	 syk,	 Nubijczyk	 wrzasnął	 z	 bólu,	 a	 powietrze
wypełniło	się	swądem	palonej	skóry.	Chwilę	później	było	już	po	wszystkim,	Amatus	cofnął
się,	a	chłopak	osunął	w	rękach	strażników.	Wywleczono	go	na	dwór	i	rzucono	na	ziemię.

–	Następny!	–	zawołał	instruktor.
Jeden	 po	 drugim	 chłopcy	 stawali	 przed	 piecem,	 gdzie	 wyciskano	 im	 piętno	 uczniów

szkoły	 gladiatorów	 Porcina.	 Czekając,	 spoglądali	 po	 sobie	 nerwowo,	 niektórzy	 ukradkiem
przesuwali	się	na	sam	koniec,	by	odwlec	moment	cierpienia.	Na	nic	więcej	nie	mogli	liczyć,
pilnowani	 przez	 strażników.	 Każdy	 kolejny	 okrzyk	 bólu	 napawał	 Markusa	 coraz	 większą
trwogą.	 Zachowywał	 jednak	 milczenie	 i	 nie	 próbował	 uciec	 na	 koniec	 kolejki.	 Gdy	 się
obejrzał,	napotkał	wzrok	Feraxa.

Celt	 patrzył	mu	hardo	w	oczy,	 ale	widać	 było,	 że	 on	 też	 się	 boi.	 Trząsł	 się	 nawet,	 choć
teraz,	 gdy	 ich	 spojrzenia	 się	 skrzyżowały,	wysunął	hardo	brodę.	Westchnąwszy,	przecisnął
się	 na	 sam	 przód	 i	 stanął	 dumnie	 wyprostowany.	 Założył	 ręce	 na	 piersi	 i	 czekał,	 aż	 go
wezwą.	 Amatus	 wycisnął	 piętno	 kolejnemu	 niewolnikowi,	 po	 czym	 wsadził	 pręt
z	powrotem	do	pieca	i	zwrócił	się	do	pozostałych.

–	Następny!
Ferax	zrobił	krok	naprzód,	lecz	w	tej	samej	chwili	odezwał	się	Markus:
–	Ja!
Amatus	 skinął	 głową,	 a	 strażnicy	 podeszli	 i	 chwycili	 chłopca	 za	 ramiona.	 Zbliżając	 się

do	 pieca,	 Markus	 czuł	 się,	 jakby	 serce	 miało	 mu	 wyskoczyć	 z	 piersi.	 Sam	 nie	 wiedział,
dlaczego	 tak	 postąpił,	 chyba	 tylko	 po	 to,	 by	 udowodnić	 coś	 Feraxowi	 i	 reszcie,	 nie
wspominając	o	Amatusie	i	strażnikach.	Opuścił	rąbek	tuniki,	odsłaniając	klatkę	piersiową.

Amatus	kiwnął	na	strażników.
–	Trzymajcie	go.
Markus	stał	nieruchomo,	naprężając	mięśnie	i	tak	mocno	zaciskając	zęby,	że	aż	bolała	go

szczęka.	Zaskoczony	jego	dzielną	postawą	Amatus	dopiero	po	chwili	sięgnął	po	pręt.
–	Przynajmniej	jeden	z	was	wykazuje	hart	ducha.	–	Uśmiechnął	się	blado.	–	Przygotuj	się,

chłopcze.	To	będzie	ból,	jakiego	do	tej	pory	nie	znałeś.
Wyjął	pręt.	Markus	na	widok	rozpalonego	do	czerwoności	 żelaza	otworzył	szeroko	oczy.

Przytrzymując	 lewą	 dłonią	 jego	 pierś,	 Amatus	 uniósł	 żelazo	 wyżej.	 Markus	 w	 ostatniej
chwili	 zacisnął	 powieki.	 Przez	 ułamek	 sekundy	 czuł	 ciepło,	 potem	 cały	 jego	 świat
eksplodował	 straszliwym,	 palącym	 bólem.	 Zdawało	 mu	 się,	 że	 uderzył	 w	 niego	 taran,
że	przeszła	go	na	wylot	błyskawica.	Poczuł	ostry,	przykry	swąd	i	zrobiło	mu	się	niedobrze.
Jeszcze	 przez	 chwilę	 słyszał	 głośny	 syk.	 Potem	 Amatus	 cofnął	 żelazo,	 lecz	 ból	 tylko	 się
wzmógł.	Oczy	zaszły	mu	łzami,	a	spomiędzy	zaciśniętych	zębów	wydarł	się	żałosny	jęk.

–	Ostrożnie	z	nim	–	dobiegły	go	słowa	Amatusa.	–	Ten	chłopak	ma	charakter,	trzeba	mu	to
przyznać.

Po	 wyjściu	 na	 zewnątrz	 strażnicy	 położyli	 go	 na	 ziemi	 i	 delikatnie	 oparli	 o	 ścianę.



Otworzył	 oczy	 i	 rozejrzał	 się	wkoło.	 Serce	wciąż	biło	mu	 jak	 szalone,	 umysł	miał	 całkiem
zaprzątnięty	 bólem.	 Siedział	 sztywno	 i	 zaciskał	 zęby.	 W	 uszach	 rozbrzmiewały	 mu	 jęki
i	płacz	chłopców,	których	piętnowano	przed	nim.	Spojrzał	w	bok	i	zobaczył	przyglądającego
mu	się	Feraxa.	Na	twarzy	Celta	malowała	się	wściekłość,	usta	wykrzywiał	mu	nienawistny
grymas.	 Po	 chwili	 strażnicy	 chwycili	 go	 za	 ramiona	 i	 zawlekli,	 wijącego	 się,	 do	 środka.
Markus	odwrócił	wzrok,	usłyszał	jednak	pełen	furii	i	bólu	zwierzęcy	ryk,	jaki	wydał	z	siebie
napiętnowany	Ferax.	Jego	własny	ból	nagle	stał	się	nie	do	zniesienia	i	Markus,	w	ostatniej
chwili	przechylając	się	na	bok,	zwymiotował.	Torsje	trzymały	go	długo,	aż	całkiem	opróżnił
żołądek.	W	końcu	oparł	się	wyczerpany	o	ścianę	i	stracił	przytomność.
	

Kiedy	 się	 ocknął,	 leżał	na	 słomie	 z	 oczyma	utkwionymi	w	belkach	więziennego	 stropu.
Od	razu	poczuł	ostre	pieczenie	w	piersi.	Z	jękiem	dźwignął	się	na	łokciach.

–	Spokojnie	–	odezwał	się	czyjś	kojący	głos.	Był	to	Peleneos.	Pochylił	się	nad	Markusem
z	mokrym	gałgankiem.	–	Przyłóż.	Pomaga	uśmierzyć	ból...	choć	trochę.

Biorąc	 szmatkę,	 chłopiec	 spojrzał	w	dół	 na	 swoją	 pierś.	 Czerwone	 oparzenie	 pokrywały
jasne,	cieknące	pęcherze.	Przetarł	ranę	najdelikatniej,	jak	umiał,	lecz	i	tak	poczuł	wzbierający
ból.

–	Aaa...
Wilgotny	 okład	 tylko	 zwiększył	 jego	 cierpienie.	 Powstrzymując	 mdłości,	 skinął

Ateńczykowi	w	podziękowaniu.
–	Piekielnie	boli,	prawda?	–	Peleneos	wciągnął	powietrze	przez	zaciśnięte	zęby.
–	Ciebie	też?	–	Markus	wskazał	ruchem	dłoni	pierś	Ateńczyka.
–	Wszystkich.	Choć	niektórzy	się	bronili.	–	Pokazał	na	siedzącego	w	głębi	celi	Pyrosa,	który

miał	sińce	na	twarzy	i	spuchnięte	oko.
–	Dopiero	w	szóstkę	daliśmy	radę	go	przytrzymać.	–	Peleneos	uśmiechnął	się	blado.	–	On

nawet	sobie	nie	zdaje	sprawy,	ile	ma	siły.
Markus	zmarszczył	brwi.
–	Trzymaliście	go?	Pomogliście	go	oznakować?
–	 Musieliśmy.	 Gdybyśmy	 zostawili	 to	 instruktorom	 i	 strażnikom,	 nasz	 przyjaciel

poturbowałby	 ich.	A	przecież	 słyszałeś,	 jaki	 los	 czeka	każdego,	kto	podniesie	 rękę	na	 ludzi
Porcina.	 Wolałem,	 żeby	 Pyros	 złamał	 nos	 mnie	 niż	 któremuś	 z	 tamtych,	 bo	 wtedy
ukrzyżowaliby	go.

–	Pewnie	tak.	–	Markus	wzruszył	ramionami.	–	Ale	to	jednak	takie	dziwne...
–	 To	był	 jedyny	 sposób,	 żeby	uchronić	go	od	 śmierci	 –	odparł	 szorstko	Peleneos.	 –	A	 ty

co	zrobiłbyś	na	naszym	miejscu?
Markus	 miał	 już	 na	 końcu	 języka,	 że	 nie	 pomógłby	 strażnikom,	 że	 walczyłby	 u	 boku

olbrzyma,	 sprzeciwiając	 się	 bolesnej	 hańbie,	 jaką	 było	 wypalone	 na	 skórze	 piętno
niewolnika.	 Jednak	w	tej	 samej	chwili	 zrozumiał,	 że	Peleneos	ma	rację.	Nie	mieli	wyboru.
Byli	bezsilni.	Ponuro	wbił	wzrok	w	ziemię.



Ateńczykowi	zrobiło	się	go	żal.
–	 Markusie,	 odtąd	 jesteś	 niewolnikiem.	 Lepiej	 zacznij	 się	 do	 tego	 przyzwyczajać.

Fantazjując	 o	 buncie	 i	 ucieczce,	 tylko	 sobie	 dodatkowo	 zaszkodzisz.	 Będziesz	 odchodził
od	 zmysłów.	 –	 Zrobił	 pauzę.	 –	 Wiem,	 co	 mówię.	 Ja	 też	 długo	 nie	 mogłem	 się	 pogodzić
ze	swoją	niewolą.	Buntowałem	się	przeciwko	moim	panom,	a	raz	nawet	próbowałem	uciec.
Złapali	mnie	 po	 kilku	 dniach	 i	 dali	mi	 straszny	wycisk.	 Stawiając	 opór,	 narażasz	 się	 tylko
na	 ból	 i	 cierpienia.	 Wierz	 mi,	 że	 najrozsądniej	 jest	 zapomnieć	 o	 tym,	 co	 było.	 Skup	 się
na	przyszłości.	Staraj	się	przetrwać,	a	może	kiedyś	wygrasz	wolność.	Nie	powinieneś	sobie
zaprzątać	głowy	niczym	innym	–	zakończył	Peleneos	i	poszedł	przynieść	więcej	wody.

Markus	powoli	kiwał	głową,	jakby	przyjmując	ofiarowaną	mu	radę.	W	głębi	serca	jednak
czuł,	że	słowa	Peleneosa	nie	trafiły	do	niego.	Buntowało	się	przeciw	nim	każde	włókno	jego
ciała	 –	 byłaby	 to	 zdrada	 pamięci	 ojca	 i	 zaniedbanie	 obowiązku,	 jaki	 miał	 wobec	 matki.
Dlatego	 przysiągł	 sobie	 po	 cichu,	 że	 nigdy	 nie	 zapomni	 o	 swojej	 przeszłości.	 To	 właśnie
pamięć	 o	 wszystkim,	 co	 utracił	 i	 co	 musiał	 pomścić,	 dawała	 mu	 siłę,	 by	 przetrwać	 ten
koszmar.

–	Oho,	mały	centurion	wreszcie	się	zbudził!
Podniósł	wzrok	i	ujrzał	w	drzwiach	celi	Feraxa.	Za	nim	stali	jego	kumple.	Od	pasa	w	górę

wszyscy	 byli	 nadzy,	 na	 ich	 odsłoniętych	 torsach	 widniał	 pokryty	 bąblami	 znak	 szkoły
gladiatorów.

Celt	posłał	Markusowi	pogardliwe	spojrzenie.
–	Ostatnim	razem,	kiedy	cię	widziałem,	zemdlałeś.
Markus	przełknął	ślinę	i	wstał.
–	Przynajmniej	nie	trzeba	mnie	było	zaciągać	siłą.
–	 Słucham?	 –	 Ferax	 ściągnął	 brwi.	 –	 Nazywasz	 mnie	 tchórzem?	 Zachowałem	 się	 jak

mężczyzna.	–	Wypiął	pierś	i	podparł	się	pod	boki.	–	Zniosłem	ból	jak	wojownik.
–	Oczywiście.	–	Markus	uśmiechnął	się	słabo.	Ferax	mógł	być	od	niego	znacznie	większy,

ale	pamiętał	strach,	który	dostrzegł	w	jego	oczach,	zanim	wypalono	mu	piętno.	Dlatego	choć
serce	 biło	mu	 z	 nerwów,	 nie	 zamierzał	 się	 przed	 nim	 płaszczyć.	 –	 Słyszałem	 dobrze	 twój,
hmm...,	okrzyk	bojowy.	Jak	chyba	zresztą	wszyscy.	To	jednak	musiało	boleć.

–	Przynajmniej	nie	zemdlałem	jak	dziewczyna.
–	To	prawda	–	przyznał	Markus.	–	Ty	tylko	wyłeś	jak	baba.
Ferax	gniewnie	rozdął	nozdrza.
–	Zaraz	tego	pożałujesz,	rzymski	wymoczku.	–	Zacisnął	ręce	w	pięści	i	wszedł	do	środka.
Markus	nie	 cofnął	 się	ani	o	krok,	wparł	 stopy	w	ziemię	 i	uniósł	dłonie,	gotów	chwycić

wroga	lub	zdzielić	go	pięścią.	Ściągnął	brwi	i	zmarszczył	czoło.
Ferax	przystanął,	popatrzył	i	roześmiał	się.
–	Na	bogów,	spójrzcie	na	niego.	Jemu	się	chyba	zdaje,	że	jest	Marsem,	bogiem	wojny!
Jego	 towarzysze	 zawtórowali	 mu	 śmiechem,	 lecz	 kiedy	 Ferax	 ponownie	 zwrócił	 się



do	 Markusa,	 na	 jego	 twarzy	 nie	 było	 ani	 cienia	 dobrego	 humoru,	 jedynie	 okrutna	 chęć
upokorzenia	 go	 i	 skrzywdzenia.	 Markusa	 zmroziło	 w	 środku,	 jednak	 ani	 drgnął,	 nie
zamierzał	prosić	o	litość,	nawet	jeśli	przyszłoby	mu	przypłacić	to	zdrowiem.

–	Rozerwę	cię	na	strzępy	–	zawarczał	Ferax.
–	 Tylko	 spróbuj	 –	 odpowiedział	mu	 czyjś	 głęboki	 głos.	 Zaskoczony	Markus	odwrócił	 się

i	 zobaczył	 podnoszącego	 się	 z	 ziemi	 Pyrosa.	 Olbrzym	 zaszedł	 drogę	 młodemu	 Celtowi
i	 spiorunował	go	wzrokiem.	–	 Jeżeli	go	skrzywdzisz,	 ja	 skrzywdzę	ciebie.	 I	 twoich	kumpli.
I	to	tak,	że	popamiętacie.	–	Uniósł	wielką	pięść	i	uderzył	nią	w	otwartą	dłoń.	–	Jasne?

Ferax	 aż	 zadrżał.	 W	 jego	 oczach	 respekt	 dla	 Pyrosa	 mieszał	 się	 z	 frustracją.	 W	 końcu
wycofał	się	do	drzwi.

–	 Na	 razie	 ci	 się	 upiekło,	 szczylu.	 Ale	 przyjdzie	 taki	 czas,	 że	 będziesz	 mógł	 liczyć	 tylko
na	siebie.	A	ja	nie	zapominam.	Słyszysz	mnie?	Idziemy,	chłopcy.	–	Machnął	na	towarzyszy
i	zniknął	w	korytarzu.

Markus	odprężył	się	i	patrzył,	jak	odchodzą.	Ukłonił	się	Pyrosowi.
–	Dziękuję.
Pyros	wzruszył	ramionami	i	potarł	podbródek.
–	 Nie	 lubię	 takich	 jak	 oni.	 Szukają	 zaczepki.	 Jeżeli	 ten	 chłopak	 znów	 będzie	 ci	 się

naprzykrzał,	powiedz	mi.
Wrócił	do	swojego	kąta.	Markus	był	mu	wdzięczny,	ale	wiedział,	że	Ferax	ma	rację.	Czas

działa	na	jego	niekorzyść.	Prędzej	czy	później	będzie	musiał	stawić	czoło	Celtowi.



	
	
	
	
	

statnie	 dni	 lata	 upłynęły	 pod	 znakiem	 surowego	 reżimu	 treningów	 i	 zajęć
kuchennych.	 Chłopcy	 wstawali	 o	 świcie	 i	 maszerowali	 do	 kuchni,	 by	 pomóc
w	 przygotowaniu	 śniadania.	 Markus	 rozpalał	 ogień	 na	 sczerniałych	 żelaznych

kratach.	 W	 jednym	 z	 kątów	 bez	 przerwy	 tlił	 się	 ogień	 w	 małym	 kociołku	 węglowym.
Markus	szykował	podpałkę,	a	potem	brał	trochę	żarzących	się	węgli	i	przenosił	je	ostrożnie
do	 kolejnych	 palenisk.	 Nadymał	 policzki	 i	 rozdmuchiwał	 żar,	 tak	 by	 zajęła	 się	 podpałka.
Musiał	 rozpalić	 i	 podtrzymywać	 trzy	 różne	 ognie,	 co	 wymagało	 częstych	 wizyt
w	 sąsiadującym	 z	 kuchnią	 schowku,	 skąd	 przynosił	 drewno,	 by	 następnie	 ułożyć	 je
na	kupce	przy	palenisku.

Kuchnię	nadzorował	były	gladiator	Brixus,	który	przed	pięcioma	laty	odniósł	ciężką	ranę.
Miecz	 przeciwnika	 prawie	 uciął	 mu	 ścięgno	 w	 lewej	 nodze.	 Publiczność	 zdecydowała	 go
oszczędzić,	 lecz	 był	 to	 koniec	 jego	 występów	 na	 arenie.	 Porcino	 przeniósł	 niewolnika
do	 kuchni,	 przynajmniej	 tu	 miał	 z	 niego	 jakiś	 pożytek.	 Potężnie	 zbudowany	 Brixus	 był
na	 oko	 w	 wieku	 ojca	 Markusa.	 Jednak	 jego	 gęste,	 ciemne	 włosy	 nie	 nosiły	 ani	 śladu
siwizny.	Poruszał	się	po	kuchni	rozkołysanym,	chromym	krokiem.

Ferax	 i	 jego	kumple	przedrzeźniali	 ten	 chód	 i	naśmiewali	 się	 z	Brixusa	 za	 jego	plecami.
Gdy	 się	 obracał,	 natychmiast	 wracali	 do	 swoich	 zajęć	 przy	 bulgoczących	 kotłach	 z	 gęstą
jęczmienną	potrawką,	którą	mieszali	dużymi	drewnianymi	łopatkami.

Starsi	 niewolnicy,	 którzy	 rozpoczęli	 już	 trening	 gladiatorski,	 wstawali	 godzinę	 później
i	 schodzili	 się	 do	 przylegającej	 do	 kuchni	 stołówki.	 Brali	 po	 misce,	 drewnianej	 łyżce
i	 ustawiali	 się	w	 kolejce	 do	dymiących	 kotłów.	 Potem	 siadali	 na	 długich	 ławkach	 i	 jedli,
trzymając	 miskę	 na	 kolanach.	 Instruktorzy	 chodzili	 między	 ławkami,	 smagając	 rózgą
niezdyscyplinowanych.	 Dopiero	 gdy	 dorośli	 skończyli	 posiłek	 i	 odmaszerowali	 na	 plac
treningowy,	 do	 śniadania	 zasiadali	 chłopcy.	 Następnie	 zmywali	 naczynia	 i	 czekali,
aż	Amatus	zaprowadzi	ich	na	trening.

Otwartą	przestrzeń	pośrodku	szkoły	otaczała	trzymetrowa	palisada.	Wewnątrz	ziemia	była
ubita	i	wysypana	ciemnym	piaskiem	znad	Zatoki	Neapolitańskiej.	To	tutaj	nowi	niewolnicy
zaczynali	 trening,	 mający	 przygotować	 ich	 do	 ciężkiego,	 niebezpiecznego	 życia	 gladiatora.
Instruktorzy	 wykrzykiwali	 rozkazy,	 a	 cztery	 grupy	 na	 zmianę	 obiegały	 plac	 dookoła,
podnosiły	 ciężary	 i	 pokonywały	 prosty	 tor	 przeszkód,	 wyrabiając	 w	 ten	 sposób	 siłę,
zwinność	oraz	wytrzymałość.

Amatus	podążał	 za	 swoją	grupą,	karcąc	 rózgą	każdego,	kto	 zostawał	w	 tyle,	potknął	 się



lub	 nie	 przykładał	 do	 podnoszenia	 ciężarów.	 Markus,	 który	 pamiętał,	 że	 zaimponował
nauczycielowi	odwagą,	kiedy	wypalano	mu	piętno,	starał	się,	by	nie	stracić	w	jego	oczach.
Nawet	 gdy	 zmęczone	płuca	 piekły	niemiłosiernie,	 a	 ręce	 i	 nogi	 były	 jak	 z	 ołowiu,	 dawał
z	siebie	wszystko.	Nie	wszyscy	jego	towarzysze	mieli	tyle	determinacji	i	wielu	nosiło	pręgi
od	uderzeń	 rózgą.	Tylko	 jeden	 z	nich	był	 równie	wytrwały	–	Ferax.	Markus	miał	większą
wytrzymałość,	Celt	–	siłę.	Obaj	byli	tak	samo	zwinni.

Ich	 rywalizacja	 przebiegała	 w	milczeniu,	 lecz	 doświadczony	 Amatus	 szybko	 ich	 wyczuł
i	zaczął	grać	im	na	ambicji.

–	Dalej,	Feraxie!	Ten	chłopak	 jest	dwa	razy	mniejszy	od	ciebie!	Co	z	 tobą?	Nie	nadążasz
za	nim?	Postaraj	się	bardziej	albo	poczujesz	moją	rózgę!	Ruszaj	się,	leniwa	celtycka	świnio!

Z	kolei	 gdy	Markus	męczył	 się	 z	 jednym	z	największych	 ciężarów,	nie	mogąc	go	unieść
na	wysokość	brody,	instruktor	stawał	przy	nim	i	ryczał	mu	do	ucha:

–	Ty	to	nazywasz	ciężarem?	Byle	 robak	podniósłby	cięższy	kamień!	Jeśli	nie	będziesz	się
starał,	 nigdy	 nie	 będziesz	 miał	 takiej	 krzepy	 jak	 Ferax!	 No	 dalej,	 pokaż	 temu	 Celtowi,
na	co	stać	Rzymianina!

Markus	 czuł	na	 sobie	 spojrzenia	 innych	 chłopców	 i	wiedział,	 że	musi	 im	 zaimponować,
bo	 inaczej	 przejdą	 na	 stronę	 Feraxa.	 Czuł	 też	 rosnącą	 nienawiść	 Celta.	 Na	 razie	 Ferax	 nie
mógł	mu	nic	zrobić.	Wszystkie	dni	toczyły	się	według	ustalonego	porządku	i	nie	było	czasu
na	osobiste	porachunki,	a	wieczorem	wyczerpani	chłopcy	myśleli	już	tylko	o	spaniu.	Markus
zwijał	się	w	kłębek	na	słomie,	Peleneos	i	Pyros	jeszcze	przez	jakiś	czas	rozmawiali	półgłosem,
a	potem	też	kładli	się	do	snu.	Dumny	Spartanin	wciąż	rzadko	się	odzywał,	choć	zdarzało	mu
się	włączyć	do	rozmowy,	by	wyrazić	swoją	odmienną	opinię	na	dany	temat.

Jednak	po	miesiącu	od	przybycia	Markusa	Ferax	znalazł	dogodną	okazję.	Rzecz	wydarzyła
się	po	kolacji.	Markus	jako	ostatni	opuścił	kuchnię	i	ruszył	w	stronę	baraku.	Po	drodze	jak
zwykle	 zahaczył	 o	 latrynę	 stojącą	 w	 narożniku	 szkolnych	 murów.	 Był	 początek	 jesieni,
wieczorem	robiło	się	chłodno.	Na	końcu	budynku	żarzył	się	samotny	kosz	węglowy.	Markus
podszedł	do	miejsca,	gdzie	naprzeciwko	siebie	znajdowały	się	dwie	drewniane	deski.	Jedna
była	 zajęta	 przez	Nubijczyka,	 który	 skończył	 pracę	 tuż	 przed	Markusem.	 Skinęli	 do	 siebie
głowami,	 bo	 Nubijczyk	 znał	 tylko	 kilka	 łacińskich	 słów,	 choć	 rózga	 Amatusa	 sprawiła,
że	rozumiał	znacznie	więcej.

Markus	podciągnął	tunikę	i	usiadł	na	desce,	mocno	wytartej	przez	wiele	lat	użytkowania.
W	dole	słychać	było	cichy	szmer	wody	w	rynnie,	którą	nieczystości	wypływały	poza	obręb
murów,	 do	 biegnącego	 w	 pobliżu	 szkoły	 strumienia.	 Kiedy	 kończył,	 od	 strony	 wejścia
doleciały	go	czyjeś	kroki.

–	Zabieraj	się	stąd,	Nubijczyku!	–	Ferax	wskazał	kciukiem	przez	ramię.	–	Chcę	porozmawiać
z	synem	centuriona.

Nubijczyk	pokiwał	głową,	wstał	 i	 sięgnął	po	kijek	 z	 gąbką	 zanurzoną	w	 słoju	 z	octem.
Obsłużył	 się	 prędko,	 opuścił	 tunikę	 i	 pospiesznym	 krokiem	 wyszedł	 na	 dwór,	 zerkając



strachliwie	na	Feraxa.
Celt	szedł	korytarzem	bez	pośpiechu,	rozpinając	sobie	pasek.
–	No,	chłoptasiu,	wreszcie	się	przekonamy,	ile	tak	naprawdę	masz	odwagi.	Jesteś	gotowy?
Lodowaty	dreszcz	przeszył	Markusa.	Stanął	prędko	na	nogi	i	opuścił	tunikę.	Rozejrzał	się

wkoło,	 lecz	nie	dostrzegł	 żadnej	drogi	ucieczki	–	wszystkie	okna	były	zaledwie	szczelinami
wykutymi	wysoko	w	ścianie.	Złapał	więc	kijek	z	gąbką	i	wyciągnął	go	przed	siebie.	Ferax
spojrzał	i	parsknął	śmiechem.

–	Naprawdę	myślisz,	że	boję	się	gąbki?
–	Odejdź	–	powiedział	Markus,	nadając	głosowi	stanowczy	ton.	–	Daję	ci	ostatnią	szansę.
–	Ooo,	przerażasz	mnie!	–	Ferax	udał,	że	drży.	–	Naprawdę.
Markus	 zrozumiał,	 że	 konfrontacja	 jest	 nieunikniona,	 i	 –	 paradoksalnie	 –	 poczuł	 się

pewniej.	Musi	stoczyć	walkę.	Może	i	przegra,	lecz	tanio	skóry	nie	sprzeda.
–	 Nie	 tylko	 ja	 cię	 przerażam.	Widziałem	 cię	w	 kolejce	 do	 kuźni.	Widziałem,	 jaki	 byłeś

przestraszony.	Trząsłeś	się	jak	tchórz.	Widziałem.	To	dlatego	mnie	tak	nienawidzisz,	prawda?
Ferax	zatrzymał	się	dwa	metry	przed	nim	i	naprężył	pasek	w	dłoniach.
–	 Jakie	 to	ma	 znaczenie?	 Liczy	 się	 to,	 że	 cię	 nienawidzę	 i	 zamierzam	 cię	 porządnie	 zbić,

Rzymianinie.	–	Zaczął	nawijać	pasek	na	prawą	pięść,	aż	do	samej	klamry,	która	znalazła	się
na	 jego	 kłykciach.	 Potem	 zrobił	 ostrożny	 krok	 do	 przodu,	 pochylając	 się	 lekko,	 gotów
do	 skoku.	 Markus	 uniósł	 kijek	 z	 gąbką	 i	 ruszył	 naprzód,	 zanim	 jego	 przeciwnik	 zdążył
przypuścić	 atak.	 Brudna,	 ociekająca	 octem	 gąbka	 trafiła	 Celta	 w	 policzek.	 Krzyknął
zaskoczony,	 a	 Markus	 ponowił	 cios,	 celując	 końcem	 kijka	 w	 oczy.	 Ferax	 zgodnie	 z	 jego
przewidywaniami	 odruchowo	 zasłonił	 twarz,	 zacisnął	 palce	 na	 kijku	 i	 próbował	 mu	 go
wyrwać.	Wtedy	Markus	puścił	kijek,	natarł	na	przeciwnika	i	zdzielił	go	z	całej	siły	pięścią
w	brzuch.

–	Uff!	–	stęknął	Ferax,	zginając	się	w	pół.
Markus	 uderzył	 go	 znowu	 i	 jeszcze	 poprawił	 –	 tym	 razem	 w	 nos.	 Ferax	 otrząsnął	 się

jednak	 z	 początkowego	 zaskoczenia	 i	 wydał	 zwierzęcy	 ryk.	 Grad	 ciosów	 jakby	 nie	 robił
na	nim	wrażenia.	Lewą	ręką	odepchnął	Markusa,	a	prawą	zdzielił	go	w	bok.	Uderzenie	było
mocne	 i	 bolesne,	 Markusowi	 zatkało	 dech	 w	 piersi,	 wiedział	 jednak,	 że	 jeśli	 przestanie
stawiać	 opór,	 Ferax	 zetrze	 go	 na	 miazgę.	 Celt	 ponownie	 grzmotnął	 go	 w	 bok,	 a	 potem
wymierzył	cios	w	głowę,	trafiając	w	szczękę.	Klamra	paska	rozcięła	Markusowi	brodę,	ujrzał
biały	błysk	i	zatoczył	się	do	tyłu.	Ferax	doskoczył	do	niego	i	przyłożył	mu	w	okolice	ucha.
Markus	 poczuł,	 jak	 uginają	 się	 pod	 nim	 nogi,	 i	 upadł	 na	 jedno	 kolano,	 instynktownie
unosząc	ręce,	by	chronić	głowę.	Atak	Feraxa	powalił	go	ostatecznie	na	kamienną	posadzkę.
Zawzięta	 twarz	 Celta	 rozmywała	 się	 Markusowi	 w	 mętnym	 blasku	 węglowego	 kosza.
Odebrał	jeszcze	kilka	ciosów	i	stracił	przytomność.



	
	
	
	
	

późniłeś	się	–	rzekł	szorstko	Brixus	następnego	ranka,	podchodząc	do	Markusa	od	tyłu.	–
Jeżeli	nie	rozpalisz	na	czas	w	piecach,	złoję	ci	skórę.

Markus	podniósł	się	sztywno	znad	paleniska,	gdzie	przygotowywał	rozpałkę.	Ze	wzrokiem
utkwionym	w	butach	Brixusa	skinął	głową.

–	Przepraszam.	To	się	więcej	nie	powtórzy.
Mówił	zmęczonym	i	przytłumionym	głosem.	Brixus	zbliżył	się,	chwycił	go	za	podbródek

i	uniósł	mu	twarz	do	światła.
–	Zdaje	się,	że	nieźle	zarobiłeś,	chłopcze.
Lewe	 oko	 Markusa	 było	 tak	 spuchnięte,	 że	 prawie	 się	 nie	 otwierało.	 Twarz	 miał

podrapaną	 i	 posiniaczoną,	 rozcięte	 usta	 pokrywała	 zaschnięta	 krew.	 Trzymał	 się	 za	 żebra.
Brixus	ściągnął	wargi	i	zaprowadził	chłopca	do	taboretu	w	kącie.

–	Usiądź.	Znajdę	ci	dzisiaj	inne	zajęcie.
–	Nic	mi	nie	jest.
–	 Nieprawda	 –	 odparł	 Brixus	 z	 cierpkim	 uśmiechem.	 –	 Wyglądasz	 okropnie.	 Słuchaj,

co	 do	 ciebie	 mówię,	 i	 siadaj.	 –	 Popchnął	 go	 w	 stronę	 taboretu,	 odwrócił	 się,	 rozejrzał
po	 kuchni	 i	 pstryknął	 palcami	 na	 jednego	 z	 chłopców.	 –	 Brakusie!	 Dzisiaj	 ty	 rozpalasz.
Przygotuj	wszystko.	A	ty,	Acerze,	idź	po	Amatusa.

–	Amatusa?	Instruktora?	–	Chłopiec	zrobił	wystraszoną	minę.
Brixus	uniósł	brew.
–	A	znasz	jakiegoś	innego	Amatusa?	Nie?	No	to	jazda!
Markus	usiadł	i	skrzywił	się,	czując	ból	w	boku.	Oddychał	jak	najpłycej,	dopóki	ból	nie

minął.	 Potem	 wrócił	 myślami	 do	 poprzedniego	 wieczora.	 Ostatnie,	 co	 pamiętał,	 to	 ciosy
Feraxa,	który	okładał	go	skulonego	na	ziemi.	Kiedy	się	ocknął,	Peleneos	obmywał	mu	twarz
wilgotną	szmatką.	Pyros	przyglądał	się	zatroskany,	a	potem	rzekł:

–	To	moja	wina.	Powinienem	był	go	lepiej	pilnować.
Peleneos	potrząsnął	głową.
–	Nie	mogłeś	temu	zapobiec.
Gdy	Markus	drgnął	i	cicho	jęknął,	Ateńczyk	pochylił	się	nad	jego	twarzą.
–	Kto	ci	to	zrobił,	Markusie?	Powiedz	nam.
Chłopiec	pokręcił	głową.
–	To	ten	Celt,	prawda?
Nic	nie	odpowiedział.



–	 Tak	 myślałem.	 –	 Peleneos	 pokiwał	 głową.	 –	 Nie	 ujdzie	 mu	 to	 płazem.	 Już	 ja	 o	 to
zadbam.

–	Nie!	–	wychrypiał	Markus.	–	Zostawcie	go	mnie.	Sam	się	zemszczę.
–	Tak	sądzisz?	–	Peleneos	popatrzył	na	jego	rany.	–	Następnym	razem	cię	zabije.
–	Będę	lepiej	przygotowany	–	wymamrotał	przez	spuchnięte	wargi.
–	Chłopak	ma	rację	–	odezwał	się	inny	głos	i	wszyscy	spojrzeli	w	stronę	Spartanina,	który

stał	dwa	kroki	dalej.	–	Jeżeli	chce	stać	się	mężczyzną,	musi	sobie	radzić	sam.
–	Następnej	walki	może	 nie	 przeżyć,	 Spartaninie	 –	 odparł	 Peleneos.	 –	 Proponuję,	 żebyś

filozofowanie	zostawił	nam,	Ateńczykom.
Spartanin	wzruszył	ramionami.
–	On	wie,	 że	mam	 rację.	 To	 jego	walka	 i	nie	macie	prawa	mu	 jej	 odbierać.	 –	 Skierował

swoje	 głębokie,	 przenikliwe	 spojrzenie	 na	 Markusa.	 –	 Wiem,	 co	 siedzi	 w	 twojej	 głowie,
chłopcze.	W	twoich	żyłach	płynie	krew	wojownika.	Honor	nie	pozwoli	ci	unikać	walki.

–	Nie	mam	zamiaru	jej	unikać.	–	Markus	zamknął	oczy	i	z	przekonaniem	pokiwał	głową.	–
Pokonam	go.

Peleneos	westchnął	ciężko.
–	To	będzie	 twój	koniec,	Markusie.	A	 tobie,	 Spartaninie,	 serdecznie	dziękuję.	 Jak	 zwykle

wiesz,	co	powiedzieć...
O	 świcie	 Markus	 potrzebował	 paru	 chwil,	 by	 zebrać	 się	 w	 sobie.	 Po	 drodze	 z	 celi

do	kuchni	każdy	ruch	sprawiał	mu	ból.	Teraz	obserwował	z	daleka	Feraxa	i	jego	towarzyszy,
jak	 żartują	 między	 sobą	 i	 napełniają	 kotły	 jęczmieniem,	 oliwą,	 solą	 i	 smalcem.	 Pragnął
zemsty.	 Prędzej	 czy	 później	 stawi	 czoło	 Feraxowi.	 Będzie	wtedy	 przygotowany.	 Silniejszy
i	zręczniejszy.	Da	mu	nauczkę,	jakiej	Celt	nie	zapomni	do	końca	życia.	Gdy	tak	rozmyślał,	ich
spojrzenia	 nagle	 się	 skrzyżowały.	 Patrzyli	 na	 siebie	 przez	moment,	 potem	 Ferax	mrugnął
do	niego	i	wywinął	wargę	na	znak	udawanej	litości.

Markus	 poczuł,	 jak	 wzbiera	 w	 nim	 gniew	 i	 wrogość.	 To	 pragnienie	 zemsty	 przyćmiło
nawet	jego	nienawiść	do	Decymusa,	bądź	co	bądź	sprawcy	wszystkich	jego	nieszczęść.

Do	kuchni	wszedł	Amatus,	odnalazł	wzrokiem	Brixusa	i	podszedł	do	niego.
–	Chciałeś	ze	mną	rozmawiać?
–	Tak,	chodzi	o	tego	chłopaka.	–	Brixus	skinął	na	Markusa.	–	Ktoś	go	pobił,	i	to	ciężko.	Nie

sądzę,	żeby	mógł	dzisiaj	trenować.	Pomyślałem,	że	powinieneś	o	tym	wiedzieć.
–	Ktoś	go	pobił?	–	Amatus	podszedł	do	Markusa	i	popatrzył	na	jego	obrażenia.	–	Kto	ci	to

zrobił,	chłopcze?
–	Nikt	–	odparł	cicho,	patrząc	mu	odważnie	w	oczy.	Kątem	oka	widział,	że	całej	tej	scenie

przygląda	się	Ferax.	Odchrząknął	 i	powiedział	dobitnie,	by	usłyszano	go	w	całej	kuchni:	–
Poślizgnąłem	się	w	latrynie.

–	Ach,	doprawdy?	 –	Amatus	mimo	woli	 lekko	 się	uśmiechnął.	 –	 Ile	 razy?	Nie	 sądziłem,
że	 korzystanie	 z	 latryny	 może	 być	 tak	 niebezpieczne.	 Posłuchaj,	 chłopcze,	 mnie	 oczu	 nie



zamydlisz,	przerabiałem	to	już	nie	raz.	Ktoś	cię	napadł.	To	wbrew	obowiązującym	regułom
i	 dlatego	 winni	 zostaną	 ukarani.	 Pan	 Porcino	 nie	 lubi,	 gdy	 ktoś	 źle	 się	 obchodzi	 z	 jego
własnością.	Kto	ci	to	zrobił?

–	Już	powiedziałem,	że	to	był	wypadek.
–	 Łżesz.	 –	 Zmarszczył	 brwi	 i	 dźgnął	 Markusa	 palcem	 w	 pierś.	 –	 A	 ja	 nie	 lubię	 być

okłamywany.	Albo	powiesz	prawdę,	albo	sam	zostaniesz	ukarany.
–	Poślizgnąłem	się	–	powtórzył	Markus	beznamiętnie.
–	 Dobrze,	 jak	 tam	 sobie	 chcesz!	 –	 Amatus	 odwrócił	 się	 w	 stronę	 kucharza.	 –	 Nie	mogę

dopuścić,	żeby	jego	stan	się	pogorszył.	Przez	dwa	dni	będzie	zwolniony	z	treningów.
–	Mogę	ćwiczyć	–	zaprotestował	Markus,	próbując	wstać,	lecz	Amatus	go	przytrzymał.
–	Masz	pomocnika	–	poinformował	Brixusa.	–	Korzystaj	z	niego,	póki	możesz.
–	Nie	zabraknie	mu	pracy.	Będę	miał	na	niego	oko.
–	 Mam	 nadzieję.	 –	 Amatus	 zniżył	 głos.	 –	 Takie	 sytuacje	 nie	 mogą	 się	 powtarzać.

Następnym	 razem	 wyciągnę	 konsekwencje	 wobec	 wszystkich	 uczestników.	 –	 Zwrócił	 się
ponownie	 do	 Markusa.	 –	 A	 skoro	 poślizgnąłeś	 się	 w	 latrynie,	 to	 widocznie	 trzeba	 ją
porządnie	 wysprzątać.	 Odtąd	 będzie	 to	 twoje	 zadanie.	 Wieczorem	 jesteś	 zwolniony
ze	służby	w	kuchni.	Zamiast	tego	będziesz	codziennie	szorował	latrynę.	Może	to	cię	oduczy
kłamstwa.

Amatus	wyszedł	z	kuchni	i	wrócił	na	stołówkę	dla	instruktorów,	by	dokończyć	śniadanie.
Gdy	tylko	zniknął	z	pola	widzenia,	Brixus	rozejrzał	się	po	kuchni	i	westchnął.

–	Co	tak	wszyscy	stoicie	i	się	gapicie?	Do	roboty!
Chłopcy	 jak	 na	 komendę	 spuścili	 głowy	 i	 wrócili	 do	 swoich	 obowiązków.	 Brixus

obserwował	przez	chwilę	ich	pracę,	a	potem	wrócił	do	Markusa.
–	Polerowałeś	kiedyś	mosiądz?
Markus	 przypomniał	 sobie	 medale	 za	 odwagę,	 które	 ojciec	 nosił	 na	 zbroi.	 Zimą	 stary

centurion	brał	swoje	odznaczenia	 i	uczył	syna,	 jak	należy	 je	czyścić	za	pomocą	specjalnego
proszku	 wymieszanego	 z	 oliwą.	 Wcierało	 się	 go	 szmatką,	 a	 potem	 polerowało	 metal
na	błysk.

–	Umiem	polerować	–	odparł.
–	 To	 dobrze,	 bo	 pan	 za	 pięć	 dni	 wyprawia	 przyjęcie	 i	 trzeba	 przygotować	 zastawę.

Pomożesz	mi	w	tym.
–	Tak	jest.	Dziękuję.

*
Kiedy	 dorośli	 zjedli	 posiłek,	 a	 chłopcy,	 uprzątnąwszy	 stoły	 i	 kuchnię,	 pognali	 na	 plac

treningowy,	Brixus	skinął	na	Markusa,	 żeby	poszedł	za	nim.	Udali	 się	do	głównej	bramy,
gdzie	drogę	zastąpił	im	jeden	ze	strażników.

–	Stać!	Jaką	macie	sprawę?



Brixus	zatrzymał	się,	sięgnął	za	tunikę	i	wydobył	tabliczkę.	Otworzył	ją	i	wskazał	palcem
wyryte	w	wosku	polecenia	oraz	odcisk	sygnetu	Porcina.

Strażnik	rzucił	okiem.
–	A	chłopak?
–	To	mój	pomocnik.
Strażnik	zmierzył	Markusa	wzrokiem,	wreszcie	usunął	się	na	bok	i	wydał	rozkaz:
–	Otwórzcie.
Odsunięto	sztabę	i	masywne	wrota	uchyliły	się	na	tyle,	by	Markus	i	Brixus	mogli	wyjść.

Zaraz	potem	zamknęły	się	z	łoskotem.
–	Chodź	 –	 powiedział	Brixus	 i	 utykając,	 ruszył	 gościńcem,	by	po	 chwili	 skręcić	w	drogę

prowadzącą	 do	 willi	 Porcina.	 Właściciel	 szkoły	 gladiatorów	 mieszkał	 bardzo	 wygodnie,
zwłaszcza	 w	 porównaniu	 z	 niewolnikami.	 Podjazd	 otaczały	 starannie	 przycięte	 krzewy,
na	niskich	kolumnach	w	regularnych	odstępach	stały	męskie	popiersia.	Markusowi	zdawało
się,	 że	 widział	 niektóre	 z	 tych	 twarzy	 na	 posągach	 w	 Nydri	 oraz	 w	 miastach	 i	 portach
po	drodze	do	Kapui.

–	Kim	oni	są?	–	zapytał	cicho.
–	Oni?	–	Brixus	wskazał	popiersia.	–	To	rzymska	elita.	Konsulowie,	senatorzy,	kapłani	i	tak

dalej.	Nasz	pan	 lubi	 imponować	gościom.	Przy	 tym	ma	dość	 rozumu,	by	nie	brać	niczyjej
strony.	 O,	 spójrz.	 To	 jest	 Gajusz	 Mariusz,	 a	 naprzeciwko	 niego	 –	 Sulla.	 Za	 życia	 byli
zaciekłymi	wrogami,	 do	 dziś	 lud	 rzymski	 toczy	 spory	w	 ocenie	 ich	 spuścizny.	Ale	 Porcino
postanowił	dogodzić	i	jednym,	i	drugim,	bo	przyjmuje	u	siebie	różnych	gości.

–	Często	go	odwiedzają?
–	 Dość	 często.	 Zawsze	 znajdzie	 się	 jakiś	 polityk,	 który	 zechce	 kupić	 kilku	 gladiatorów

i	urządzić	widowisko	dla	gawiedzi.
–	 A	 generał	 Pompejusz?	 –	 zapytał	 Markus,	 starając	 się	 nie	 zdradzać	 zainteresowania.	 –

Przyjeżdża	tu	czasem?
–	Nie	liczyłbym	na	to!	–	Brixus	prychnął.	–	Jest	zbyt	ważny,	żeby	odwiedził	nas	osobiście.

Ale	 jakiś	 czas	 temu	 gościł	 u	 nas	 jeden	 z	 jego	 zarządców.	 Kupił	 cztery	 pary	 wojowników
do	zabawiania	Pompejusza	i	jego	gości	w	pałacu	pod	Rzymem.

Markus	uśmiechnął	się	na	myśl,	że	kiedyś	i	jego	może	spotkać	taki	los.	Wydawało	się	to
jednak	mało	prawdopodobne...	Więc	może	Peleneos	miał	słuszność?	Może	trzeba	się	skupić
na	przetrwaniu	i	wyczekiwać	okazji,	by	stanąć	przed	obliczem	generała	Pompejusza.

Willę	 Porcina,	 tak	 jak	 większość	 bogatych	 rzymskich	 willi,	 od	 frontu	 otwierał	 duży
dziedziniec,	 na	 który	wchodziło	 się	 przez	 piękne	 sklepione	 przejście.	Dalej	 znajdowała	 się
właściwa	 część	 domu,	 wzniesionego	 wokół	 wypielęgnowanego	 ogrodu	 ze	 stawem
i	szemrzącą	fontanną.	Niewielkie	drzwi	w	rogu	dziedzińca	prowadziły	do	części	zamieszkanej
przez	 niewolników.	 Tutaj	 wszystko	 miało	 znajomy,	 surowy	 wygląd,	 znany	 Markusowi
ze	szkoły.	Te	same	ciemne	pomieszczenia	o	nagich	ścianach,	z	kratowanymi	oknami	wysoko



pod	 sufitem.	Brixus	 zaprowadził	go	korytarzem	do	magazynu.	Półki	uginały	 się	 tutaj	pod
ciężarem	 półmisków	 oraz	 pucharów	 ze	 srebra	 i	 mosiądzu.	 Były	 też	 ozdobne	 naczynia
z	 czerwonej	 gliny,	 szklane	 dzbany	 oraz	 misy.	 Brixus	 przysunął	 kilka	 stołków	 i	 przyniósł
skrzyneczkę,	w	której	znajdowały	się	szmatki,	garnki	z	proszkiem	ściernym	i	słoiczek	oliwy.
Mamrocząc	pod	nosem,	 zdjął	 z	góry	stertę	mosiężnych	półmisków	 i	postawił	na	podłodze
między	stołkami.	Podał	jeden	Markusowi,	drugi	wziął	dla	siebie	i	zabrał	się	do	pracy.

–	No	dobrze	–	rzekł,	mieszając	proszek	z	oliwą	w	małej	miseczce.	–	Opowiedz	mi	o	sobie,
Markusie.	Jak	to	się	stało,	że	trafiłeś	do	szkoły	gladiatorów,	mając	zaledwie...	ile	lat?

–	Jedenaście.	–	Markus	ze	zdumieniem	uświadomił	sobie,	że	całkiem	zapomniał	o	swoich
urodzinach	sprzed	miesiąca.

–	Aż	tyle?	–	Na	twarzy	Brixusa	pojawił	się	lekko	drwiący	uśmiech.	–	No	to	jesteś	prawie
mężczyzną.

Markus	 zdążył	 już	 przywyknąć	 do	 ironicznych	 przytyków	 dorosłych	 i	 nie	 dał	 się
podpuścić.

–	Porwano	mnie.	Razem	z	matką.	A	ojca	zabito.	Był	emerytowanym	centurionem.
–	Ach,	tak.	Coś	mi	się	obiło	o	uszy.	A	więc	jesteś	synem	centuriona?
–	Tak.
–	 Skoro	 tak	mówisz...	 –	Brixus	wzruszył	 ramionami.	 –	A	matka	była	pewnie	 egzotyczną

księżniczką	ze	wschodu?
–	Nie.	Ojciec	poznał	ją	podczas	powstania	niewolników	i	niedługo	potem	poślubił.
Brixus	 przerwał	 pracę	 i	 trzymając	 owinięty	 szmatką	 palec	 nad	 półmiskiem,	 spojrzał

na	Markusa.
–	Twój	ojciec	walczył	ze	Spartakusem?
Markus	przytaknął.
–	 Brał	 udział	 w	 ostatniej	 bitwie,	 w	 której	 Spartakus	 zginął.	 Moją	 matkę	 znaleziono

w	obozie	niewolników	i	wzięto	do	niewoli.
–	 Rozumiem.	 –	 Brixus	 opuścił	 wzrok	 i	 dalej	 szorował	 mosiądz.	 –	 Musisz	 wiedzieć,

Markusie,	że	i	ja	tam	byłem	i	widziałem	koniec	wielkiego	powstania	niewolników.
–	 Ty?	 –	 Teraz	 to	 Markus	 z	 wrażenia	 zastygł	 nieruchomo.	 –	 Może	 znałeś	 mojego	 ojca.

W	którym	legionie	służyłeś?
–	W	żadnym.	Byłem	żołnierzem	Spartakusa.
Markus	spojrzał	zdziwiony.	Wzrok	Brixusa	był	chłodny	i	pozbawiony	wyrazu.	Czy	mówił

mu	prawdę?	A	może	był	to	kolejny	żart,	w	jakich	lubowali	się	dorośli	zatrudnieni	w	szkole
gladiatorów?

–	 Wydawało	 mi	 się,	 że	 większość	 niewolników	 pojmanych	 przez	 generała	 Pompejusza
ukarano	śmiercią.

–	Owszem.	W	 przeddzień	 bitwy	 spadłem	 z	 konia	 i	mocno	 się	 potłukłem.	 Pozostało	mi
oglądać	bitwę	z	obozu.	Gdyby	nie	ten	wypadek,	podzieliłbym	los	tych	żołnierzy	Spartakusa,



których	pojmano	z	bronią	w	 ręku.	Stało	 się	 inaczej,	 sprzedano	mnie	 jednemu	z	handlarzy,
którzy	podążali	za	legionami,	a	on	sprzedał	mnie	Porcinowi.

–	Aha.	–	Markus	zmoczył	szmatkę	w	oliwie	z	proszkiem	i	zabrał	się	za	następny	półmisek.
–	Poznałeś	Spartakusa?

–	 Oczywiście.	 Jak	 większość	 jego	 żołnierzy.	 Co	 wieczór	 chodził	 po	 obozie	 i	 rozmawiał
z	 ludźmi.	 –	Brixus	przerwał	 i	 spojrzał	 chłopcu	bacznie	w	oczy.	 –	Wiele	 razy	widziałem	go
z	bliska.	Rozmawiałem	z	nim.

–	Jaki	on	był?
–	To	był	normalny	człowiek,	jak	ty	i	ja.	Nie	miał	rogów,	oczy	nie	płonęły	mu	ogniem	i	nie

zjadał	jeńców,	wbrew	pogłoskom,	które	pewnie	słyszałeś.
–	Ale	musiał	być	wielkim	wojownikiem.	Mój	ojciec	opowiadał,	że	niewolnicy	walczyli	jak

szaleńcy.	Spartakus	musiał	być	olbrzymem,	jak	Pyros.
Brixus	potrząsnął	głową.
–	Wcale	 nie.	 Był	mojego	wzrostu	 i	 budowy.	Miał	 ciemne	 kręcone	włosy	 i	 przenikliwe

brązowe	 oczy,	 takie	 jak	 twoje.	 Dopóki	 nie	 wybuchło	 powstanie,	 nie	 zabił	 ani	 jednego
człowieka.	W	ogóle	nie	występował	na	arenie.	A	mimo	to	okazał	się	znakomitym	dowódcą.
W	 kilka	 dni	 zrobił	 z	 nas	 potężne	 wojsko.	 W	 kilka	 miesięcy	 zebrał	 kilkadziesiąt	 tysięcy
zwolenników	i	wyposażył	ich	w	broń.	Ja	i	 inni	gladiatorzy	trenowaliśmy	resztę.	Z	niezłym
skutkiem,	o	czym	poświadczy	duch	niejednego	zabitego	legionisty.	–	Brixus	nabrał	mikstury
na	szmatkę	i	zaczął	polerować	inny	fragment	półmiska.	–	Kiedy	szliśmy	w	bój,	zawsze	ruszał
przodem,	a	jego	straż	przyboczna	podążała	za	nim.

Brixus	uśmiechnął	 się	 rzewnie	na	 to	wspomnienie.	Markus	 przerwał	 pracę	 i	 przyglądał
mu	się	z	rozchylonymi	ustami.

–	Byłeś	w	jego	straży	przybocznej?
Brixus	zmarszczył	brwi.
–	Tego	nie	powiedziałem.	Mówiłem	tylko,	że	go	znałem,	tak	jak	wielu	jego	żołnierzy.	To

wszystko.	A	teraz	nie	pytaj	mnie	już	więcej	o	Spartakusa,	bo	wpędzisz	nas	obu	w	kłopoty.
–	Kłopoty?
Brixus	opuścił	półmisek	i	pochylił	się	w	stronę	chłopca.
–	Jeżeli	twój	ojciec	rzeczywiście	był	tym,	kim	twierdzisz,	powinieneś	wiedzieć,	jak	bardzo

Rzymianie	 obawiali	 się	 Spartakusa.	 Po	 dziś	 dzień	 się	 go	 boją.	Wiedzą,	 że	 jego	 duch	 żyje
w	sercach	niewolników	w	całej	 Italii.	Nasi	panowie	woleliby,	 żebyśmy	o	nim	zapomnieli.
Dlatego	 możesz	 sobie	 wyobrazić,	 jak	 wściekłby	 się	 Porcino,	 gdyby	 podsłuchał	 naszą
rozmowę.

–	Przecież	jesteśmy	sami	–	zaprotestował	Markus.	–	Nikt	nas	nie	słyszy.
–	 Ściany	 mają	 uszy	 –	 pouczył	 go	 Brixus.	 –	 I	 tak	 już	 wiele	 powiedziałem.	 Bierz	 się

do	roboty	i	koniec	gadania.
Markus	 westchnął	 rozczarowany,	 bo	 chętnie	 dowiedziałby	 się	 czegoś	 więcej	 o	 wielkim



Spartakusie.	 Uniósł	 półmisek	 i	 zaczął	 energicznie	 pocierać	 mosiądz.	 Nie	 mógł	 jednak
przestać	 myśleć	 o	 Brixusie.	 Nie	 docenił	 tego	 niepozornego	 człowieka.	 Wyglądało	 na	 to,
że	 nawet	 jeśli	 teraz	 wolał	 się	 do	 tego	 nie	 przyznawać,	 swego	 czasu	 znał	 się	 dobrze
z	 przywódcą	 powstania.	 Na	 tyle	 dobrze,	 że	 gdyby	 prawda	 wyszła	 na	 jaw,	 groziłoby	mu
niebezpieczeństwo.	 Markus	 zerknął	 na	 niego	 ukradkiem.	 Postanowił,	 że	 bez	 względu
na	wszystko	dowie	się	czegoś	więcej	o	Spartakusie.



	
	
	
	
	

dy	 już	doszedł	do	 siebie	po	 laniu,	 jakie	 spuścił	mu	Ferax,	wznowił	 treningi	 z	 resztą
grupy.	 Do	 Kampanii	 przywędrowała	 zima,	 a	 wraz	 z	 nią	 wichury	 i	 deszczowe

nawałnice.	Wyschnięte	brązowe	liście	z	okolicznych	drzew	przelatywały	nad	murem	szkoły
i	gromadziły	się	w	narożnikach	i	pod	ścianami	budynków.	Zmiana	pory	roku	nie	wpłynęła
jednak	 w	 żaden	 sposób	 na	 codzienny	 porządek	 zajęć.	 Po	 śniadaniu	 Markus	 i	 pozostali
chłopcy	 maszerowali	 na	 plac	 treningowy,	 gdzie	 Amatus	 natychmiast	 zaganiał	 ich
do	ćwiczeń.

Dzień	w	dzień	powtarzali	 ten	sam	zestaw.	Wieczorem	byli	 tak	wyczerpani,	 że	gdy	 tylko
wypełnili	wszystkie	swoje	obowiązki,	padali	na	słomę	w	celach	i	zasypiali.	Markus	kładł	się
spać	 jako	 ostatni,	 bo	 do	 jego	 zajęć	 należało	 również	 umycie	 latryny.	 Dopiero
po	wyszorowaniu	drewnianych	ławek,	napełnieniu	słojów	octem	i	spłukaniu	rynien	mógł
wreszcie	 udać	 się	 na	 spoczynek.	 Przez	 wiele	 tygodni	 budził	 się	 rano	 zesztywniały.
Stopniowo	nabierał	 jednak	krzepy,	dźwigał	 coraz	większe	ciężary.	Był	 coraz	wytrzymalszy,
nie	padał	z	nóg	po	całym	dniu,	a	rankiem	czuł	się	świeżo	i	nie	obawiał	się	treningu.

W	 ostatnim	 miesiącu	 roku	 Amatus	 uznał,	 że	 czas	 rozpocząć	 ćwiczenia	 z	 bronią.	 Rano
po	 wejściu	 na	 poligon	 chłopcy	 ujrzeli	 wózek	 załadowany	 drewnianymi	 mieczami	 oraz
tarczami	 z	 wikliny.	 Na	 ich	 widok	 Markusowi	 serce	 zabiło	 szybciej.	 Nareszcie	 nauczą	 się
walczyć!	 Zdawał	 sobie	 sprawę,	 że	 to	 kolejny	 krok	w	 stronę	występów	 na	 arenie	 –	 walki
na	 śmierć	 i	 życie,	 lecz	 bardzo	 pragnął	 posiąść	 umiejętności,	 których	 tak	 zazdrościł	 ojcu.
Zresztą	 już	 prawie	 stracił	 złudzenia,	 że	 uda	 mu	 się	 wymknąć	 z	 uwięzienia,	 skoro	 straż
na	wieżyczkach	była	 tak	 czujna.	Kiedyś,	 i	 to	może	 już	niedługo,	wywalczy	 sobie	wolność.
A	wtedy	będzie	mu	łatwiej	odnaleźć	matkę,	odbić	ją	z	niewoli,	a	później	chronić.

–	Słuchajcie,	darmozjady!	–	Amatus	stanął	przy	wozie.	–	Każdy	bierze	miecz,	tarczę	i	staje
w	szeregu	naprzeciwko	słupów	treningowych!

Markus	 ruszył	w	 ślad	 za	 towarzyszami,	 którzy	 cisnęli	 się	 obok	wozu,	 czekając	 na	 swoją
kolej.	Nagle	ktoś	szturchnął	go	w	bok.

–	 Na	 razie	 tylko	 drewniane.	 –	 Ferax	 wyszczerzył	 zęby.	 –	 Zobaczymy,	 co	 można	 nimi
zdziałać.

Markus	zwrócił	się	twarzą	do	Celta.
–	Mnie	to	nie	robi	różnicy.	I	tak	rozpłatam	ci	łeb.
–	Oho!	–	Ferax	parsknął	śmiechem.	–	Nie	mogę	się	doczekać.
–	Cisza	 tam!	–	 ryknął	Amatus.	–	 Jeszcze	 jedno	słowo,	Feraxie,	a	będziesz	dzisiaj	 szorował



latrynę.
Ferax	 skinął	 posłusznie	 głową,	 wcisnął	 się	 przed	 Markusa	 i	 pozostałych,	 by	 odebrać

od	instruktora	swój	rynsztunek.	Gdy	przyszła	kolej	Markusa,	zdziwił	się,	jak	ciężkie	było	to
uzbrojenie.	Wykonał	na	próbę	kilka	machnięć	 i	podszedł	do	słupa	 treningowego	–	grubej
drewnianej	 belki	 wysokości	 dorosłego	mężczyzny,	 poszczerbionej	 od	 tysięcy	 ciosów,	 jakie
przez	lata	zadali	jej	uczniowie	szkoły	gladiatorów.	Gdy	wszyscy	chłopcy	byli	już	na	swoich
miejscach,	Amatus	stanął	przy	jednym	ze	środkowych	słupów	i	zwrócił	się	do	uczniów.

–	Ostatnie	trzy	miesiące	to	były	przygotowania.	Teraz	zaczniemy	prawdziwą	naukę.	Od	tej
pory	 będziecie	 zawsze	 ćwiczyć	 z	 tarczą	 i	 mieczem.	 Poznacie	 główne	 techniki	 walki.	 Dziś
zajmiemy	 się	 podstawowymi	 umiejętnościami,	 czyli:	 zadawaniem	 i	 parowaniem	 ciosów.
Patrzcie	uważnie.

Amatus	uniósł	tarczę	i	wysunął	lewą	stopę	do	przodu.
–	 Widzicie?	 Rozkładacie	 ciężar	 ciała	 równomiernie	 i	 lekko	 się	 pochylacie,	 by	 w	 razie

potrzeby	móc	łatwo	przenieść	go	do	przodu	albo	do	tyłu.	Lewa	stopa	zawsze	idzie	pierwsza.
Odwrotnie	niż	w	normalnym	chodzie.	 –	 Spojrzał	po	 chłopcach.	 –	 Jasne?	Nie	 chcę	widzieć,
że	ktoś	krzyżuje	nogi.	Na	arenie	przeciwnik	natychmiast	to	wykorzysta,	by	was	przewrócić.
Jeżeli	teraz	nauczycie	się	dobrze	stawiać	kroki,	wejdzie	wam	to	w	krew.	Przyjmijcie	postawę
bojową.	Kiedy	zacznę	się	do	was	zbliżać,	cofacie	się,	zachowując	bezpieczny	dystans.	A	kiedy
ja	zacznę	się	wycofywać,	podążacie	za	mną.	Jasne?	To	do	roboty.

Markus	 wysunął	 lewą	 stopę,	 uniósł	 tarczę	 i	 zerknął	 na	 boki,	 porównując	 swoje
ustawienie	 z	 innymi	 uczniami.	 Amatus	 przechadzał	 się	 wzdłuż	 szeregu,	 przyglądając	 się
uczniom	i	kiwając	głową	z	aprobatą	lub	strofując	ich	surowo.	W	końcu	zatrzymał	się	przed
Markusem.

–	 Co	 ty,	 u	 licha,	 wyprawiasz?	 To	 jest	 miecz,	 a	 nie	 laska!	 Trzymaj	 go	 wyżej,	 poziomo,
a	czubek	wysuń	przed	tarczę!	W	każdej	chwili	musisz	być	gotowy	do	ataku	lub	obrony!

–	Tak	jest!	–	Markus	zastosował	się	do	polecenia.
–	Teraz	lepiej.
Upewniwszy	 się,	 że	wszyscy	przybrali	właściwą	postawę,	Amatus	 zaczął	 ćwiczyć	 z	 nimi

poruszanie	 się,	 stopniowo	 zwiększając	 tempo	 i	 od	 czasu	 do	 czasu	 sprawdzając	 ich	 refleks
nagłym	 ruchem	 do	 przodu	 lub	 do	 tyłu.	 Ci,	 którzy	 reagowali	 zbyt	wolno,	 dostawali	 ostrą
reprymendę	 i	 musieli	 robić	 karne	 kółko	 wokół	 placu	 treningowego.	 W	 miarę	 upływu
godzin	 drewniany	 rynsztunek	 ciążył	Markusowi	 coraz	 bardziej,	mięśnie	 boleśnie	 kurczyły
się	 ze	 zmęczenia.	 Zaciskał	 jednak	 zęby	 i	 trenował	 dalej,	 obserwując	 uważnie	 Amatusa
i	pilnie	naśladując	jego	ruchy.

Po	 pewnym	 czasie	 instruktor	 wyprostował	 plecy	 i	 opuścił	 tarczę.	 Z	 lekko	 drwiącym
uśmieszkiem	potoczył	wzrokiem	po	uczniach.

–	 Jesteście	 żałośni.	 Odkąd	 żyję,	 nie	 widziałem	 jeszcze	 takich	 oferm	 i	 nieudaczników!
Będziemy	trenować	do	skutku,	aż	wbijecie	to	sobie	do	waszych	tępych	głów!	Gotowi!	Start!



Do	wieczora	ćwiczyli	to	samo,	następnego	ranka	również.	Amatus	zwiększał	tempo,	a	przy
każdym	 ataku	wydawał	 z	 siebie	 przenikliwe	 „ha!”.	 Chłopcy	 unosili	wtedy	 tarcze	 i	miecze,
gotowi	sparować	ewentualny	cios	z	góry	lub	z	boku.	Gdy	Amatus	cofał	się	i	opuszczał	ostrze,
nacierali	 na	 wyimaginowanego	 przeciwnika	 i	 też	 próbowali	 wydawać	 z	 siebie	 groźne
okrzyki.

–	 Co	 to	 za	 popiskiwania?	 –	 pytał	 gniewnie	 Amatus.	 –	 Próbujecie	 mnie	 rozśmieszyć?
Atakując,	macie	ryczeć	jak	lew.	Nie	samym	mieczem	się	zwycięża.	Przeciwnik	musi	się	was
bać.	 Niech	myśli,	 że	 jesteście	 dzikimi	 barbarzyńcami,	 że	w	waszych	 żyłach	 płynie	wrząca
krew!	Wystraszenie	przeciwnika	to	połowa	sukcesu.	Spróbujmy	jeszcze	raz.

Zgiął	nogi	w	kolanach	i	stał	tak	przez	chwilę,	po	czym	zrobił	dwa	kroki	do	tyłu	i	wskazał
mieczem	 piasek	 na	 znak,	 że	 mają	 go	 atakować.	 Markus	 z	 całej	 siły	 dźgnął	 mieczem
powietrze,	a	z	głębi	jego	płuc,	jak	i	z	piersi	pozostałych	uczniów,	wydarł	się	okrzyk.

Amatus	zagryzł	wargi	i	pokiwał	głową.
–	Lepiej,	ale	nadal	się	was	nie	boję.	Musicie	nad	tym	popracować.
Kolejnych	 kilka	 dni	 upłynęło	 na	 żmudnych	 ćwiczeniach.	 Potem	 Amatus	 pokazał	 im

podstawowe	 ciosy	 mieczem	 i	 godzinami	 powtarzali	 pchnięcia	 i	 cięcia	 na	 słupach,	 wśród
trzasków	drewna	oraz	wojowniczych	pokrzykiwań.

Markus	 przez	 cały	 ten	 czas	 miał	 oko	 na	 Feraxa,	 w	 razie	 gdyby	 tamten,	 korzystając
z	chwilowej	nieuwagi	Amatusa,	próbował	na	nowo	swoich	sztuczek.	Celt	odwzajemniał	mu
się	spojrzeniem	pełnym	pogardy.	Nie	omieszkał	pochwalić	się	innym	swoim	zwycięstwem
w	starciu	z	Markusem.	Teraz	wszyscy	jeszcze	bardziej	bali	się	Feraxa	i	starali	się	nie	wchodzić
mu	w	drogę.	Woleli	 też	 na	wszelki	wypadek	nie	 zadawać	 się	 z	Markusem	 ani	 nawet	 nie
rozmawiać	 z	 nim.	 Chłopak	nie	przejmował	 się	 tym,	mógł	w	końcu	 liczyć	na	 towarzystwo
Ateńczyków,	 a	 także	Brixusa,	 który	dobrze	go	 traktował	 i	 zawsze	na	koniec	dnia	odkładał
dla	 niego	 jakieś	 resztki	 jedzenia.	 Ale	 z	 biegiem	 czasu	w	 sercu	Markusa	wzbierała	 rozpacz.
W	 żaden	 sposób	 nie	 zbliżał	 się	 do	 postawionego	 sobie	 celu,	 jakim	 było	 odnalezienie
generała	 Pompejusza	 i	 uwolnienie	matki.	Nie	mówiąc	 o	 tym,	 że	 jako	 niewolnik	w	 szkole
gladiatorów	mógł	jedynie	pomarzyć	o	zemście	na	Decymusie.

Na	domiar	złego	Ferax	bez	przerwy	mu	dokuczał,	gdy	tylko	Amatus	spuszczał	 ich	z	oka.
Chodził	 za	 nim	 jak	 cień,	 podkładał	 mu	 nogę	 w	 trakcie	 biegów	 wokół	 poligonu	 albo
umyślnie	 trącał	 go	 przy	 podnoszeniu	 ciężarów,	 za	 co	Markus	 zbierał	 cięgi	 od	 instruktora.
Znosił	 to	 z	 kamienną	 twarzą,	 ćwiczył	mięśnie	 i	 cierpliwie	wyczekiwał	 dnia,	 kiedy	 będzie
gotów	przeciwstawić	się	swojemu	prześladowcy.

Zbliżał	 się	 koniec	 roku	 i	wciąż	nie	nadarzyła	 się	 żadna	okazja	 do	ucieczki	 poza	wysokie
mury.	W	szkole	zaczęto	przygotowania	do	corocznego	święta	ku	czci	Saturna.	Pewnego	ranka
przez	 bramę	wjechały	wozy	 załadowane	 dzbanami	wina,	 pieczywem,	 suszonymi	 udźcami,
koszami	pełnymi	wypieków.	Markus	 i	 reszta	pomagali	w	 rozładunku	pod	czujnym	okiem
Amatusa	i	kilku	strażników,	którzy	pilnowali,	by	nikt	niczego	nie	ukradł.	Gdy	już	wszystkie



zapasy	na	ucztę	trafiły	do	spiżarni,	Amatus	zamknął	drzwi	i	zaniósł	klucz	Taurusowi.
Czekając	na	jego	powrót,	Ferax	zrobił	krok	w	stronę	drzwi	i	pociągnął	nosem.
–	Czujecie	ten	zapach,	chłopcy?	Czujecie	te	wszystkie	pyszności?	Za	pięć	dni	będziemy	się

nimi	zajadać.
Jeden	ze	strażników	roześmiał	się	w	głos.
–	Jeżeli	pan	nie	będzie	zadowolony	z	waszych	postępów,	dostaniecie	tylko	resztki	ze	stołu

gladiatorów.	Będziecie	musieli	obejść	się	smakiem.
Ferax	zrobił	minę.
–	To	nie	w	porządku.	Mamy	do	nich	takie	samo	prawo.
–	Jesteście	na	szarym	końcu.	–	Strażnik	trzepnął	go	w	ucho.	–	I	masz	się	do	mnie	zwracać

„panie”.
–	 Tak	 jest,	 panie.	 –	 Ferax	 pochylił	 przed	 nim	 głowę.	 Potem	 spostrzegł	 Markusa

i	uśmiechnął	się	szeroko.	–	Ale	co	do	jednej	rzeczy	się	mylisz,	panie.	Nie	jestem	na	szarym
końcu.	Na	szarym	końcu	jest	on	–	syn	centuriona	–	wyjaśnił	szyderczo.

Markus	 ani	 drgnął.	 Tłumił	 w	 sobie	 narastającą	 złość	 i	 nienawiść,	 podczas	 gdy	 Ferax
kontynuował	swój	wywód	coraz	donośniejszym	głosem.

–	Na	Saturnaliach	 to	 ja	będę	 się	 częstował	 jako	pierwszy.	Potem	moi	przyjaciele,	 potem
wy	 wszyscy,	 a	 na	 końcu	 on.	 –	 Wskazał	 gwałtownie	 palcem	 Markusa.	 –	 Jeżeli	 ktoś	 nie
poczeka	na	swoją	kolej,	będzie	miał	do	czynienia	ze	mną,	a	wszystkim	wiadomo,	jak	kończą
ci,	którzy	ze	mną	zadzierają...

Żaden	z	chłopców	nie	ośmielił	się	spojrzeć	mu	w	oczy,	a	kilku	zerknęło	nerwowo	w	stronę
Markusa,	przypominając	sobie,	co	go	spotkało.

–	 Nie	 boję	 się	 ciebie	 –	 odparł	 twardo	 Markus,	 choć	 ze	 zdenerwowania	 skręcał	 mu	 się
żołądek.

–	Nie?	A	powinieneś.	–	Ferax	popatrzył	na	niego	groźnie	i	pokręcił	wolno	głową.	–	Bój	się,
póki	jeszcze	możesz.

Markus	zmarszczył	brwi.
–	Co	chcesz	przez	to	powiedzieć?
Zanim	Ferax	zdążył	cokolwiek	odpowiedzieć,	rozległ	się	głos	Amatusa.
–	Co	tu	się	dzieje?	–	pytał.	–	Stoicie	jak	banda	nierobów.	–	Potrząsnął	rózgą.	–	Do	szeregu,

migiem!	Bo	przetrzepię	wam	skórę.
Chłopcy	błyskawicznie	ustawili	się	jeden	przy	drugim.	Instruktor	zaprowadził	ich	na	plac

treningowy	i	przez	resztę	poranka	wyciskał	z	nich	siódme	poty.	Potem	udali	się	do	kuchni,
rozmawiając	między	sobą	podekscytowanym	tonem	o	zbliżających	się	świętach.

Markus	 obchodził	 Saturnalia	 z	 rodzicami	 na	 wsi.	 Pod	 koniec	 roku	 przystrajali	 dom
girlandami	z	gałązek	sosnowych.	Matka	przyrządzała	w	kuchni	rozmaite	przysmaki.	W	dniu
uczty	 ojciec	 Markusa,	 jako	 gospodarz,	 pełnił	 honory	 i	 częstował	 wszystkich	 jedzeniem,
również	niewolników.	Potem	Arystydes	wyciągał	flet	i	trochę	na	nim	grał,	a	jeszcze	później



ktoś	 coś	 opowiadał	 lub	 odgrywał	 jakąś	 historię	 bez	 słów.	Wieczorem	Markus	 prosił	 ojca,
by	opowiedział	im	jakąś	anegdotę	z	czasów,	kiedy	służył	w	legionie	i	pod	wodzą	generała
Pompejusza	 przemierzał	 świat.	 W	 tamtych	 czasach	 gospodarstwo	 dobrze	 prosperowało
i	 Tytus	 miał	 kilku	 niewolników.	 Później,	 gdy	 fortuna	 przestała	 mu	 sprzyjać,	 musiał	 ich
sprzedać,	a	Saturnalia	obchodzono	skromniej.

Markus	 uśmiechnął	 się	 na	 wspomnienie	 tamtych	 szczęśliwych	 dni,	 które	 teraz	 były
prawie	jak	sen.	Bolesny	sen.	Ciekaw	był	obchodów	tego	święta	w	szkole	gladiatorów.	Czy
Porcino	 będzie	 usługiwał	 swoim	 niewolnikom?	 Wydawało	 się	 to	 mało	 prawdopodobne.
Markus	 liczył	 jednak	na	krótką	przerwę	od	kieratu	codziennych	ćwiczeń	 i	 zajęć.	Zawsze	 to
coś,	 pomyślał,	 i	 przez	 resztę	 dnia	 treningowego	wyobrażał	 sobie,	 jak	 w	 końcu	 najada	 się
do	syta	różnymi	smakołykami.

Później,	 pomagając	 w	 kuchni,	 zauważył,	 że	 Brixus	 przygląda	 mu	 się	 z	 uwagą.	 Gdy
po	wieczornym	posiłku	zamierzał	pójść	posprzątać	latryny,	niewolnik	chwycił	go	za	ramię.

–	 Markusie	 –	 szepnął.	 –	 Czy	 nadal	 chcesz	 dowiedzieć	 się	 czegoś	 więcej	 na	 temat
Spartakusa?

Chłopak	skinął	głową.
–	W	takim	razie	wróć	tutaj,	kiedy	skończysz	swoje	zajęcia.
–	Dobrze.	Przyjdę.
Brixus	puścił	go	i	Markus	pobiegł	do	swoich	obowiązków.	Szorując	ławki,	zastanawiał	się,

co	 sprawiło,	 że	niewolnik	 zmienił	 zdanie.	Ostatnim	 razem,	kiedy	 rozmawiali	o	powstaniu,
Brixus	nagle	uciął	 temat,	 jak	 gdyby	 łapiąc	 się	na	 tym,	 że	powiedział	 zbyt	wiele.	Markus
chciał	 jak	najszybciej	do	niego	wrócić,	wiedział	 jednak,	 że	nie	może	się	 za	bardzo	spieszyć
z	pracą,	bo	mógłby	się	narazić	na	gniew	Taurusa.	Dopiero	gdy	starannie	napełnił	wszystkie
słoje	 i	 spłukał	 rynny,	 odłożył	 szczotki	 i	 wiadra	 do	 schowka	 przy	 drzwiach	 i	 udał	 się
do	kuchni.	Noc	była	ciemna,	wiał	chłodny	wiatr.

Brixus	siedział	przy	jednym	ze	stołów.	Kuchenny	mrok	rozświetlała	jedna	lampka	oliwna.
Niewolnik	 miał	 przed	 sobą	 dzban	 wina	 i	 właśnie	 napełniał	 sobie	 kubek.	 Słysząc	 kroki,
obejrzał	się	nerwowo	i	odetchnął	na	widok	Markusa.

–	Ach,	to	ty.	Siadaj,	chłopcze.
Wskazał	 ruchem	 głowy	 taboret	 po	 drugiej	 stronie	 stołu.	 Siadając,	 Markus	 zauważył

na	blacie	drugi	kubek.	Brixus	napełnił	go	winem	i	podsunął	z	wolna	chłopcu.
–	Masz,	napij	się.	To	cię	rozgrzeje.
–	 Dziękuję.	 –	 Markus	 skinął	 głową	 i	 wziął	 kubek	 do	 ręki,	 prosty,	 gliniany,

z	wyszczerbionym	brzegiem.	Pił	już	kiedyś	wino,	ale	tylko	mocno	rozwodnione	przez	matkę.
Trunek,	który	nalał	mu	Brixus,	zaskoczył	go	intensywnym	smakiem.

–	Nie	jest	najlepsze	–	przyznał	z	uśmiechem	niewolnik.	–	Ale	tutaj	ciężko	o	dobre	wino.	To
kupiłem	od	strażników.

–	 Masz	 pieniądze?	 –	 zdziwił	 się	 Markus.	 Z	 tego,	 co	 mu	 było	 wiadomo,	 większość



niewolników	nie	miała	prawa	do	posiadania	pieniędzy.
–	 Oczywiście.	 Porcino	 pozwala	 swoim	 zaufanym	 niewolnikom	 zarabiać	 i	 odkładać

pieniądze.	 To	 mu	 się	 opłaca,	 bo	 może	 kiedyś	 uzbieramy	 tyle,	 że	 będziemy	 mogli	 się
wykupić,	a	wtedy	nie	będzie	musiał	nas	utrzymywać,	gdy	się	zestarzejemy.	Tak	czy	owak...
–	Pociągnął	łyczek	wina	i	spojrzał	na	Markusa	spod	przymrużonych	powiek.	–	Ciekawi	cię
Spartakus.

–	Tak.
–	Najpierw	ustalmy	kilka	rzeczy.	Domyślam	się,	że	pamiętasz	dzień,	kiedy	polerowaliśmy

naczynia	w	willi	naszego	pana.
–	Pamiętam.
–	I	pamiętasz,	że	wyznałem	ci	wtedy,	że	znałem	Spartakusa.
Markus	przytaknął.
–	Powiedziałeś,	że	znałeś	go	bardzo	dobrze.
–	Może	nawet	odniosłeś	wtedy	wrażenie,	że	był	moim	przyjacielem?
Nie	wiedząc,	co	odpowiedzieć,	Markus	podniósł	kubek	do	ust.
–	Niezależnie	 od	 tego,	 ile	w	 tym	prawdy,	Markusie,	 powinieneś	 zdać	 sobie	 sprawę,	 jak

wielkie	 groziłoby	 mi	 niebezpieczeństwo,	 gdyby	 zaczęto	 mnie	 podejrzewać	 o	 związki
ze	 Spartakusem.	 Rzymianie	 mają	 długą	 pamięć,	 a	 przebaczenie	 nie	 leży	 w	 ich	 zwyczaju.
Wiem,	że	sam	jesteś	Rzymianinem,	ale	wyczuwam	w	tobie	dobre	serce.	Nie	jesteś	taki,	 jak
wielu	 innych	 chłopców,	 którzy	 przewijają	 się	 przez	 tę	 szkołę.	 Chytre	 złodziejaszki	 i	 mali
okrutnicy.	A	już	najgorsi	są	tacy	jak	Ferax	i	jego	banda.	Ty	jesteś	inny.	Dlatego	ci	zaufałem,
ale	wciąż	nie	wiem,	 jak	 bardzo	mogę	na	 tobie	 polegać.	 –	 Przyglądał	 się	Markusowi	przez
długą	chwilę.	–	Nie	wolno	ci	powtórzyć	nikomu	ani	słowa	z	tego,	co	ode	mnie	usłyszałeś.
Możesz	mi	to	przyrzec?

Markus	uroczyście	kiwnął	głową.
–	Przyrzekam.
–	Dobrze.	–	Brixus	odetchnął	z	ulgą.	–	Skoro	mam	twoje	słowo,	pytaj	o	Spartakusa.
Markusowi	zapłonęły	oczy.
–	Byłeś	w	jego	straży	przybocznej?
–	 Nie,	 byłem	 kimś	 więcej.	 Byłem	 jego	 zaufanym	 podkomendnym.	 Dowodziłem

zwiadowcami.	 –	 Brixus	 uśmiechnął	 się	 smutno	 i	 wskazał	 gestem	 surowe	 białe	 ściany.	 –
A	 teraz	 jestem	 tutaj.	 Kiedyś	 byłem	 uznanym	 gladiatorem,	 potem	 dowódcą	 w	 armii
Spartakusa.	Teraz	jestem	skromnym	niewolnikiem.

–	 Jeżeli	 mój	 ojciec	 mówił	 prawdę,	 możesz	 być	 z	 siebie	 dumny.	 Dzielnie	 walczyliście.
Okryliście	się	chwałą.

Brixus	pokręcił	głową.
–	 Ta	 bitwa	 nie	 miała	 nic	 wspólnego	 z	 chwałą,	 Markusie.	 To	 była	 krwawa	 rzeź.

Od	miesięcy	cofaliśmy	się	przed	legionami	Krassusa,	który	pokonał	nas	w	kilku	większych



i	mniejszych	starciach.	Potem	nadszedł	Pompejusz	 i	 znaleźliśmy	się	w	potrzasku.	Pozostało
nam	tylko	stanąć	do	bitwy.	Zdolnych	do	walki	było	nas	wtedy	 ledwie	pięć	 tysięcy	 ludzi,
resztę	zabiły	choroby	i	rany.	Większość	z	tych	pięciu	tysięcy	zginęła	od	razu,	w	pierwszym
natarciu.	 Ale	 Spartakus	 i	 jego	 gwardia	 przebili	 się	 w	 głąb	 linii	 wroga,	 dopiero	 tam	 ich
otoczono	i	wycięto	w	pień.	Cała	bitwa	nie	trwała	nawet	godzinę.

Markus	miał	oczy	szeroko	otwarte.
–	Ale	mój	ojciec	mówił	co	innego	–	zaprotestował.	–	Wszyscy	mówią	co	innego.
–	Naturalnie.	Wielu	 żołnierzy	 budowało	 na	 tej	 bitwie	 swoją	 reputację,	więc	musieli	 ją

przedstawiać	 jako	 wielkie	 zwycięstwo	 nad	 groźnym	 przeciwnikiem.	 Krassus	 chełpił	 się
sukcesem,	 ale	 Pompejusz	 –	 Wielki	 Pompejusz!	 –	 wysłał	 do	 Rzymu	 meldunek,	 że	 tak
naprawdę	 to	 on	 rozgromił	 hordy	 niewolników.	 Będąc	w	 obozie	 jenieckim,	 słyszałem,	 jak
przemawiał	 do	 swoich	 żołnierzy,	 przekonując	 ich,	 że	 są	 bohaterami.	 Nie	 szczędził	 im
pochwał	i	nagród.	Śmiem	twierdzić,	że	twój	ojciec	był	jednym	z	tych,	którzy	nieźle	na	tym
wszystkim	wyszli.	Nic	dziwnego,	że	nie	podważał	wersji	swojego	generała.

Markusowi	zrzedła	mina.	Nie	chciał	uwierzyć	w	to,	co	słyszał.
–	Ale	jednego	Pompejusz	nie	mógł	zniszczyć	ani	stłamsić.	Nowego	ducha,	jakiego	tchnął

w	 nas	 Spartakus.	 Powstanie	 upadło,	 nasz	 przywódca	 zginął,	 ale	 wciąż	 jest	 dla	 nas
przykładem.	 Zapytaj	 dowolnego	 niewolnika.	 Wszyscy	 potajemnie	 wielbią	 Spartakusa.
Wyczekujemy	dnia,	kiedy	pojawi	się	nowy	Spartakus	i	pomoże	nam	zrzucić	kajdany.	Może
następnym	razem	to	my	zwyciężymy	i	Rzym	będzie	musiał	się	przed	nami	ukorzyć.

Wychylił	kubek	do	dna	i	spojrzał	Markusowi	w	oczy.
–	Chciałeś,	więc	teraz	już	wiesz.	Proszę	cię	tylko,	żebyś	nikomu	tego	nie	powtarzał.
Markus	wolno	pokiwał	głową.
–	Przyrzekam	na	życie	mojej	matki.
Brixus	przyglądał	mu	się	przez	chwilę.
–	To	mi	wystarczy.	Niech	uścisnę	ci	dłoń,	młodzieńcze.
Markus	 pochylił	 się	 nad	 stołem,	 wyciągnął	 rękę	 i	 poczuł,	 jak	 zaciskają	 się	 na	 niej

pomarszczone	palce	Brixusa.	Niewolnik	przytrzymał	chwilę	jego	dłoń.
–	To	wszystko	na	dziś.	Musisz	być	zmęczony.
–	Bardzo.	–	Markus	zsunął	się	ze	stołka.	–	Dziękuję	za	wino.
Brixus	uśmiechnął	się	i	wskazał	mu	gestem	drzwi.
Po	wyjściu	na	zewnątrz	Markus	przygarbił	 ramiona	 i	szybkim	krokiem	ruszył	najkrótszą

drogą	 z	 kuchni	 do	 baraku.	 Strażnicy	 wpuścili	 go	 do	 środka	 i	 zamknęli	 za	 nim	 drzwi.
Znalazłszy	się	w	ciemnej	celi,	zsunął	buty	i	położył	się	na	swojej	stercie	słomy,	przykrywając
się	drugą	tuniką,	którą	miał	na	zmianę.	Sen	przyszedł	szybko,	mimo	że	w	głowie	kotłowały
mu	się	różne	myśli.	Spał	głęboko	i	bez	snów.

Dopóki	nie	obudził	go	mocny	kopniak	w	żebra.
–	Wstawaj,	złodzieju!



Ocknął	 się	 i	 powoli	 dochodził	 do	 pełnej	 przytomności.	 Otworzywszy	 zmrużone	 oczy,
ujrzał	 płomień	 pochodni.	 Mężczyzna,	 który	 go	 zbudził,	 chwycił	 go	 za	 ramię	 i	 poderwał
na	nogi.	Dopiero	teraz	Markus	dostrzegł,	że	pochodnię	trzyma	Amatus,	a	kopniak	wymierzył
mu	Taurus.

–	Gdzie	go	schowałeś,	złodzieju?
Markus	zamrugał	i	potrząsnął	głową.
–	Schowałem?	Nie	rozumiem,	panie.
–	Sarni	udziec,	który	ukradłeś	ze	spiżarni.
–	Co?	 –	Markus	patrzył	 to	na	 jednego,	 to	na	drugiego.	 –	 Jaki	udziec,	panie?	Przysięgam,

że	niczego	nie	ukradłem.
–	 Łżesz!	 –	 Taurus	 uniósł	 w	 dłoni	 but	 i	 potrząsnął	 nim,	 aż	 sznurowadła	 zatańczyły

w	powietrzu.	–	To	twój.
Markus	przyjrzał	się	i	pokręcił	głową.
–	Moje	buty	są	tam,	panie.	Przy	drzwiach.
–	Tylko	trzy.	Czwarty	znaleziono	przed	chwilą	podczas	zmiany	warty.	Musiałeś	go	zgubić,

tak	bardzo	ci	się	spieszyło,	co?	Leżał	w	spiżarni.	Ktoś	rozwalił	zamek.	Napił	się	wina	i	ukradł
sarninę.	–	Zmarszczył	gwałtownie	brwi	i	pociągnął	nosem.	–	Czuć	od	ciebie	alkohol!

Lodowaty	dreszcz	przebiegł	Markusowi	po	plecach.
–	To	nie	ja!	To	nie	mój	but,	przysięgam.
–	Milcz,	złodzieju!	–	Taurus	uniósł	sandał	do	światła.	–	LVIII.	Widzisz?	To	but	z	pary,	którą

ci	 wydano.	 Nawet	 nie	 próbuj	 się	 wyłgiwać.	 Surowo	 zapłacisz	 za	 swój	 postępek.	 Wiesz,
co	robimy	ze	złodziejami?	–	Zacisnął	palce	na	tunice	chłopca.	–	Wiesz,	czy	nie?

–	N-nie	wiem,	panie.
–	 Urządzamy	 im	 ścieżkę	 zdrowia.	 –	 Wykrzywił	 usta	 w	 okrutnym	 uśmiechu.	 –	 Twoi

towarzysze	utworzą	szpaler,	każdy	dostanie	po	pałce,	a	ty	będziesz	musiał	przebiec	między
nimi,	zbierając	razy.	–	Taurus	zaśmiał	się	pod	nosem.	–	Sęk	w	tym,	że	mało	kto	dobiega	żyw
do	końca.

Te	 słowa	 zmroziły	Markusa.	 Chciał	 zaprzeczyć	 oskarżeniu,	 dowodzić	 swojej	 niewinności,
lecz	 surowy	 wyraz	 twarzy	 Taurusa	 kazał	 przypuszczać,	 że	 niczego	 nie	 wskóra.	 Głośna
rozmowa	 zbudziła	 innych	 niewolników,	 ich	 głowy	 ukazywały	 się	 w	 głębi	 korytarza
w	mętnym	blasku	węglowego	piecyka.	Markus	dostrzegł	Feraxa,	ich	spojrzenia	skrzyżowały
się	na	moment,	a	na	ustach	Celta	zakwitł	przebiegły	uśmieszek.



	
	
	
	
	

ladym	świtem	wyciągnięto	Markusa	z	pozbawionej	okien	celi,	do	której	Taurus	wtrącił
go	zeszłej	nocy.	Panował	przenikliwy	ziąb,	musiał	się	powstrzymywać,	żeby	nie	drżeć.

Nie	chciał,	żeby	ktoś	zobaczył,	że	się	boi.	A	bał	się	bardziej	niż	kiedykolwiek	w	całym	swoim
dotychczasowym	życiu.	Był	to	strach	nie	tylko	o	siebie,	ale	również	o	matkę.	Przeklinał	się
w	myślach,	że	ją	zawiódł.	Amatus,	trzymając	jego	ramię	w	potężnym	uścisku,	wyprowadził
go	na	plac	treningowy.	Taurus	już	tam	czekał.

–	Nadal	twierdzisz,	że	jesteś	niewinny,	chłopcze?
Markus	potwierdził	ruchem	głowy.
–	Niczego	nie	ukradłem,	panie.	Ktoś	mnie	wrobił.	Przysięgam	na	wszystkich	bogów.
Taurus	zmarszczył	brwi.
–	Lepiej	uważaj,	co	mówisz.	Bogowie	nie	są	łaskawi	dla	krzywoprzysięzców.
–	Wiem	o	tym,	panie.
–	Tak	czy	inaczej,	teraz	jesteś	w	moich	rękach	i	poddasz	się	karze.	Czy	to	jasne?
Markus	po	chwili	wahania	wzruszył	bezradnie	ramionami.
–	Tak,	panie.
Nastało	krótkie	milczenie.	Potem	Taurus	zapytał	wprost:
–	Powiedz	mi,	Markusie,	kto	ukradł	mięso,	jeśli	nie	ty?
Markus	 domyślał	 się	 prawdy.	 Jeżeli	 ktoś	 chciał	 go	 wkopać,	 to	 tylko	 Ferax.	 Nie	 mógł

jednak	oskarżyć	Celta,	nie	mając	żadnych	dowodów.	Trudno	też	było	dziwić	się	Taurusowi,
że	 uwierzył	 w	 jego	 winę,	 skoro	 znalazł	 jego	 but	 i	 poczuł	 od	 niego	 zapach	 wina,	 którym
poczęstował	go	Brixus.	Dlatego	Markusowi	pozostało	tylko	przyrzec	sobie,	że	kiedyś	zemści
się	na	Feraxie	–	o	ile	przeżyje	karę.	Podniósł	wzrok	i	spojrzał	w	oczy	zarządcy	instruktorów.

–	Nie	wiem,	kto	to	zrobił.	Wiem	tylko,	że	to	nie	byłem	ja.
–	W	takim	razie	nie	pozostawiasz	mi	wyboru.	–	Taurus	wyprostował	się	i	przeniósł	surowy

wzrok	na	Amatusa.	–	Przyzwij	wszystkich	niewolników	na	świadków.
–	Tak,	panie.	–	Amatus	puścił	Markusa,	ukłonił	się	lekko	i	odszedł	prędko	w	stronę	koszar.

Markus	 stał	 nieruchomo,	 zapatrzony	 przed	 siebie.	 Taurus	 postukiwał	 rózgą	 z	 winorośli
o	 krawędź	 buta.	 Wkrótce	 na	 placu	 zjawili	 się	 pierwsi	 gladiatorzy	 i	 stanęli	 w	 szeregu
naprzeciwko	Markusa.	Większość	nawet	nie	rzuciła	okiem	w	jego	stronę.	Po	nich	stawili	się
chłopcy	 z	 grupy	 Markusa.	 Wielu	 było	 zaciekawionych,	 ale	 niektórzy	 spoglądali	 w	 jego
stronę	ze	strachem,	jak	gdyby	wyobrażając	sobie,	że	są	na	miejscu	oskarżonego.	Ferax	i	jego
banda	uśmiechali	się	szyderczo;	na	ich	widok	w	Markusie	zagotowała	się	krew.	Jako	ostatni



przyszli	niewolnicy	 zatrudnieni	w	szkole	gladiatorów,	między	 innymi	Brixus,	który	bardzo
się	zdziwił,	widząc	Markusa.

Kiedy	 już	wszyscy	 zajęli	 swoje	miejsca,	Taurus	wszedł	na	 środek	placu	 i	nabrał	w	płuca
powietrza.

–	Tych,	którzy	jeszcze	nie	wiedzą,	informuję,	że	zebrano	was	tutaj,	abyście	byli	świadkami
ukarania	 tego	 oto	 złodzieja.	 Chłopak	 zeszłej	 nocy	 ukradł	 jedzenie	 z	 kuchni.	 Zdradziła	 go
własna	 głupota.	 Zapewne	 pamiętacie,	 jaka	 jest	 kara	 za	 kradzież.	 Niech	 dzisiejszy	 poranek
będzie	dla	was	wszystkich	przestrogą.	 –	 Zwrócił	 się	do	Amatusa.	 –	Ustaw	 swoich	uczniów
w	szpaler	pośrodku	placu.

Amatus	 ryknął	na	 chłopców,	 a	 ci	prędko	podbiegli	 i	 sformowali	dwa	 rzędy.	Utworzony
w	 ten	 sposób	 korytarz	 miał	 pięćdziesiąt	 kroków	 długości	 i	 kończył	 się	 przy	 palisadzie
na	 przeciwległym	 końcu	 placu.	 Chłopcy	 stali	 co	 dwa	 metry,	 zwróceni	 twarzą	 do	 środka.
Amatus	 podszedł	 do	wiklinowego	 kosza	 pełnego	 grubych	 drewnianych	 kijów.	Nabrał	 ich
w	ramiona	i	przyciskając	je	do	piersi,	wrócił	do	uczniów.

–	 Każdy	 bierze	 po	 jednym	 –	 rozkazał,	 idąc	 wzdłuż	 szpaleru.	 Ferax,	 gdy	 dostał	 swój,
zamachnął	 się	 na	 próbę	 i	 huknął	 kijem	 w	 żwir.	 Potem	 spojrzał	 na	 Markusa	 i	 mrugnął
do	niego.	Amatus	rozdał	ostatnie	kije	i	stanął	na	samym	końcu	szpaleru.

Taurus	zwrócił	się	do	Markusa.
–	Zdejmij	tunikę.
Markus	 odwrócił	 się	 twarzą	 do	 centuriona,	 a	 plecami	 do	 Brixusa	 i	 reszty	 niewolników,

chwycił	 brzeg	 tuniki,	 podciągnął	 ją	 do	 góry	 i	 zdjął	 przez	 głowę,	 a	 następnie	 podał
Taurusowi.	Stał	teraz	w	samych	butach	i	biodrowej	przepasce.	Z	tyłu	dobiegł	go	stłumiony
okrzyk	 zdumienia.	Obejrzał	 się	 i	 zobaczył	Brixusa,	 który	wpatrywał	 się	w	niego	wielkimi
oczyma.

–	Ciszej	 tam!	 –	 zagrzmiał	 Taurus.	 –	 Szpaler	w	gotowości!	Macie	 robić,	 co	do	was	należy!
Kiedy	chłopak	będzie	was	mijał,	uderzycie	go	z	całej	siły.	Kto	chybi	lub	uderzy	zbyt	słabo,
sam	będzie	musiał	przebiec!	Zrozumiano?

Chwycił	Markusa	za	ramię	i	zaprowadził	na	początek	szpaleru.
–	 Zaczynamy	 na	moją	 komendę	 –	 powiedział	 głośno,	 po	 czym	 zniżył	 głos	 do	 szeptu.	 –

Najlepiej	 biegnij	 co	 tchu.	 Chroń	 głowę	 rękoma.	 Nie	 zwalniaj,	 nie	 przewracaj	 się.	 Jeśli
upadniesz,	będzie	po	tobie.	Rozumiesz?

Markus,	wstrząsany	dreszczami	strachu,	skinął	głową.
–	Przygotuj	się.	Liczę	do	trzech.	Raz!	Dwa...
–	Stać!
Taurus	odwrócił	się	z	gniewną	miną.
–	Kto	to	powiedział?
Markus	obejrzał	się	przez	ramię	i	zobaczył,	że	niewolnicy	zerkają	w	stronę	Brixusa.	Stary

kucharz	wystąpił	z	szeregu	ze	ściśniętym	gardłem.



–	To	ja,	panie.
–	Brixus?	Jak	śmiesz?	–	Taurus	zacisnął	palce	na	rózdze	i	podszedł	do	kucharza,	piorunując

go	wzrokiem.	–	Co	to	ma	znaczyć?
Brixus	wyprostował	plecy	i	spojrzał	instruktorowi	w	oczy.
–	Chłopak	jest	niewinny,	panie.	Znam	go.	Markus	niczego	nie	ukradł.
–	 Doprawdy?	 Skąd	 ta	 pewność?	 Czyżbyś	 był	 świadkiem	 kradzieży	 i	 widział	 złodzieja

na	własne	oczy?
Brixus	 spojrzał	 przelotnie	 na	Markusa.	 Taurus	 znienacka	wpakował	mu	 rózgę	w	brzuch,

kucharz	 zgiął	 się	w	pół	 i	upadł	 z	 jękiem	na	kolana.	 Taurus	pochylił	 się	nad	nim	 z	groźną
miną.

–	A	więc?
–	To	ja	ukradłem	mięso	–	wydyszał	Brixus.
Taurus	zamarł.
–	Słucham?	Ty?	Nie	wierzę	ci!
–	Naprawdę,	panie.	To	byłem	ja.	Chłopak	jest	niewinny.
Markus	pokręcił	 głową	 z	niedowierzaniem.	Brixus	 złodziejem?	 Zimny	dreszcz	niepokoju

przeszył	mu	 serce.	Dlaczego	 się	 odezwał?	 Czyżby	 zrobiło	mu	 się	 go	 żal?	Wszystkie	 twarze
były	teraz	zwrócone	ku	dwóm	mężczyznom.	Po	długiej	ciszy	Taurus	oparł	ręce	na	biodrach
i	przemówił:

–	Jeśli	to	twoja	sprawka,	dlaczego	się	przyznałeś,	skoro	prawie	ci	się	upiekło?
Brixus	nabrał	powietrza	i	podniósł	wzrok.
–	Nie	chcę,	żeby	niewinny	ucierpiał	z	mojego	powodu,	panie.
–	Dlaczegóż	by	nie?
–	Mam	swoją	dumę.	Może	i	jestem	niewolnikiem,	ale	wiem,	co	to	honor.
–	Honor?	–	Taurus	parsknął	śmiechem.	–	Honor!	Czego	ja	się	dowiaduję!	Honor,	Brixusie,

jest	przywilejem	ludzi	wolnych.	Niewolników	nie	stać	na	takie	luksusy.
–	To,	że	jestem	niewolnikiem,	panie,	nie	oznacza,	że	nie	jestem	człowiekiem.
Taurus	zrobił	krok	do	tyłu.
–	 No	 dobrze,	 zatem	 wstawaj.	 Zobaczymy,	 na	 co	 ci	 się	 zda	 ten	 honor	 w	 zetknięciu

z	twardymi	kijami.	Ubieraj	się,	chłopcze!	–	zawołał	do	Markusa.	–	Włóż	tunikę	i	stań	z	boku.
Markus	 był	 tak	 zdumiony,	 że	 nie	 mógł	 się	 ruszyć.	 Dopiero	 kiedy	 Taurus	 pogroził	 mu

rózgą,	podniósł	tunikę	i	dołączył	do	innych	niewolników.	Wkładając	ją	przez	głowę,	słyszał,
jak	główny	instruktor	każe	Brixusowi	rozebrać	się	i	stanąć	u	wlotu	szpaleru.

Gdy	kucharz	dokuśtykał	na	miejsce,	Taurus	stanął	za	 jego	plecami.	Poczekał,	aż	zapadnie
zupełna	cisza,	i	zawołał:

–	Gotowi!	Raz...	Dwa...	Trzy!	Biegnij,	Brixusie.
Kucharz	pochylił	głowę	i	nakrył	ją	ramionami,	by	chronić	czaszkę	od	ciosów.	Ruszył	co	sił

w	nogach	między	chłopców.	Markus	wstrzymał	oddech,	widząc,	jak	pierwsi	dwaj	zamierzają



się	kijami.	Brixus	okazał	się	szybszy,	niż	się	spodziewali;	pierwszy	kij	odbił	się	od	jego	boku,
a	 drugi	 ześlizgnął	 po	 barku.	 Następni	 dwaj	 byli	 już	 lepiej	 przygotowani,	 ich	 kije
wylądowały	na	grzbiecie	kucharza	z	głuchym	dźwiękiem,	który	rozniósł	się	po	placu.	Brixus
biegł	dalej,	robiąc	uniki	na	prawo	i	lewo,	starając	się	mylić	napastników.	Markus	przyglądał
się	temu	ze	ściśniętym	żołądkiem.

–	Dalej,	Brixusie	–	szeptał	pod	nosem.	–	Dasz	radę.
Kucharz	 był	 już	 dalej	 niż	 w	 połowie	 drogi.	 Chociaż	 kulawy,	 biegł	 dość	 szybko,	 a	 jego

ruchy	 były	 trudne	 do	 przewidzenia,	 dzięki	 czemu	 ciosy	 nie	 trafiały	 go	 z	 całym	 impetem.
Do	 przebycia	 pozostało	 mu	 jeszcze	 dwadzieścia	 kroków,	 lecz	 Ferax,	 który	 stał	 prawie
na	końcu,	już	unosił	swój	kij.	Brixus	biegł	pochylony	i	spostrzegł	niebezpieczeństwo	dopiero
w	ostatniej	 chwili.	 Ferax	 z	dzikim	okrzykiem	 triumfu	opuścił	kij,	 trafiając	kucharza	w	bok
głowy.	 Nogi	 ugięły	 się	 pod	 Brixusem	 i	 upadł	 na	 kolana,	 kołysząc	 się	 jak	 pijany.	 Ferax
podniósł	kij.

–	Nie...	–	wyszeptał	rozpaczliwie	Markus.	–	Nie!
Wyrwał	 do	 przodu,	 przecinając	 plac	 treningowy	 po	 przekątnej.	 Ferax	 go	 nie	 widział,

bo	stał	bokiem,	skupiony	na	swojej	ofierze.	Chwycił	kij	oburącz	i	zaczął	go	unosić	wysoko
ponad	głowę.	Markus	pędził	co	tchu	na	ratunek	przyjacielowi.

–	Ejże!	–	ryknął	Taurus.	–	A	ty	dokąd?
Markus	 go	 zignorował,	 cała	 jego	 uwaga	 koncentrowała	 się	 na	 Feraxie.	 Celt	 naprężył

mięśnie,	zamierzając	się	do	uderzenia.	Markus	rzucił	się	przed	siebie	i	najpierw	wyciągniętą
ręką	chwycił	go	za	nadgarstek,	a	ułamek	sekundy	później	wpadł	na	niego	całym	ciężarem.
Obaj	 z	hukiem	 i	bez	 tchu	 runęli	na	 ziemię	obok	Brixusa.	Markus	wykorzystał	 zaskoczenie
Feraxa	 i	 zadał	mu	 kilka	 ciosów	w	brzuch,	 aż	 Celt	 zwinął	 się	 z	 bólu.	 Potem	prędko	 usiadł
w	kucki,	gotów	do	ponownego	ataku,	lecz	widząc,	że	Ferax	jest	chwilowo	unieszkodliwiony,
zaryzykował	i	obrócił	się	w	stronę	Brixusa.

Oszołomiony	kucharz	zwiesił	głowę	na	bok.
–	N-nie	dam	rady.
–	 Musisz!	 Inaczej	 zginiesz!	 –	 Markus	 chwycił	 go	 i	 zaciskając	 zęby,	 pomógł	 mu	 stanąć

na	 nogi.	 Zarzuciwszy	 sobie	 jego	 ramię	 na	 plecy,	 zaczął	 go	 prowadzić.	 Z	 przodu	 stali	 dwaj
ostatni	 chłopcy,	 towarzysze	 Feraxa.	 Spoglądali	 niepewnie	 to	 na	 Markusa,	 to	 na	 swojego
herszta.

Markus	spiorunował	ich	wzrokiem.
–	Spróbujcie	go	dotknąć,	a	przysięgam,	że	was	zabiję	–	wysyczał	przez	zęby.
Chłopcy	wciąż	ściskali	w	dłoniach	kije,	ale	nie	odważyli	się	ich	podnieść.	Markus	i	Brixus

minęli	ich	chwiejnym	krokiem,	potem	upadli	na	ziemię.	Ciężko	dysząc	ze	zmęczenia,	Markus
dźwignął	się	na	nogi	i	zasłonił	kucharza	własnym	ciałem.

–	 Proszę,	 proszę!	 –	 Taurus	 zaśmiał	 się,	 zmierzając	w	 ich	 kierunku.	 Popatrzył	 na	Markusa
z	wyrazem	 rozbawienia.	 –	 Zdawałoby	 się,	 że	 sama	 skóra	 i	 kości,	 a	 dzielny	 jak	 lew!	Może



będzie	z	ciebie	kiedyś	gladiator,	chłopcze.
–	Po	moim	trupie!	–	warknął	Ferax,	podnosząc	się	z	ziemi	i	wyciągając	rękę	po	upuszczony

kij.	Już	zaciskał	na	nim	palce,	lecz	nagle	krzyknął	z	bólu,	bo	Taurus	przydepnął	mu	je	swoim
ciężkim	butem.

–	 Puść	 to,	 chłopcze.	 Miałeś	 okazję	 i	 jej	 nie	 wykorzystałeś.	 Następnym	 razem	 się	 nie
ociągaj.	Niech	to	będzie	dla	ciebie	nauczka.

Ferax	spojrzał	gniewnie.
–	Powiedziałem:	puść.	Nie	będę	się	więcej	powtarzał	–	ostrzegł	Taurus.
Celt	po	chwili	wahania	cofnął	dłoń.	Odwrócił	się	do	Markusa	i	wymamrotał:
–	Już	nie	żyjesz.	Przysięgam	na	wszystkie	świętości.



	
	
	
	
	

rzywiąc	usta,	Brixus	spróbował	dźwignąć	się	z	posłania.	Usiadł	oparty	o	białą	ścianę
szpitala	 i	 przez	 chwilę	 oddychał	 bardzo	 ostrożnie,	 by	 nie	 potęgować	 bólu

w	połamanych	żebrach.	Nie	 licząc	miejsc	opasanych	ciasno	bandażem	 i	unieruchomionego
na	 szynie	 przedramienia,	 jego	 ciało	 pokrywały	 fioletowe	 sińce	 i	 rozległe	 ciemne	 strupy.
Markusowi	robiło	się	słabo	na	widok	obrażeń,	jakich	kucharz	doznał	z	jego	powodu.

–	Bez	przesady.	–	Brixus	zmusił	się	do	uśmiechu.	–	Nie	wyglądam	aż	tak	źle.
Markus	pokręcił	głową.
–	Wyglądasz	okropnie.
–	 To	 bardzo	 miło	 z	 twojej	 strony.	 Następnym	 razem	 dobrze	 się	 zastanowię,	 zanim

nadstawię	 za	 ciebie	 karku.	 –	 Zrobił	 urażoną	minę,	 lecz	 po	 chwili	 znów	 się	 uśmiechnął.	 –
Swoją	drogą,	myślałem,	że	odwiedzisz	mnie	wcześniej.	Minęły	dwa	dni...

–	Nie	miałem	kiedy.	Taurus	kazał	mi	przejąć	twoje	obowiązki,	dopóki	nie	wyzdrowiejesz.
Wczoraj	 przez	 cały	 czas	 albo	 trenowałem,	 albo	 pracowałem	 w	 kuchni.	 Ma	 na	 mnie	 oko.
Chyba	pilnuje,	żeby	nie	doszło	do	czegoś	między	mną	a	Feraxem.

–	To	się	okaże	–	prychnął	Brixus.	–	Znam	takich	jak	on.	Ferax	nie	spocznie,	dopóki	cię	nie
zniszczy.

–	Wiem	 –	 przytaknął	 cicho	Markus.	 Odchrząknął	 i	 dodał:	 –	 Ale	 mniejsza	 o	 to.	 Jak	 się
dzisiaj	czujesz?

–	Wszystko	mnie	boli,	 ale	 lekarz	mówi,	 że	 się	wyliżę.	Chociaż	minie	 trochę	 czasu,	 zanim
moja	 ręka	 odzyska	 pełną	 sprawność.	 W	 każdym	 razie	 radzę	 ci,	 Markusie,	 żebyś	 dobrze
opiekował	się	moją	kuchnią,	bo	inaczej	będziesz	miał	na	pieńku	nie	tylko	z	Feraxem!

Brixus	przerwał	i	zaczął	się	w	niego	wpatrywać.
–	Przyszedłeś	mi	z	odsieczą.	Przyznam,	że	nadal	niewiele	z	tego	pamiętam.	Po	pierwszym

ciosie	w	głowę	trochę	mnie	zamroczyło.	Taurus	opowiedział	mi,	co	było	dalej.
–	Taurus?	–	zdziwił	się	Markus.
–	 Tak.	 Kazał	 się	 mną	 dobrze	 zaopiekować.	 Oczywiście	 twierdzi,	 że	 zrobił	 to	 wyłącznie

po	to,	żeby	Porcino	nie	stracił	niewolnika	i	żebym	jak	najszybciej	wrócił	do	pracy	w	kuchni.
Ale	nie	dałem	się	na	to	nabrać.	Wiem,	że	obaj	zrobiliśmy	na	nim	duże	wrażenie.

–	Naprawdę?
–	 Oczywiście.	 Ja	 mu	 zaimponowałem,	 wstawiając	 się	 za	 tobą,	 a	 ty	 –	 przychodząc	 mi

na	 ratunek.	 Może	 i	 jest	 gruboskórnym	 twardzielem,	 jak	 wielu	 byłych	 legionistów,	 ale
w	głębi	duszy	to	uczciwy	człowiek	i	zna	się	na	ludziach.



Markus	pokiwał	głową,	 lecz	bardziej	niż	osobowość	Taurusa	 interesowała	go	odpowiedź
na	pytanie,	które	zadawał	sobie,	odkąd	Brixus	wybawił	go	od	kary.

–	Dlaczego	to	zrobiłeś?	Dlaczego	mnie	uratowałeś?
Brixus	 spoważniał	 na	 twarzy.	 Przez	 chwilę	 patrzył	 chłopcu	 w	 oczy,	 wreszcie	 wzruszył

lekko	ramionami.
–	Nie	wierzę,	że	ukradłeś	to	mięso.	Przypuszczam,	że	zrobił	to	ten	cwaniak	Ferax.	Wpadł

na	 pomysł,	 żeby	 się	 ciebie	 pozbyć	 i	 umocnić	 swoje	 wpływy.	 Nie	 mogłem	 się	 temu
bezczynnie	przyglądać,	Markusie.	I	tyle.

Ale	Markus	nie	był	całkiem	przekonany.	Chciał	mu	wierzyć,	bo	Brixus	okazał	 się	 jedną
z	niewielu	osób,	które	mógł	zaliczyć	do	grona	swoich	przyjaciół.	Nie	mieściło	mu	się	jednak
w	 głowie,	 że	 ktoś	 mógłby	 zaryzykować	 życie	 w	 imię	 kilkumiesięcznej	 przyjaźni.	 Chyba
że	miał	ku	temu	jakiś	inny	powód.	Tylko	jaki?

–	 Zawdzięczam	 ci	 życie,	 Brixusie	 –	 rzekł	 zakłopotany.	 –	 Uratowałeś	 nie	 tylko	mnie,	 ale
może	również	moją	matkę.

–	 Wiem,	 opowiadałeś	 mi	 o	 niej.	 I	 o	 tym,	 co	 się	 przydarzyło	 twojej	 rodzinie.	 –	 Brixus
ponownie	 zamilkł,	 zagryzł	 wargę	 i	 przypatrywał	 się	 chłopakowi.	 Po	 chwili	 wskazał
kamienną	podłogę	obok	materaca.	–	Usiądź.	Chcę	z	tobą	o	czymś	porozmawiać.

Markus	usiadł	ze	skrzyżowanymi	nogami.
–	Od	razu	lepiej	–	powiedział	Brixus.	–	Teraz	nie	muszę	wyginać	szyi.	Markusie,	muszę	ci

zadać	kilka	pytań.
–	Jakich?
–	O	twoją	rodzinę...	O	znamię,	które	masz	na	łopatce.
Markus	zdziwiony	uniósł	brwi.
–	Masz	na	myśli	bliznę?
–	Bliznę?	Pewnie	można	ją	tak	nazwać.
–	Skąd	o	niej	wiesz?
–	Zobaczyłem	ją,	gdy	Taurus	kazał	ci	ściągnąć	tunikę.	Skąd	się	wzięła?
Markus	wzruszył	ramionami.
–	Jest	tam	od	zawsze.	Odkąd	pamiętam.
–	Aha.	I	nie	wiesz,	skąd	się	wzięła?
Potrząsnął	głową.
–	Musiałem	się	skaleczyć,	kiedy	byłem	bardzo	mały.	Dlaczego	pytasz?
–	Z	ciekawości.	–	Brixus	zaciął	usta.	–	Czy	mógłbym	ją	obejrzeć?
Markus	był	zdziwiony	jego	prośbą.
–	Co	w	niej	takiego	niezwykłego?
–	Pozwól	mi.
Dziwny	błysk	w	oczach	niewolnika	 sprawił,	 że	Markus	poczuł	 się	nieswojo.	Po	krótkim

wahaniu	zsunął	tunikę	z	barku,	odsłaniając	zmarszczony	kawałek	skóry.	Nigdy	nie	widział



go	 na	 własne	 oczy,	 mógł	 jedynie	 wymacać	 bliznę	 palcami.	 Nadstawił	 łopatkę	 w	 stronę
Brixusa.	Ten	przyglądał	się	jej	w	milczeniu.	Potem	kaszlnął.

–	Dziękuję.
Markus	poprawił	 tunikę	 i	odwrócił	się	 twarzą	do	mężczyzny.	Brixus	spoglądał	na	niego

z	natchnionym	wyrazem	twarzy.
–	Wiesz,	co	to	za	znak?
–	Właściwie	to	nawet	nie	wiem	dokładnie,	jak	wygląda.
–	To	nie	jest	blizna,	Markusie.	Ani	żadne	zwyczajne	znamię.	Zostałeś	naznaczony.	Tak	też

mi	się	zdawało,	kiedy	zobaczyłem	cię	przedwczoraj	bez	tuniki.
–	 Naznaczony?	 –	 Markus	 aż	 się	 wzdrygnął.	 –	 Dlaczego	 ktoś	 miałby	 naznaczać	 małe

dziecko?	I	co	to	w	ogóle	za	znak?
–	To	wilcza	głowa	na	czubku	miecza.
Markus	parsknął	cichym	śmiechem.
–	Niby	co	miałaby	oznaczać?
–	Nie	mam	jeszcze	pewności	–	odparł	Brixus,	zniżając	głos	i	zerkając	w	stronę	drzwi.	Potem

przemówił	niemal	szeptem:	–	Opowiedz	mi	jeszcze	raz	o	swojej	rodzinie.	Mówiłeś,	że	ojciec
był	centurionem.

–	Tak.
–	A	matka?	Skąd	pochodzi?	Jak	poznała	się	z	twoim	ojcem?
–	 Była	 niewolnicą.	 Dołączyła	 do	 armii	 Spartakusa.	 Ojciec	 odkupił	 ją	 po	 upadku

powstania.	Zwrócił	jej	wolność	i	ożenił	się	z	nią.
–	I	wtedy	przyszedłeś	na	świat.	–	Brixus	popadł	w	zadumę.	–	Powiedz,	jak	wygląda	twoja

matka?	Opisz	mi	ją.
Markus	 skupił	 się	 i	 ze	 ściśniętym	 sercem	 zaczął	 przywoływać	 kolejne	 szczegóły.	 Brixus

słuchał	wszystkiego	z	uwagą,	od	czasu	do	czasu	kiwając	głową,	jakby	na	zachętę.	Na	koniec
zmarszczył	brwi,	pokręcił	głową	i	szepnął	pod	nosem:

–	Musiała	zabrać	ze	sobą	żelazo	do	wypalania	piętna...
Markus	nachylił	się.
–	O	czym	ty	mówisz,	Brixusie?	Nic	z	tego	nie	rozumiem.	O	co	w	tym	wszystkim	chodzi?
–	 Sam	 nie	 jestem	 pewien,	Markusie.	 Odkąd	 zobaczyłem	 u	 ciebie	 to	 znamię,	 nie	 mogę

przestać	o	nim	myśleć.	Może	 coś	 znaczy,	 a	może	nie.	Nie	mogę	 ci	powiedzieć,	dopóki	nie
będę	miał	pewności.	A	tymczasem	nie	wolno	ci	o	tym	wspominać.	–	Chwycił	chłopca	nagle
za	nadgarstek	i	przyciągnął	do	siebie.	–	Nikomu	ani	słowa,	rozumiesz?

–	 Dlaczego?	 Co	 to	 za	 tajemnica?	 –	W	 tonie	Markusa	 pobrzmiewało	 zniecierpliwienie.	 –
Co	przede	mną	ukrywasz?

–	Lepiej,	żebyś	nie	wiedział.	Jeszcze	nie	teraz.	–	Brixus	puścił	go	i	dysząc	głośno,	oparł	się
o	ścianę	z	grymasem	bólu	na	twarzy.	Wskazał	mu	gestem	drzwi.	–	Jestem	zmęczony.	Muszę
odpocząć.	 Wracaj	 do	 kuchni,	 na	 pewno	 tam	 cię	 potrzebują.	 Nie	 chcesz	 chyba	 podpaść



Taurusowi.
–	Jeszcze	chwila	–	zaprotestował	Markus.	–	Powiedz	mi	wszystko,	co	wiesz.
Brixus	potrząsnął	głową.
–	Za	wcześnie	na	to.	Nie	chcę	ryzykować.	Dowiesz	się	wszystkiego	w	swoim	czasie.	Zaufaj

mi.	A	 teraz	 idź	 już.	 –	Wyciągnął	dłoń	 i	pchnął	Markusa	w	stronę	drzwi,	aż	 ten	musiał	 się
podeprzeć	dla	utrzymania	równowagi.

Wstał	 nachmurzony	 i	 zacisnął	 dłonie	 w	 pięści.	 Brixus	 odwrócił	 wzrok	 i	 już	 się	 nie
odzywał.	Markus	opuścił	celę,	wyszedł	ze	szpitala	i,	tłumiąc	w	sobie	złość,	udał	się	prędko
do	kuchni.
	

Saturnalia	 przypadły	 w	 zimny	 i	 wietrzny	 dzień.	 Strugi	 deszczu	 bębniły	 o	 dachówki,
wicher	wył	w	zaułkach	między	budynkami.	Niewolnicy,	instruktorzy,	pracownicy,	a	nawet
Porcino	we	własnej	 osobie	 zebrali	 się	w	 największym	 z	 budynków	 koszarowych.	W	 tym
roku	lanista	postanowił,	że	wszyscy	jego	niewolnicy,	bez	względu	na	wiek,	będą	jedli	razem.
Stoły	 i	 ławki	 przyniesiono	 z	 kuchni	 i	 ustawiono	 wzdłuż	 ścian.	 Gdy	 niewolnicy	 usiedli
na	swoich	miejscach,	wszedł	Porcino	i	jego	wyzwoleńcy	z	tacami	pełnymi	jadła	i	napojów.
Tego	 dnia	 treningi	 się	 nie	 odbywały.	 Mężczyźni	 i	 chłopcy	 z	 nieskrywanym	 zachwytem
wpatrywali	 się	 w	 obfitość	 potraw.	 Na	 stołach	 piętrzyły	 się	 bochenki	 świeżego	 chleba,
wędzone	udźce,	sery,	garnuszki	z	sosem	rybnym,	aromatycznie	przyprawione	kiełbasy.

Markus	siedział	koło	Peleneosa.	Naprzeciw	siebie	miał	Pyrosa	i	Spartanina.	Pyros	chwycił
bochenek	chleba,	ugryzł	ogromny	kęs	i	łapczywie	go	przeżuwał.

–	Spokojnie,	przyjacielu	–	roześmiał	się	Peleneos.	–	Bo	nie	zostanie	dla	nas.
–	Ale	pyszny	–	wymamrotał	Pyros,	rozsypując	okruszki.	–	Z	sezamem.
Siedzący	 obok	 niego	 Spartanin	 strzepnął	 kilka	 okruchów,	 które	 wylądowały	 mu

na	rękawie	tuniki,	po	czym	sięgnął	po	najmniejszą	z	kiełbasek,	odgryzł	czubek	i	międlił	go
w	ustach	z	ostentacyjną	obojętnością.

Markus	 poczekał,	 aż	 jego	 towarzysze	 napełnili	 drewniane	 talerze,	 i	 dopiero	 wtedy
nieśmiało	sięgnął	po	kawałek	mięsiwa.	Peleneos	trącił	go	łokciem.

–	W	czasie	Saturnaliów	wszyscy	są	równi.	Nie	krępuj	się.
Gdy	Markus	zaczął	sobie	nakładać,	Pyros	pochylił	 się	nad	stołem,	przełknął	pospiesznie

chleb	i	zapytał:
–	Jak	się	czuje	kucharz?	Słyszałem,	że	byłeś	go	odwiedzić.
–	Brixus	ma	się	coraz	lepiej.	Niedługo	powinien	wrócić	do	pracy.
–	Miło	to	słyszeć	–	odezwał	się	Spartanin.	–	Ze	wszystkich	niewolników	on	jeden	potrafi

gotować.
Markus	zaczerwienił	się.
–	Ja	i	moi	koledzy	staramy	się,	jak	możemy.
Spartanin	wzruszył	ramionami.
–	Mam	nadzieję,	że	gladiator	będzie	z	ciebie	lepszy	niż	kucharz,	Markusie.	Inaczej	prędko



zginiesz.
–	Nie	zwracaj	na	niego	uwagi	–	poradził	Peleneos.	–	Raduj	się	ucztą.
Chłopiec	 pokiwał	 z	 uśmiechem	 głową.	 Mimo	 wszystkich	 nieszczęść,	 jakie	 go	 spotkały,

cenił	sobie	tych	trzech	towarzyszy	i	zaczynał	ich	traktować	prawie	jak	starszych	braci.	Albo
raczej	wujków.

–	 Oho,	 nadchodzi	 wino.	 –	 Peleneos	 wskazał	 brodą	 drzwi,	 w	 których	 pojawili	 się
instruktorzy	objuczeni	dzbanami	z	winem	i	koszami	pełnymi	drewnianych	kubków.	Taurus
podszedł	do	ich	stołu,	umieścił	dzban	w	żelaznym	stojaku	i	rozstawił	na	blacie	cztery	kubki.

–	Nie	wiem,	czy	będę	częstym	gościem	w	tej	gospodzie	–	stwierdził	ironicznie	Spartanin.	–
Ten	barman	jest	trochę	obcesowy.

–	Ciesz	się,	póki	możesz	–	odburknął	Taurus.	–	Jutro	wszystko	wróci	do	normy.
Gdy	 odszedł,	 Markus	 i	 jego	 towarzysze	 wymienili	 między	 sobą	 spojrzenia,	 po	 czym

wybuchnęli	śmiechem.
Uczta	 trwała	 cały	 dzień,	 a	 wieczorem	 uprzątnięte	 stoły	 odsunięto	 pod	 ściany	 i	 Porcino

wprowadził	 do	 środka	 trupę	 cyrkową.	 Zapalono	 pochodnie	 i	 wetknięto	 je	 w	 uchwyty
na	 ścianach;	 w	 ich	 blasku	 cyrkowcy	 najpierw	 dokonywali	 różnych	 akrobacji,	 a	 następnie
zaczęli	 odgrywać	 pantomimy,	 które	 wywołały	 u	 gladiatorów,	 w	 większości	 mocno	 już
pijanych,	 konwulsyjne	 napady	 śmiechu.	 Markusowi,	 który	 wypił	 tylko	 kubek	 wina,
przyjemnie	 szumiało	 w	 głowie,	 oparł	 się	 o	 ścianę	 i	 patrzył	 na	 spektakl	 z	 roztargnionym
uśmiechem.	 Spochmurniał	 jednak,	 gdy	 przypomniał	 sobie,	 że	 nazajutrz	 czeka	 go	 powrót
do	surowego	reżimu	treningów	pod	bacznym	okiem	Amatusa.

Kiedy	 cyrkowcy	 zakończyli	 występy	 i	 opuścili	 koszary,	 Porcino	 wdrapał	 się	 na	 stół
w	jednym	końcu	sali	i	uniósł	ręce.

–	Cisza!	Cicho	tam!
Rozmowy	 stopniowo	 zamarły	 i	wszystkie	 oczy	 zwróciły	 się	w	 stronę	właściciela	 szkoły.

Odczekał	jeszcze	chwilę,	aż	nastała	zupełna	cisza,	nabrał	powietrza	i	przemówił:
–	Gladiatorzy,	zasłużyliście	na	to,	by	móc	świętować	Saturnalia.	Cieszę	się,	że	mogłem	was

nagrodzić	za	wasz	codzienny	wysiłek	na	placu	treningowym.	Jeszcze	nigdy	nie	miałem	tylu
dobrze	 zapowiadających	 się	 uczniów.	 Przynosicie	 zaszczyt	 mojej	 szkole	 i	 tradycji
wojowników,	którzy	byli	przed	wami.	Pozdrawiam	was,	gladiatorzy!

Przez	 chwilę	 wszyscy	 wokół	 Markusa,	 chłopcy	 i	 dorośli,	 żywo	 wiwatowali.	 Wszyscy
oprócz	 Spartanina,	 który	 spoglądał	 na	 towarzyszy	 ze	 słabo	 skrywaną	 pogardą.	 Kiedy
wiwaty	wreszcie	ustały,	Porcino	kontynuował	przemowę:

–	 Jesteście	 najlepszymi	 wojownikami,	 jakich	 kiedykolwiek	 przyszło	 mi	 tutaj	 trenować.
Jestem	 z	 was	 dumny.	 A	 za	 kilka	 dni	 moja	 duma	 będzie	 jeszcze	 większa.	 Zaszczycą	 nas
bowiem	 goście	 z	 najznamienitszych	 rzymskich	 rodów.	 Przyjadą	 do	 mojej	 szkoły,	 aby
obejrzeć	 niektórych	 z	 was	 w	 akcji.	 Spodziewam	 się,	 że	 ci,	 którzy	 zostaną	 wybrani,	 będą
wspaniale	 walczyć	 ku	 swojej	 i	 mojej	 chwale.	 Na	 tych,	 którzy	 szczególnie	 się	 odznaczą,



czekają	 w	 Rzymie	 wielka	 sława	 i	 bogactwo.	 Pokażcie	 rzymskim	 nobilom,	 co	 umiecie,
a	 z	 pewnością	 będą	 chcieli	 zaprezentować	 was	 przyjaciołom	 i	 mieszkańcom
najświetniejszego	 ze	 wszystkich	 miast.	 Pomyślcie	 o	 tym,	 moi	 gladiatorzy!	 Splendory	 są
na	 wyciągnięcie	 ręki.	 Musicie	 tylko	 dać	 z	 siebie	 wszystko	 i	 wykorzystać	 zdobyte
umiejętności.

Kilku	 niewolników	 –	 tak	 pijanych,	 że	 niewiele	 już	 rozumieli	 –	 zaczęło	wznosić	 radosne
okrzyki.	Większość	była	jednak	wystarczająco	trzeźwa,	by	zdać	sobie	sprawę	z	prawdziwego
znaczenia	słów,	które	przed	chwilą	padły.	Sprawiły	one,	że	w	jednej	chwili	prysł	świąteczny
nastrój.	Duch	zabawy	całkiem	się	ulotnił	 i	zdawało	się,	że	ponury	cień	padł	na	wszystkich
zgromadzonych.	Peleneos	odjął	kubek	od	ust	i	cisnął	go	na	bok,	przeklinając	pod	nosem.

–	Życzę	wam	dobrej	nocy!	–	zakończył	Porcino.
Zanim	 jednak	 zdążył	 zejść	 ze	 stołu,	 drzwi	 się	 otworzyły	 i	 wszedł	 strażnik	 z	 włócznią

w	dłoni.	Stanął	przed	lanistą	i	pokłonił	mu	się.
–	Panie,	spieszę	donieść,	że	zbiegł	jeden	z	niewolników.
–	Zbiegł?
Strażnik	nerwowo	przełknął	ślinę.
–	Tak,	panie.
Na	 sali	 zapadła	 głucha	 cisza.	 Zaciekawieni	 chłopcy	 i	mężczyźni	wytężali	 słuch,	 próbując

dosłyszeć,	o	czym	jest	mowa.	Porcino	wbił	w	strażnika	wściekłe	spojrzenie.
–	Jak	to	zbiegł?	Wszyscy	mieli	być	na	tej	sali.	Jak	mogliście	pozwolić,	żeby	ktoś	wam	się

wymknął?
–	Jego	tu	nie	było,	panie.	Był	w	szpitalu.
Markusowi	zabiło	serce.
–	Kto	taki?	Jak	się	nazywa?
–	Brixus,	panie.



	
	
	
	
	

orcino	natychmiast	rozkazał	strażnikom	i	instruktorom	rozpocząć	poszukiwania	zbiega.
Niewolników	 zamknięto	 w	 celach.	 Markus	 prędko	 wskoczył	 na	 ławkę	 i	 wyjrzał

na	zewnątrz	przez	wąski	otwór	wentylacyjny.	Zobaczył	 targane	podmuchami	wiatru	ognie
pochodni	oraz	ciemne	sylwetki	migające	na	tle	budynków.	Od	murów	odbijały	się	echem
głosy	Porcina	i	Taurusa,	którzy	zarządzali	poszukiwaniami.

–	Święta,	święta	i	po	świętach	–	wymamrotał	ktoś	obok	Markusa.	Był	to	Spartanin.	–	Czy
to	nie	ciekawe,	jak	szybko	nasz	pan	potrafi	stracić	dla	nas	dobre	serce?	Wystarczy,	że	poczuje
się	okradziony,	i	zaraz	lądujemy	z	powrotem	w	celach.	No	cóż...	–	Uśmiechnął	się	cierpko.

Markus	 znów	 wyjrzał	 przez	 wąski	 otwór,	 za	 którym	 właśnie	 przemknęła	 grupka
strażników.	Wieść	o	ucieczce	Brixusa	wprawiła	go	w	oszołomienie.	Kucharz	w	żaden	sposób
nie	 zdradził	 swoich	 zamiarów.	 Markus	 miał	 żal	 do	 przyjaciela,	 że	 ten	 nie	 powierzył	 mu
swojej	 tajemnicy.	 Poza	 tym	 był	 wściekły,	 że	 ominęła	 go	 szansa,	 by	 uciec	 razem	 z	 nim.
Niewiele	 brakowało,	 a	 wyruszałby	 teraz	 na	 poszukiwania	 generała	 Pompejusza;	 zamiast
tego	objadał	się	w	towarzystwie	innych	niewolników.

–	Myślisz,	że	mu	się	uda?	–	zapytał.
–	Skąd	niby	mam	to	wiedzieć?	–	Spartanin	wzruszył	ramionami.	–	Wiem	tyle,	ile	ty.	Ale

na	mój	rozum	Brixus	popełnił	głupstwo.
–	Dlaczego	tak	uważasz?
–	 Jak	 to	 dlaczego?	 Przecież	 to	 kulawiec.	 Nawet	 jeśli	 wydostanie	 się	 poza	 mury,	 nie

ucieknie	daleko.	Rano	przeczeszą	całą	okolicę.	Jedyna	jego	nadzieja	w	tym,	że	deszcz	zmyje
ślady.	Bo	 ślady	kulawego	można	poznać	bez	 trudu.	 –	 Spartanin	 zamilkł	na	 chwilę,	 potem
cmoknął	ponuro.	–	Zdziwię	się,	jeśli	go	nie	złapią	do	jutra	wieczór.

–	A	jeśli	go	złapią,	Porcino	każe	go	ukarać	–	pomyślał	na	głos	Markus.
–	Na	pewno.
Obaj	wpatrywali	się	w	noc.	Wreszcie	Markus	odchrząknął	i	zapytał:
–	Jak	myślisz,	co	Porcino	z	nim	zrobi?
–	 Pewnie	 będzie	 chciał	 go	 przykładnie	 ukarać,	 żeby	 wybić	 nam	 wszystkim	 z	 głowy

ucieczkę.	 Z	 drugiej	 strony	Brixus	 jednak	 stanowi	dla	niego	pewną	wartość.	 Przypuszczam,
że	 nasz	 pan	 będzie	 miał	 nie	 lada	 zgryz.	 Co	 zwycięży?	 Chciwość	 czy	 potrzeba	 utrzymania
dyscypliny?

–	A	jeśli	to	drugie?
Spartanin	obrócił	się	do	Markusa.



–	Wtedy	każe	go	ukrzyżować	na	naszych	oczach.	I	zostawi	ten	krzyż	na	kilka	dni,	żebyśmy
się	napatrzyli.

Mróz	ściął	Markusowi	krew	w	żyłach.
–	Naprawdę	tak	myślisz?
Spartanin	pokiwał	głową,	zszedł	z	ławki	i	ziewnął.
–	Nic	na	to	nie	poradzimy,	chłopcze.	Lepiej	odpocznij.	Jutro	wracamy	do	treningów.
Chłopiec	 potaknął,	 ale	 został	 przy	 otworze.	 Patrzył,	 jak	 poszukiwania	w	 obrębie	 szkoły

dobiegają	końca	i	Porcino	wysyła	swoich	ludzi	poza	mury.	Spartanin	przeciągnął	się	i	ruszył
w	stronę	celi,	rzucając	na	odchodnym:

–	Wesołych	Saturnaliów,	mały.
Ale	Markus,	zbyt	zaprzątnięty	rozmyślaniem	o	zbiegłym	przyjacielu,	nie	odpowiedział.

	
Przez	 kilka	 kolejnych	 dni	 żył	 w	 strachu,	 że	 lada	 chwila	 nadejdzie	 wieść	 o	 pojmaniu

Brixusa.	 Tymczasem	 jego	 grupa	 wznowiła	 treningi.	 Zima	 była	 surowa,	 każdego	 ranka
chłopcy	wstawali	 o	 świcie	 i	 trzęsąc	 się	 z	 zimna,	 szli	wypełnić	 swoje	 obowiązki	w	 kuchni,
a	 potem	 Amatus	 zabierał	 ich	 na	 plac	 treningowy.	 Po	 świętach	 zademonstrował	 uczniom
nowe	 sposoby	walki	mieczem	 i	 kazał	 im	 ćwiczyć	 na	 słupach,	 dopóki	 nie	 uznał,	 że	mogą
przejść	do	kolejnego	etapu.

Tego	 zimnego,	 ponurego	 ranka	 uczniowie,	 odebrawszy	 swój	 rynsztunek,	 ustawili	 się
w	 dwuszeregu	 w	 oczekiwaniu	 na	 rozpoczęcie	 zajęć.	 Amatus	 potoczył	 po	 nich	 surowym
wzrokiem	i	przemówił:

–	 Dziś	 czeka	was	 pierwsza	 prawdziwa	 próba	 umiejętności.	 Jesteście	 znacznie	 zwinniejsi,
silniejsi	 i	 wytrzymalsi	 niż	 na	 początku.	 Umiecie	 posługiwać	 się	 mieczem	 i	 tarczą.	 Czym
innym	 jednak	 jest	 walka	 ze	 słupem,	 a	 czym	 innym	 stawienie	 czoła	 prawdziwemu
przeciwnikowi.	Od	teraz	skupimy	się	na	tym	drugim.

Markus	poczuł,	jak	krew	zaczyna	mu	szybciej	krążyć.	W	szeregach	dało	się	wyczuć	pewne
poruszenie:	entuzjazm,	ale	i	niepokój.

–	Dziś	zaczniecie	potykać	się	między	sobą.	Zasady	są	proste.	Na	moją	komendę	zaczynacie
walkę	 i	 na	 moją	 komendę	 ją	 kończycie.	 Macie	 walczyć	 z	 pełnym	 zaangażowaniem,	 jak
gdyby	 od	 tego	 zależało	wasze	 życie	 –	 bo	w	 przyszłości	 tak	właśnie	 będzie.	Nie	 traktujcie
przeciwników	ulgowo,	nawet	jeśli	to	wasi	przyjaciele.	Wiedzcie,	że	gladiator	nie	może	sobie
pozwolić	na	posiadanie	prawdziwych	przyjaciół.	Takich,	za	których	oddałby	życie.	Gladiator
nie	 myśli	 w	 ten	 sposób.	 Każdy,	 kogo	 dziś	 uważacie	 za	 przyjaciela,	 jutro	 może	 stanąć
naprzeciwko	was	 na	 arenie.	 Co	wam	wtedy	 przyjdzie	 z	 takiej	 przyjaźni?	 Śmierć.	 –	 Zrobił
dramatyczną	pauzę.	–	Teraz	powiem	wam,	w	co	należy	celować.	Ferax!

–	Tak	jest,	panie!
–	 Wystąp.	 –	 Amatus	 wskazał	 punkt	 naprzeciwko	 uczniów.	 Obrócił	 Feraxa	 twarzą

do	kolegów.	–	Patrzcie	uważnie.	Feraxie,	opuść	tarczę.
Gdy	 Celt	 posłusznie	 się	 odsłonił,	 Amatus	 szybkim	 ruchem	 uniósł	 drewniany	 miecz



i	zatrzymał	tuż	przed	jego	twarzą.	Chłopiec	lekko	drgnął.
–	Uderzenie	w	 to	miejsce	bywa	śmiertelne,	o	 ile	 rozbije	 się	 czaszkę.	W	najgorszym	razie

uczyni	 go	 niezdolnym	 do	 dalszej	 walki.	 To	 nie	 jest	 łatwy	 cios,	 ale	 możecie	 go	 użyć
do	 zmylenia	 przeciwnika	 i	 zaraz	 potem	 uderzyć	 gdzie	 indziej.	 –	 Opuścił	 czubek	miecza.	 –
Na	przykład	w	gardło.	Dobre	cięcie	w	gardło	od	razu	załatwia	sprawę.	Niżej	mamy	klatkę
piersiową.	Tych	okolic	lepiej	unikać,	bo	zwykle	przeciwnika	chroni	pancerz,	tarcza	lub	jedno
i	drugie.	Aby	przebić	się	przez	żebra	i	trafić	w	serce,	musicie	być	blisko	i	dobrze	wymierzyć.
Lepiej	 celować	 niżej.	 Jak	 mawiają	 gladiatorzy,	 droga	 do	 serca	 mężczyzny	 wiedzie	 przez
żołądek.	 Dobry	 cios	w	 to	miejsce	może	 uszkodzić	 któryś	 z	 narządów,	 a	wyrywając	 ostrze
z	odpowiednią	siłą	 i	pod	odpowiednim	kątem,	można	wypruć	człowiekowi	wnętrzności.	–
Amatus	szturchnął	czubkiem	miecza	uda	i	ramiona	Feraxa.	–	Warto	też	atakować	kończyny,
bo	można	 przeciąć	 rywalowi	 ścięgna.	Wprawdzie	 nie	wykrwawi	 się	 na	 śmierć,	 ale	 będzie
znacznie	mniej	groźny	i	można	się	z	nim	wtedy	spokojnie	rozprawić.	–	Opuścił	miecz	nisko.
–	Nie	ma	sensu	omawiać	 tylnych	części	 ciała,	bo	żaden	gladiator	 z	prawdziwego	zdarzenia
nie	odwróci	się	do	was	plecami.	Jeśli	to	uczyni,	to	znaczy,	że	już	przegrał.	Wszystko	jasne?

–	Tak	jest!	–	zawołali	uczniowie.
Markus	 przyłączył	 się	 do	 chóralnego	 okrzyku,	 choć	 wygłaszane	 beznamiętnym	 tonem

porady	 Amatusa	 wytrąciły	 go	 z	 równowagi.	 Pierwszy	 raz	 w	 tak	 otwarty	 sposób
przedstawiono	 im	 prawdziwy	 cel	 tej	 żmudnej	 nauki.	 Jak	 inni	 chłopcy	 czuli	 się
ze	 świadomością,	 że	 być	 może	 kiedyś	 będą	 musieli	 zabić	 kogoś,	 z	 kim	 trenowali?
Rozglądając	się	na	boki,	zobaczył,	że	jego	towarzysze	mają	skupiony	wyraz	twarzy,	lecz	także
zerkają	ukradkiem	na	innych.

–	Doskonale	–	zakończył	Amatus.	–	Możesz	wrócić	na	swoje	miejsce,	Feraxie.
Gdy	Celt	stanął	w	szeregu,	Amatus	wskazał	rząd	słupów.
–	Na	komendę	ustawicie	się	wszyscy	tam.	Będę	was	wywoływał	parami.	Reszta	przygląda

się	uważnie	i	uczy	na	cudzych	błędach.	Gotowi?	Zaczynamy!
Chłopcy	podnieśli	 tarcze	 i	prędko	podbiegli	do	słupów.	Amatus	poczekał,	aż	wszyscy	się

ustawią,	po	czym	wybrał	jednego	z	Nubijczyków.
–	Ty!
Potem	wskazał	jednego	z	towarzyszy	Feraxa,	zwalistego	Celta	o	pryszczatej	cerze.
–	I	ty!	Wystąpcie.
Obaj	nieśmiałym	krokiem	wyszli	przed	szereg.	Amatus	klasnął	niecierpliwie	w	dłonie.
–	Raz,	dwa!	Stańcie	naprzeciw	siebie	w	odległości	dziesięciu	kroków.
Potruchtali	na	środek	placu	i	zwrócili	się	ku	sobie.	Amatus	stanął	nieco	z	boku,	z	mieczem

w	ręku.
–	Gotowi!
Zgięli	nogi	w	kolanach,	unieśli	tarcze	i	wysunęli	miecze	do	przodu.
–	Start!



Natychmiast	 zmniejszyli	 dystans,	 zatrzymując	 się	 tuż	 poza	 zasięgiem	 przeciwnika.	 Celt
zaatakował	 pierwszy,	 ruszając	 do	 przodu	 z	 głośnym	 okrzykiem.	 Nubijczyk	 wycofał	 się
z	łatwością	 i	sparował	cios	na	bok.	Obaj	przez	chwilę	mierzyli	się	wzrokiem.	Celt	ponowił
atak,	 nacierając	 z	 impetem	na	 tarczę	 rywala.	Nubijczyk	obronił	 się,	 a	 gdy	 jego	przeciwnik
próbował	 się	 wycofać	 i	 nabrać	 tchu,	 przeszedł	 do	 ofensywy.	 Szybkim	 i	 mocnym	 cięciem
trafił	 Celta	w	prawe	 ramię,	 aż	 tamten	 zawył	 z	bólu	 i	 omal	nie	wypuścił	 broni.	Nubijczyk
uderzył	 po	 raz	 drugi,	 tym	 razem	w	 kolana,	 i	 staranował	 przeciwnika	 tarczą.	 Celt	 poleciał
do	 tyłu,	 potknął	 się	 i	 upadł	 ciężko	 na	 plecy	 z	 głośnym	 stęknięciem.	Nubijczyk	 doskoczył
do	niego,	szczerząc	zęby	w	triumfalnym	uśmiechu.	Stanął	okrakiem	nad	rywalem	i	spojrzał
wyczekująco	 w	 stronę	 Amatusa.	 Tymczasem	 Celt,	 korzystając	 z	 jego	 nieuwagi,	 kopnął	 go
w	krocze.	Nubijczyk	 jęknął	przeciągle,	zgiął	się	w	pół	 i	zatoczył	na	bok.	Celt	poderwał	się
na	nogi	i	zaczął	okładać	przeciwnika	po	głowie,	aż	tamten	padł	na	kolana.	Wtedy	wyrwał
mu	 z	 ręki	 drewniany	 miecz	 i	 nie	 czekając,	 aż	 instruktor	 ogłosi	 go	 zwycięzcą,	 sieknął
Nubijczyka	w	bok	czaszki,	posyłając	go	na	ziemię.	Gdy	zamierzył	się	po	raz	kolejny,	Amatus
przerwał	pojedynek.

–	Dość!
Celt	 odstąpił	 od	 przeciwnika.	 Amatus,	 nie	 zwracając	 uwagi	 na	 leżącego	 na	 ziemi

Nubijczyka,	zwrócił	się	do	uczniów:
–	Lekcja	numer	jeden:	walka	nie	jest	skończona,	dopóki	nie	macie	pewności,	że	przeciwnik

już	wam	nie	zagraża.	Pomóż	mu	wstać	–	rozkazał	Celtowi.	–	Następny	pojedynek:	Petroniusz
kontra	Demokrytes.

Przez	 następną	 godzinę	 Markus	 przyglądał	 się	 kolejnym	 walczącym,	 śledził	 ich	 błędy
i	 udane	 posunięcia.	 Z	 rosnącym	 niepokojem	 czekał,	 aż	 zostanie	 wywołany,	 tym	 bardziej
że	Ferax	jeszcze	nie	walczył.

W	pewnej	chwili	strażnik	otworzył	furtkę	w	palisadzie	i	na	plac	weszło	dwóch	mężczyzn:
Porcino	oraz	nieznajomy	w	haftowanej	czerwonej	 tunice	 i	 skórzanych	butach	z	cholewami.
Na	ich	widok	Amatus	kazał	uczniom	stanąć	na	baczność	i	się	pokłonić.

–	 Oto	 Amatus.	 –	 Porcino	 wskazał	 instruktora	 niedbałym	 gestem.	 –	 Właśnie	 szkoli
najmłodszą	grupę.

Słysząc	uniżony	ton	lanisty,	Markus	nadstawił	uszu.	Gość	musiał	być	kimś	ważnym.
–	 Ach,	 wspaniale.	 Trening	 z	 bronią	 –	 odezwał	 się	 nieznajomy.	 –	 Właśnie	 coś	 takiego

chciałem	 zobaczyć.	 Szukam	 dobrych	 wojowników	 na	 przyjęcie	 mojego	 przyjaciela.	 Niech
sobie	nie	przeszkadzają.	Popatrzymy	z	ławki.

Porcino	lekko	się	skłonił.
–	Jak	sobie	życzysz,	wasza	dostojność.	Czy	mam	posłać	po	coś	do	picia?
–	Nie	trzeba.	Może	później,	kiedy	będziemy	omawiać	szczegóły.
Porcino	dał	znak	Amatusowi,	żeby	kontynuował	trening.
Kolejne	 pojedynki	 toczyły	 się	 już	 na	 oczach	 lanisty	 i	 jego	 gościa.	 Amatus	 uważnie



obserwował	 uczniów,	 groził	 mieczem	 tym,	 którzy	 zbyt	 opieszale	 zabierali	 się	 do	 walki,
pouczał	walczących	i	wkraczał	za	każdym	razem,	gdy	stało	się	jasne,	że	jeden	z	nich	przegrał.
Kiedy	zostało	już	tylko	czterech,	wywołał	kolejną	dwójkę.	Nie	było	w	niej	ani	Markusa,	ani
Feraxa.

Markus	z	biciem	serca	spojrzał	na	Celta.	Tamten	odpowiedział	mu	kpiącym	uśmieszkiem.
–	Nie	mogę	się	doczekać	–	powiedział	 tak	 cicho,	by	usłyszał	go	 tylko	Markus.	 –	Możesz

być	pewien,	przyjacielu,	że	nie	dam	ci	forów.
Markus	przełknął	ślinę	i	odwrócił	wzrok,	zaciskając	mocniej	palce	na	drewnianym	mieczu

i	 wiklinowej	 tarczy.	 Przyglądał	 się	 nieuważnie	 trwającemu	 pojedynkowi,	 jak	 gdyby
obserwował	tylko	dwa	tańczące	cienie.	Usiłował	gorączkowo	przypomnieć	sobie	wszystko,
czego	 się	 nauczył,	 oraz	 to,	 co	 wiedział	 o	 Feraxie.	 Musiał	 znaleźć	 jakiś	 sposób,	 żeby	 go
pokonać.	Potrzebował	planu.

–	Dość!
Markusa	zaskoczyło,	jak	szybko	zakończyła	się	ta	walka.	Patrzył,	jak	zwycięzca	podaje	rękę

przeciwnikowi,	pomagając	mu	się	podnieść,	i	jak	obaj	dołączają	do	reszty.
–	Ostatnia	para!	–	Amatus	wezwał	ich	gestem.
Markus	odchrząknął	nerwowo.	Wychodząc	na	 środek	placu	 i	 stając	naprzeciwko	Feraxa,

starał	się	sprawiać	wrażenie	zupełnie	opanowanego.
–	Na	ten	pojedynek	zanosiło	się	od	dawna	–	oznajmił	Amatus	lekko	rozbawionym	tonem.

–	 Zobaczymy,	 co	 nam	 pokażecie.	 –	 Potem	 zniżył	 głos:	 –	 Wiem,	 że	 serdecznie	 się
nienawidzicie,	 ale	 macie	 panować	 nad	 sobą,	 a	 kiedy	 powiem	 „dość”,	 natychmiast
przerwiecie	walkę.	Nie	próbujcie	żadnych	sztuczek,	bo	się	z	wami	policzę.	Gotowi!

Markus	lekko	ugiął	kolana	i	obserwował	przeciwnika.	Serce	waliło	mu	w	piersi	jak	młot,
wszystkie	 zmysły	 miał	 nadzwyczajnie	 wyostrzone.	 Z	 twarzy	 Feraxa	 zniknął	 wszelki	 ślad
uśmiechu	czy	okrutnego	rozbawienia.	W	skupieniu	patrzył	Markusowi	w	oczy.

–	Start!
Markus	rzucił	się	do	ataku,	wrzeszcząc	na	całe	gardło.	Zaskoczony	Ferax	otworzył	szeroko

oczy	 i	w	 ostatniej	 chwili	 poderwał	 tarczę	 do	 góry.	 Zderzyli	 się	 z	 hukiem.	Markus	 pchnął
drewnianym	 ostrzem	 obok	 tarczy,	 trafiając	 przeciwnika	 w	 ramię.	 Ferax	 stęknął	 z	 bólu
i	wycofał	 się	 czym	 prędzej,	 zwiększając	 dystans,	 by	móc	 zrobić	 lepszy	 użytek	 z	własnego
miecza.	 Był	 teraz	 w	 stanie	 parować	 ataki	 Markusa.	 Drewniane	 miecze	 zderzyły	 się
z	trzaskiem	i	w	jednej	chwili	odskoczyły	od	siebie,	a	rywale	przystanęli	na	moment,	mierząc
się	nawzajem	wzrokiem.

Inaczej	niż	w	poprzednich	pojedynkach,	Amatus	nie	ponaglał	walczących,	lecz	przyglądał
im	 się	 zaciekawiony.	 Również	 pozostali	 chłopcy	 milczeli,	 z	 uwagą	 śledząc	 bezpośrednie
starcie	zaprzysięgłych	wrogów.	Napięcie	udzieliło	się	nawet	laniście	i	 jego	gościowi,	którzy
wychyleni	z	ławki	obserwowali	ostatnią	walkę.

Unosząc	 tępy	 czubek	 miecza,	 Ferax	 ruszył	 do	 natarcia	 i	 znienacka	 kopnął	 żwirowaty



piasek.	 Markus,	 ukłuty	 żwirem	 w	 szyję	 i	 brodę,	 odruchowo	 zamrugał.	 Ferax	 doskoczył
do	niego	z	ogłuszającym	rykiem	i	huknął	raz	i	drugi	w	uniesioną	tarczę	rywala.	Każdy	taki
cios	 wprawiał	 lewą	 rękę	 Markusa	 w	 nieprzyjemne	 drżenie,	 lecz	 trzymał	 tarczę	 mocno
i	 chronił	 głowę.	 Potem	 nagle	 przyklęknął	 na	 jedno	 kolano	 i	 unosząc	 tarczę	 do	 góry,	 ciął
Celta	 w	 udo.	 Miecz	 trafił	 celu	 z	 głośnym	 trzaskiem.	 Ferax	 znów	 ryknął,	 lecz	 tym	 razem
z	 bólu.	 Natarł	 na	 Markusa,	 spychając	 go	 do	 tyłu.	 Markus	 próbował	 zaprzeć	 się	 butami
o	ziemię,	lecz	nie	wytrzymał	naporu	i	musiał	ustąpić.

Wietrząc	zwycięstwo,	Ferax	szedł	za	ciosem.	Ciął	z	całej	siły,	by	po	chwili	nagle	zmienić
kierunek	 i	 omijając	 tarczę,	 uderzyć	 rywala	 w	 lewe	 ramię.	Markusowi	 od	 tego	 bolesnego
ciosu	aż	zdrętwiała	ręka	i	mimowolnie	rozluźnił	dłoń	na	uchwycie	tarczy.	Kolejne	dwa	ciosy
w	tarczę	wystarczyły,	by	wyślizgnęła	mu	się	z	palców	i	upadła	na	ziemię.	Markus	cofnął	się
prędko	na	zgiętych	kolanach.	Ferax	triumfująco	szczerzył	zęby.

–	No,	koniec	tej	zabawy.
Zbliżył	się	pewnym	krokiem,	unosząc	tarczę,	zamierzając	staranować	nią	przeciwnika.	Nie

było	czasu	do	namysłu	–	gdy	Ferax	zmniejszył	dystans,	Markus	wciągnął	haust	powietrza
i	runął	naprzód.	W	ostatniej	chwili	przykucnął,	unikając	zamaszystego	cięcia,	które	świsnęło
mu	 nad	 głową.	 W	 rewanżu	 gruchnął	 Celta	 w	 kostkę,	 tak	 mocno,	 że	 sam	 poczuł	 to
w	 ramionach.	 Ferax	 zawył	 i	 stanął	 jak	wryty.	 Zacisnął	 zęby,	 skrzywił	 się,	 próbując	 stanąć
na	bolącej	kostce.	Markus	prędko	obszedł	przeciwnika	 z	boku,	 zmuszając	go	do	bolesnego
półobrotu.	 Potem	 zwinnym	 ruchem	 ugodził	 go	 czubkiem	 miecza	 w	 okolice	 biodra
i	natychmiast	wycofał	się	na	bezpieczną	odległość.

–	Dorwę	cię	i	wypatroszę	–	warknął	Ferax.
Markus	 był	w	 ciągłym	 ruchu,	 krążył	wokół	 przeciwnika,	 zmuszając	 go	 do	 przenoszenia

ciężaru	 ciała	 na	 kontuzjowaną	 kostkę.	 W	 końcu	 Ferax	 upadł	 na	 kolano	 i	 uniósł	 tarczę,
rozpaczliwie	blokując	ataki	Markusa.	Nie	mogąc	przełamać	jego	obrony,	Markus	cofnął	się
na	 odległość	 pięciu	 kroków	 i	 zataczał	 kręgi.	 Wiedział,	 że	 Ferax	 nie	 jest	 już	 w	 stanie	 go
zaatakować,	 lecz	 zdawał	 sobie	 również	 sprawę,	 że	 nie	 zdoła	 podejść	wystarczająco	 blisko,
by	zadać	rozstrzygający	cios.

–	Remis!	–	ogłosił	Amatus.	–	Dość!
–	Nie!	–	krzyknął	Ferax.	–	Zaraz	z	nim	skończę.	Walczymy	dalej!
–	Czemu	nie	–	odparł	zimno	Markus.
Amatus	wkroczył	wściekle	między	rywali.
–	Jak	śmiecie	mi	się	przeciwstawiać?	Każę	was	wychłostać.	Powiedziałem:	dość!
Markus	zignorował	instruktora	i	ruszył	ponownie	do	ataku,	tnąc	Feraxa	w	bok.	Celt	znów

przyjął	uderzenie	na	tarczę	i	z	miejsca	odpłacił	mu	się	cięciem	wymierzonym	w	goleń,	lecz
minimalnie	chybił.

–	Dość!	–	Amatus	krzyknął	na	całe	gardło.
Tym	 razem	 Markus	 cofnął	 się,	 acz	 niechętnie,	 na	 bezpieczną	 odległość	 i	 opuścił	 broń.



Amatus	doskoczył	do	niego,	wyrwał	mu	miecz	z	ręki,	a	potem	zwrócił	się	do	Feraxa:
–	 Rzuć	 broń.	 Teraz	 to	 się	 naprawdę	 doigraliście,	 przysięgam!	 Zrobię	 z	 was	 miazgę.	 Tu

i	teraz.
–	Wystarczy!	–	wtrącił	się	Porcino,	podchodząc	do	nich	razem	z	gościem.	–	Daj	im	spokój,

Amatusie.
Instruktor	posłusznie	zamilkł,	ukłonił	się	 i	wycofał,	dusząc	w	sobie	złość.	Markus	dyszał

ciężko,	krew	tętniła	mu	w	skroniach,	dłonie	same	zaciskały	się	w	pięści.
–	Na	bogów	–	zachwycił	się	towarzysz	lanisty.	–	Ten	chłopak	ma	w	sobie	ogień,	bez	dwóch

zdań.	A	tamten	drągal	jest	dla	niego	godnym	rywalem.	Tak,	ci	dwaj	nadadzą	się	idealnie!	–
Zwrócił	się	do	Porcina:	–	Biorę	ich.

–	Tych	dwóch?	–	Lanista	 zrobił	 zdziwioną	minę	 i	machnął	 lekceważąco	dłonią.	 –	Ależ	 to
jeszcze	uczniowie,	wasza	dostojność.

–	 Mają	 braki	 w	 wyszkoleniu,	 ale	 nadrabiają	 czym	 innym	 –	 czystą,	 nieposkromioną
nienawiścią.	Widzę	 to	 jasno	 jak	 na	 dłoni.	 Tak,	 spiszą	 się	w	 sam	 raz.	 To	 będzie	wspaniałe
widowisko.

Porcino	już	otwierał	usta,	by	zaprotestować,	lecz	mężczyzna	nie	dał	mu	dojść	do	słowa.
–	Rzecz	jasna,	hojnie	ci	za	nich	zapłacę	w	imieniu	mojego	przyjaciela.
Porcino	wykonał	w	głowie	szybki	rachunek	i	uśmiechnął	się	chłodno.
–	Muszę	 powiedzieć,	 że	 pokładam	w	nich	duże	nadzieje.	Dawno	 już	 nie	widziałem	 tak

dobrze	zapowiadających	się	rekrutów.	Mają	przed	sobą	wspaniałe	kariery.	Myślę	o	nich	jak
o	dobrej	inwestycji	w	przyszłość.

–	W	takim	razie	zażądaj	odpowiedniej	ceny.	Chodźmy	do	twojego	gabinetu	dobić	targu.
Porcino	skinął	głową	i	wskazał	gestem	furtkę.
–	 Bądź	 tak	miły,	 czcigodny	Marku	 Antoniuszu,	 i	 poczekaj	 tam	 na	mnie.	Muszę	 jeszcze

zamienić	słowo	z	instruktorem.
–	Dobrze	–	zgodził	się	mężczyzna	z	cieniem	irytacji	w	oczach.	–	Tylko	się	pospiesz.
Odwrócił	się	i	ruszył	opieszale	ku	wyjściu.	Porcino	zbliżył	się	do	Amatusa.
–	Weź	 ich	 na	 bok.	 Znajdź	 innego	 nauczyciela	 dla	 reszty.	 Chcę,	 żebyś	 skupił	 się	 na	 tych

dwóch.	Wytrenuj	ich	najlepiej,	jak	potrafisz.	Za	pięć	dni	muszą	być	gotowi	do	walki.
–	Tak	jest,	panie.
Porcino	 spojrzał	na	Markusa	 i	 Feraxa.	Przez	 chwilę	na	 jego	 twarzy	malował	 się	 smutek.

Zaraz	potem	odezwał	się	surowo:
–	Zamieszkają	z	drugą	wybraną	parą.
–	 Tak	 jest,	 panie.	 Prawdziwa	walka	 jest	 tym,	 czego	 im	 trzeba.	 Czy	 to	 będzie	 pojedynek

pokazowy?
Porcino	pokręcił	głową.
–	A	więc	walka	do	pierwszej	krwi?
–	 Nie.	 –	 Lanista	 wzruszył	 ramionami.	 –	 Mojemu	 klientowi	 zależy	 na	 szczególnym



widowisku.	Przyjechał	w	imieniu	przyjaciela,	który	chce	uświetnić	rodzinną	uroczystość.	To
będą	huczne	obchody.	Ci	dwaj	powalczą	na	śmierć	i	życie.



	
	
	
	
	

izycie	rzymskiej	delegacji	towarzyszył	wir	przygotowań.	Porcino	sprowadził	drogie
specjały,	najlepsze	wino	i	przysmaki	z	regionu,	a	do	organizacji	bankietu	zatrudnił

cenionego	 kucharza,	 którego	 właścicielem	 był	 bogaty	 kupiec	 winny	 z	 Herkulanum.
Przylegająca	 do	 szkoły	 gladiatorów	 arena	 była	 wyposażona	 w	 trybunę	 główną,	 z	 której
rozpościerał	 się	 doskonały	widok	 na	 piaszczysty	 owal.	 Przed	 przyjazdem	 gości	 niewolnicy
Porcina	 odmalowali	 drewnianą	 strukturę	 i	 nakryli	 ją	 dachem	 z	 koziej	 skóry	 dla	 ochrony
przed	 deszczem.	 Z	 willi	 przyniesiono	 najlepsze	 kanapy,	 ustawiono	 na	 łagodnym	 łuku
i	 pokryto	 wspaniałymi	 dywanami	 i	 poduszkami,	 wreszcie	 postawiono	 przed	 nimi	 stoły.
Zadbano	też	o	piecyki	węglowe,	by	goście	nie	zmarzli.

Markus	widział	część	tych	przygotowań,	gdy	co	rano	udawał	się	na	arenę	trenować	przed
czekającym	 go	 pojedynkiem.	 Gdy	 tylko	 gość	 Porcina	 wyłożył	 pieniądze,	Markus	 i	 Ferax
zostali	 bezzwłocznie	 oddzieleni	 od	 reszty	 niewolników	 i	 przeniesieni	 w	 pobliże	 kwater
strażników,	do	niewielkiego	budynku	z	pojedynczymi	celami.	Były	to	cele	dla	tych,	którzy
szykowali	 się	 do	 walki.	 Serwowano	 im	 specjalne	 posiłki	 na	 wzmocnienie:	 gęstą	 zupę
z	mięsem,	gotowane	jaja,	suszoną	kiełbasę	z	dużą	ilością	czosnku	i	wino	rozcieńczone	wodą.
Jednak	Markus	 nie	 miał	 apetytu,	 przeżuwał	 mechanicznie	 każdy	 kęs,	 nie	 czerpiąc	 żadnej
przyjemności	z	wybornego	jedzenia.	Czuł	tylko	strach,	z	każdym	dniem	coraz	większy.

Mężczyźni	 i	 chłopcy,	 których	 wybrano,	 by	 dostarczyli	 rozrywki	 Rzymianom,	 poza
treningiem	nie	mieli	kontaktu	z	innymi	gladiatorami.	W	celach	obowiązywał	zakaz	rozmów,
każdy	 wojownik	 miał	 się	 przygotować	 psychicznie	 do	 walki,	 zapomnieć	 o	 niedawnych
towarzyszach,	skupić	się	na	pragnieniu	zwycięstwa	–	 i	przetrwania.	Każdego	ranka	Amatus
budził	Markusa,	zabierał	go	na	arenę	i	tam	szkolił	w	posługiwaniu	się	bronią.	Klient	Porcina
zdecydował,	że	chłopcy	stoczą	walkę	na	krótkie	miecze	i	niewielkie	tarcze	zwane	puklerzami,
a	przywdzieją	nabijane	 ćwiekami	 skórzane	 kirysy.	Markusowi	 zbroja	 ta	wydała	 się	 ciężka
i	 niewygodna,	 musiało	 minąć	 trochę	 czasu,	 zanim	 się	 do	 niej	 przyzwyczaił.	 Amatus
doskonalił	 u	 niego	 przede	 wszystkim	 technikę	 walki	 mieczem,	 poszerzając	 jego	 repertuar
ataków	i	manewrów	obronnych.

Ferax	 pod	 okiem	 innego	 instruktora	 pracował	 w	 tym	 czasie	 nad	 kondycją	 na	 placu
treningowym.	W	południe	 chłopcy	 zamieniali	 się	miejscami,	Markus	odkładał	 rynsztunek
i	biegał	wokół	poligonu,	z	przerwami	na	dźwiganie	ciężarów.	Później	Amatus	ćwiczył	z	nim
zwinność,	wymachiwał	długim	kijem	na	wysokości	jego	nóg	albo	głowy,	a	Markus	musiał
podskakiwać	 lub	 się	 uchylać;	 jeżeli	 nie	 był	 dość	 czujny	 i	 szybki,	 obrywał	 i	 krzywił	 się



z	bólu.
–	Jeżeli	coś	takiego	powtórzy	się	na	arenie,	będzie	po	tobie	–	napominał	go	instruktor.
Chłopiec	 kiwał	 głową	 i	 stawał	 przyczajony,	 wyczekując	 kolejnych	 ciosów.	 Po	 tym

ćwiczeniu	 Amatus	 pozwolił	 mu	 na	 krótki	 odpoczynek.	 Później	 dał	 mu	 broń	 i	 nakazał
ćwiczyć	 uderzenia	 na	 słupie.	 Po	 zakończeniu	 treningu	Markus	 usiadł	 zmęczony	 na	 ziemi.
Obejmując	kolana,	spojrzał	w	górę	na	instruktora	i	zapytał:

–	Myślisz,	że	mam	szanse	pokonać	Feraxa?
Amatus	przyglądał	mu	się	przez	chwilę,	aż	w	końcu	odparł:
–	 Nie	 jesteś	 faworytem,	 Markusie.	 Twój	 przeciwnik	 jest	 od	 ciebie	 większy	 i	 silniejszy.

Jeżeli	 to	 wykorzysta	 i	 zdoła	 cię	 przewrócić,	 będziesz	 zdany	 na	 jego	 łaskę.	 –	 Przerwał
i	w	zamyśleniu	potarł	podbródek,	dalej	przemówił	nieco	cieplejszym	tonem:	–	Ale	nigdy	nie
jest	 się	 bez	 szans,	 bez	 względu	 na	 to,	 z	 kim	 się	 walczy.	 Widziałem	 bardziej	 nierówne
pojedynki,	które	miały	zaskakujący	finał.	Najważniejsze,	abyś	utrzymywał	dystans.	Unikaj
bezpośredniego	kontaktu	 i	nie	pozwól	mu	wykorzystać	 jego	atutów.	 Jesteś	mały	 i	 szybki.
Musisz	 go	 zmęczyć.	Draśnij	 go	 raz	 i	 drugi,	 niech	 się	 trochę	wykrwawi,	 a	wtedy	 będzie	 ci
łatwiej	go	zabić.

Markus	 wzdrygnął	 się	 na	 samo	 to	 słowo.	 Choć	 pałał	 do	 Feraxa	 głęboką	 nienawiścią,
w	 głębi	 duszy	 wcale	 nie	 był	 pewien,	 czy	 będzie	 potrafił	 –	 gdy	 przyjdzie	 co	 do	 czego	 –
pozbawić	go	życia.	Odchrząknął	i	rzekł:

–	 Słyszałem	 od	 weteranów,	 że	 jeżeli	 gladiator	 walczy	 dzielnie,	 to	 nawet	 gdy	 przegra,
publiczność	każe	darować	mu	życie.

–	Wolne	żarty	–	prychnął	Amatus.	–	Na	pewno	nie	ta	publiczność,	przed	którą	będziecie
występować.

Markus	zmarszczył	brwi.
–	Dlaczego?
–	 Zapłacili	 Porcinowi	 za	 ośmiu	 jego	 najlepszych	 ludzi,	 zwierzęta	 i	 was	 dwóch.	 Wydali

fortunę.	Możesz	być	pewien,	że	będą	oczekiwali	widowiska	wartego	ich	pieniędzy.	To	nie	to
samo	co	igrzyska	dla	ludu.	Plebs	zadowala	się	dobrą	walką	i	jest	łaskawy	dla	przegranych,
bo	za	nic	nie	musi	płacić.	Co	innego	arystokraci.	Oni	wykładają	wielkie	sumy,	więc	oczekują
rozlewu	krwi.	Jeżeli	płacą	za	walkę	na	śmierć	i	życie,	nie	dadzą	się	okpić.	–	Amatus	pochylił
się	 i	 szturchnął	Markusa	w	 ramię.	 –	 Tylko	 jeden	 z	was	opuści	 arenę	 żywy.	Nie	 zapominaj
o	tym	ani	na	chwilę.	Rozumiesz,	co	do	ciebie	mówię?

Markus	pokiwał	głową.
–	A	teraz	wstawaj	i	do	roboty.

	
W	 ostatnią	 noc	 przed	 walką	 Markus	 nie	 zmrużył	 oka.	 Siedział	 w	 celi	 oparty	 plecami

o	 zimną	 ścianę.	 Od	 czasu	 do	 czasu	 dobiegał	 go	 jakiś	 odgłos	 z	 innej	 celi,	 ktoś	 obracał	 się
na	 słomianym	 materacu,	 ktoś	 mamrotał	 coś	 przez	 sen.	 Raz	 usłyszał	 czyjś	 płacz,	 cichy
i	 żałosny,	 lecz	 po	 chwili	 zjawił	 się	 strażnik	 i	 krzykiem	 uciszył	 łkającego.	 Markus	 jeszcze



nigdy	w	 życiu	 nie	 czuł	 się	 tak	 samotny	 i	 przestraszony,	 a	 przecież	wiele	 przeszedł,	 odkąd
Decymus	 i	 jego	 ludzie	 zmącili	 szczęście	 jego	 i	matki.	Usiłował	 odepchnąć	 od	 siebie	 takie
myśli	 i	 skoncentrować	się	na	czekającym	go	pojedynku.	Amatus	miał	 rację	–	Ferax	będzie
próbował	 wykorzystać	 przewagę	 siłową	 i	 jak	 najszybciej	 rozstrzygnąć	 walkę	 na	 swoją
korzyść.	On,	Markus,	będzie	musiał	wykazać	się	dużym	sprytem	i	skutecznie	unikać	ataków.
Nie	 będzie	 mógł	 jednak	 zbliżyć	 się	 na	 odległość	 umożliwiającą	 zadanie	 rywalowi
śmiertelnego	ciosu.	Zaczął	myśleć	o	Feraxie.	Jaki	on	ma	pomysł	na	ten	pojedynek?	Czy	także
nie	śpi	i	obmyśla	plan,	dręczony	strachem	i	bezsennością?

Wreszcie	 w	 zakratowanych	 oknach	 pod	 sufitem	 pojawiło	 się	 blade	 światło	 wstającego
poranka,	 rzucając	 nikły	 promyk	 na	 drzwi	 celi.	 Gdy	 cienie	 okiennych	 prętów	 nabrały
wyrazistości,	 a	 ściany	 pojaśniały,	Markus	 wstał	 z	 posłania	 i	 wyprostował	 się,	 rozciągając
zesztywniałe	mięśnie.	Czuł	zmęczenie,	lecz	wiedział,	że	miesiące	morderczego	treningu	i	rady
Amatusa	z	ostatnich	kilku	dni	przyniosły	efekt	i	że	nie	jest	już	niewinnym	dzieckiem,	które
biegało	 między	 drzewami	 oliwnymi	 w	 gospodarstwie	 ojca.	 Stał	 się	 wojownikiem.	 Dziś
przyjdzie	 mu	 wypróbować	 zdobyte	 umiejętności.	 Jeżeli	 zginie	 –	 to	 koniec,	 matka	 umrze
samotna	i	zapomniana.	Jeżeli	zwycięży	–	kto	wie,	jak	dalej	potoczy	się	jego	życie.

Na	korytarzu	rozległo	się	szuranie	stóp,	kolejne	drzwi	otwierały	się	z	brzękiem.	W	końcu
zazgrzytał	 rygiel	 w	 drzwiach	 celi	 Markusa.	 Do	 środka	 wszedł	 strażnik,	 w	 rękach	 trzymał
miskę	owsianki	i	dzbanek	wody.	Postawił	je	obok	materaca.

–	Najedz	się.	–	Uśmiechnął	się	łagodnie.	–	Będziesz	dzisiaj	potrzebował	dużo	sił.
Markus	niechętnie	sięgnął	po	miskę.
–	Dziękuję.
Strażnik	wyszedł	 i	 zasunął	 rygiel.	 Chłopiec	 spojrzał	 na	 kleistą,	 szarą	 papkę,	wziął	 łyżkę

i	 zaczął	 jeść.	 Owsianka	 była	 gęsta	 i	 słona,	 lecz	 przyjemnie	 rozgrzewała	 żołądek	 i	wkrótce
opróżnił	miskę	do	dna.

Godzinę	po	świcie	drzwi	znów	się	otwarły	i	do	środka	zajrzał	Amatus.
–	Wstawaj.	Idziemy	po	broń.
Markus	 drżącym	krokiem	podążył	 za	 instruktorem.	Kiedy	wyszli	 na	 zewnątrz,	 pozostali

gladiatorzy	 czekali	 już	 w	 szeregu:	 ośmiu	 potężnie	 zbudowanych	 mężczyzn	 w	 szarych
tunikach	 i	 sandałach	 oraz	 Ferax.	 Wszyscy	 patrzyli	 przed	 siebie,	 żaden	 nie	 spojrzał	 mu
w	oczy.	Z	boku	stał	Taurus	i	poklepywał	się	rózgą	po	otwartej	dłoni.

–	Ostatni!	Na	miejsce,	prędko!
Markus	 podbiegł	 na	 koniec	 szeregu	 i	 stanął	 wyprostowany,	 wspinając	 się	 na	 palcach.

Wzrok	 utkwił	 w	 ścianie	 naprzeciwko.	 Taurus	 ruszył	 wzdłuż	 szeregu,	 przyglądając	 się
wybrańcom.	 Widząc,	 że	 nie	 okazują	 żadnych	 jawnych	 oznak	 strachu,	 pokiwał	 głową
z	zadowoleniem	i	przemówił	do	nich	swoim	gromkim	głosem:

–	Goście	naszego	pana	są	już	u	niego	w	willi.	Porcino	raczy	ich	teraz	lekkim	poczęstunkiem
i	opowiada	o	każdym	z	was,	o	waszych	atutach	 i	słabościach,	aby	goście	mogli	się	między



sobą	 pozakładać.	 Dla	 tych	 z	 was,	 którzy	 mają	 nieszczęście	 uchodzić	 za	 faworytów,	 mam
jedną	 dobrą	 radę:	 nie	 przegrajcie.	 To	 nie	 zostanie	 dobrze	 przyjęte	 i	 możecie	 być	 pewni,
że	widzowie	nie	okażą	wam	łaski.	Między	walkami	będą	półgodzinne	przerwy,	aby	goście
mogli	posilić	się	i	porozmawiać.	Chłopcy	walczą	jako	ostatni.	Potem	na	zakończenie	będzie
jeszcze	 kilka	walk	 z	 udziałem	 zwierząt.	 –	 Przerwał	 i	 obrzucił	 ich	 surowym	 spojrzeniem.	 –
Klienci	naszego	pana	nie	skąpili	pieniędzy	i	liczą	na	dobre	widowisko.	Żadnego	cackania	się.
Co	nie	znaczy,	że	macie	od	razu	zabić	rywala.	Pokażcie	im	najpierw,	co	potraficie.	Dajcie	im
trochę	 rozrywki,	 zanim	 powypruwacie	 sobie	 nawzajem	 flaki.	 Rozumiemy	 się?	 No,	 to	 już
wiecie,	co	macie	robić.	Teraz	was	uzbroimy.	Za	mną!

Taurus	 odwrócił	 się	 gwałtownie	 i	 ruszył	w	 kierunku	 zbrojowni,	 a	 gladiatorzy	 i	 Amatus
podążyli	jego	śladem.	Broń	i	pancerze	trzymano	w	zamkniętym	budynku	z	małymi	oknami
zabezpieczonymi	solidną	żelazną	kratą.	Wewnątrz	znajdowały	się	włócznie,	trójzęby,	miecze
i	 noże,	 jak	 również	 hełmy,	 pancerze,	 naramienniki	 i	 nagolenniki,	 wreszcie	 sieci	 obciążone
ciężarkami	–	z	tych	ostatnich,	a	także	z	trójzębów,	korzystali	gladiatorzy	szkoleni	na	sieciarzy.
Przyglądając	się	temu	arsenałowi,	Markus	z	trudem	opanowywał	drżenie	ciała.	Taurus	kazał
im	 ustawić	 się	 w	 szeregu	 naprzeciwko	 masywnego	 stołu	 i	 zaczął	 razem	 z	 Amatusem
wydawać	oręż.

–	Hermon!
Wysoki	Nubijczyk	wystąpił	naprzód.	Taurus	obrzucił	go	szybkim	spojrzeniem.
–	Będziesz	walczył	mieczem.	Hełm,	duży	kirys,	tarcza,	prawy	nagolennik	i	gladius.
Amatus	pokiwał	głową,	wybrał	odpowiedni	oręż	i	położył	go	na	stole.	Nubijczyk	zaczął

wiązać	 na	 sobie	 pancerz.	 Markus	 zerknął	 na	 swojego	 przeciwnika:	 Ferax	 stał	 sztywno,
z	 twarzą	 zwróconą	 na	wprost.	Na	 pierwszy	 rzut	 oka	mogło	 się	 zdawać,	 że	 jest	 całkowicie
opanowany,	 lecz	Markus	dojrzał	 spływającą	mu	po	szyi	kropelkę	potu,	 lekko	drżące	palce
u	lewej	ręki	i	zdradliwie	miękkie	kolana.	Wyglądało	na	to,	że	Celt	jest	równie	wystraszony
jak	on.

Wojownicy	 podchodzili	 kolejno	 do	 stołu	 i	 odbierali	 swój	 rynsztunek.	 Ciszę	 przerywały
jedynie	 krótkie	 komendy	 Taurusa,	 brzęk	metalu	 i	 chrzęst	 zapinanych	 klamer.	 Po	włożeniu
pancerzy	gladiatorzy	unosili	miecze,	sprawdzając,	czy	są	dobrze	wyważone.

Kiedy	 Ferax	 odebrał	 swój	 oręż,	 przyszła	 kolej	 na	 Markusa.	 Chwycił	 w	 ramiona	 cały
rynsztunek,	 zwracając	 uwagę	 na	 ślady	 po	 cięciach	 na	 skórzanym	 kirysie	 i	 na	 powierzchni
tarczy.	 Podszedł	 do	 jednej	 z	 ławek	 pod	 ścianą	 i	 odłożył	 swój	 sprzęt.	 Po	 dłuższej	 chwili
sięgnął	z	ociąganiem	po	przedni	i	tylny	pancerz	i	zaczął	je	sobie	przytraczać	do	ciała.	Amatus
przyglądał	mu	się	zniecierpliwionym	wzrokiem,	wreszcie	westchnął	i	podszedł.

–	Nie	tak.	–	Szarpnął	za	pancerz.	–	Za	luźno.
Spiął	 go	 ciaśniej	 i	 sprawdził,	 czy	 teraz	 kirys	 dobrze	 przylega.	 Przyglądający	 się	 tym

zabiegom	 Ferax	 prychnął	 wzgardliwie.	 Markus	 postanowił	 go	 zignorować.	 Podziękował
instruktorowi	skinieniem	głowy.



Amatus	wzruszył	ramionami.
–	 Po	 prostu	 rób	 tak,	 jak	 cię	 uczono,	 chłopcze.	 Gdybym	 przyłapał	 cię	 na	 czymś	 takim

podczas	 treningu,	wytargałbym	 cię	 za	 uszy.	Następnym	 razem	 postaraj	 się	 bardziej.	O	 ile
będzie	następny	raz	–	dodał	po	chwili	z	nikłym	uśmiechem.

–	Tak	jest,	panie.
Markus	podniósł	puklerz	i	zważył	go	w	dłoni.	Tarcza	była	lekka,	lecz	wystarczająco	gruba,

by	 ochronić	 jego	 dłoń	 przed	 ciosami	 rywala.	Miecz	ważył	mniej	 niż	 ten,	 którego	 używał
na	 treningach,	 i	był	doskonale	naostrzony.	Zacisnął	palce	na	 rękojeści	 i	wykonał	na	próbę
kilka	szybkich	pchnięć	i	cięć,	starając	się	wyczuć	środek	ciężkości.

Gdy	wszyscy	byli	już	uzbrojeni,	Taurus	zastukał	rózgą	o	stół.
–	Siadajcie!	Pary	naprzeciwko	siebie!
Wojownicy	 w	 milczeniu	 zajęli	 miejsca	 na	 ławkach	 po	 obu	 stronach	 zbrojowni.	 Taurus

skinął	na	drugiego	instruktora.
–	Popilnuj	 ich.	Dziś	nie	ma	ceremonii,	goście	chcą	samych	pojedynków.	Przyślę	po	nich,

gdy	widowisko	się	zacznie.
Po	 jego	wyjściu	Markus	 i	 reszta	 siedzieli	 w	 ciszy,	 nikt	 nie	 odezwał	 się	 nawet	 słowem.

Markus	 popatrywał	 z	 boku	 na	 pozostałych	 gladiatorów	 i	 pozostawał	 pod	wrażeniem	 ich
spokoju	w	obliczu	 śmierci.	 Z	 naprzeciwka	 Ferax	 świdrował	 go	 szeroko	 otwartymi	 oczyma.
Markus	patrzył	na	niego	przez	chwilę,	a	potem	utkwił	wzrok	w	hełmie	na	półce	nad	głową
rywala.	Brązowa	osłona	policzka	mieniła	się	kolorowo	w	promykach	światła	wpadających
przez	okno.

Minęła	długa	godzina.	W	końcu	Markus	usłyszał	dalekie	śmiechy	i	ożywione	rozmowy	–
domyślił	 się,	 że	 to	widzowie	 zajmują	miejsca	na	 trybunie.	 I	 rzeczywiście,	 niedługo	potem
w	progu	zbrojowni	ponownie	stanął	Taurus.

–	Pierwsze	dwie	pary!	Za	mną!
Wstało	czterech	mężczyzn:	dwóch	ciężko	uzbrojonych	secutorów	i	dwóch	Traków,	ci	ostatni

uzbrojeni	 w	 złowrogo	 zakrzywione	 ostrza.	 Wyszli.	 Markus	 słyszał	 chrzęst	 ich	 butów
na	piasku	w	tunelu	prowadzącym	na	arenę.	Przez	chwilę	było	zupełnie	cicho,	potem	rozległ
się	okrzyk	gladiatorów:

–	Idący	na	śmierć	pozdrawiają	was!
Później	dobiegał	tylko	odległy	szczęk	metalu	i	pokrzykiwania	z	widowni.	Trwało	to	przez

jakiś	czas,	aż	nagle	odezwał	się	gromki	jęk	rozczarowania	i	wszystko	ucichło.	Cisza	panowała
również	w	szkole	–	na	czas	walk	pozostałych	niewolników	zamykano	w	celach,	by	nic	nie
rozpraszało	widzów.

–	Następna	para!	–	huknął	Taurus	zza	drzwi.
Kiedy	 wezwano	 Markusa	 i	 Feraxa,	 dochodziło	 południe.	 Wzięli	 broń	 i	 podążyli

za	centurionem	do	tunelu	łączącego	szkołę	z	potężną	żelazną	klatką	przylegającą	do	areny.
Ostatnia	 para	 dorosłych	 siedziała	 naprzeciwko	 siebie	 na	 ławkach,	 z	 tarczami,	 mieczami



i	 hełmami	 pod	 ręką.	 Dwóch	 strażników	 z	 włóczniami	 pilnowało	 drzwi	 prowadzących
na	arenę.	Siadając	na	ławce,	Markus	usłyszał	pomruk,	odwrócił	się	i	zobaczył	drugą	klatkę,
nieco	schowaną	za	łukiem	otaczającej	arenę	palisady.	W	środku	kotłowało	się	coś	pokrytego
futrem	 i	 głucho	 warczało.	 To	 wilki	 czekały	 na	 ostatnią	 odsłonę	 spektaklu.	 Od	 strony
trybuny	dobiegały	niskie	głosy	rozmawiających	dorosłych	i	szczebiot	rozgadanych	dzieci.

Czterej	wojownicy	 czekali	pod	 surowym	okiem	Taurusa,	dopóki	 z	 góry	nie	doleciało	 ich
wołanie	Porcina:

–	Następni!
–	Wstawać!	–	ponaglił	ich	Taurus.	Mężczyźni	zerwali	się	z	miejsc.	Włożyli	i	zapięli	hełmy,

następnie	 sięgnęli	 po	broń.	 Taurus	 otworzył	drzwi	 klatki.	W	oddali	Markus	widział	 arenę
z	ciemnymi	plamami	na	piasku.	Za	nią	siedziała	publiczność.	Sześcioro	dorosłych	–	czterech
mężczyzn,	dwie	kobiety	–	i	troje	dzieci.	Nie	zdążył	dokładnie	przyjrzeć	się	ich	twarzom,	gdyż
po	wyjściu	gladiatorów	drzwi	zatrzasnęły	się	z	powrotem.

–	Idący	na	śmierć	pozdrawiają	was!	–	zawołali.
Nastała	 chwila	 ciszy,	 przerwana	 ostrym	 gwizdem,	 sygnałem	 rozpoczęcia	 pojedynku.

Markus	wzdrygnął	 się	 na	 dźwięk	 uderzających	 o	 siebie	mieczy.	 Przesunął	 się	 na	 krawędź
ławki,	by	przez	szpary	w	palisadzie	podejrzeć,	co	dzieje	się	na	arenie.	Niewyraźne	sylwetki
gladiatorów	pojawiały	się	i	znikały.	Nie	licząc	wymian	ciosów	i	towarzyszących	im	stęknięć,
panowała	 cisza.	Widzowie	 obserwowali	walkę	w	 skupieniu.	Markusowi	 zrobiło	 się	 słabo
i	odwrócił	wzrok.	Lada	moment	nadejdzie	jego	kolej.	Nagle	ogarnęło	go	dojmujące	poczucie,
że	przegra	i	umrze	na	piasku.	A	jeśli	będzie	to	zależało	od	Feraxa	–	będzie	umierał	powoli.

Walczący	 szybko	 wymienili	 kilka	 ciosów	 i	 nagle	 jeden	 z	 nich	 wylądował	 z	 hukiem
na	 przedniej	 ścianie	 klatki.	 Jego	 ciało	 przesłoniło	 szpary	 w	 palisadzie.	 Markus	 prawie
poderwał	 się	 z	 ławki,	 gdy	 spomiędzy	 drewnianych	 pali	 wyskoczył	 zakrwawiony	 czubek
miecza.	Ciało	osunęło	się	w	dół,	potem	rozległ	się	przeciągły	jęk,	świsnęło	wysuwane	ostrze
i	gladiator	upadł	bez	życia	na	piasek.

Chwilę	później	otwarto	drzwi	klatki	i	oszołomiony	zwycięzca	chwiejnym	krokiem	wszedł
do	środka.	Miał	głęboko	rozcięte	udo.	Zostawiając	za	sobą	krwawe	ślady,	minął	chłopców
i	 skierował	 się	 z	 powrotem	 do	 tunelu.	 Przez	 otwór	w	 drzwiach	Markus	widział,	 jak	 dwaj
niewolnicy	podchodzą	do	zabitego	i	wleką	go	przez	arenę.

Gdy	ciało	zostało	sprzątnięte,	Taurus	odwrócił	się	w	stronę	Markusa	i	Feraxa	i	wskazał	im
wyjście.

–	Wasza	kolej!	Ruszać	się!



	
	
	
	
	

arkus	zrobił	głęboki	wdech	i	razem	z	Feraxem	wyrecytował:
–	Idący	na	śmierć	pozdrawiają	was!
Stali	wyprostowani	przed	trybuną,	z	mieczami	uniesionymi	w	stronę	wytwornie

ubranych	 Rzymian.	 Markus	 zauważył,	 że	 dwóch	 mężczyzn	 siedzi	 w	 towarzystwie	 kobiet.
W	trzecim	rozpoznał	gościa	Porcina,	który	kilka	dni	wcześniej	oglądał	w	jego	towarzystwie
szkolny	trening.	Czwarty	mężczyzna,	wysoki,	barczysty,	o	ciemnych,	rzedniejących	włosach,
siedział	 na	 honorowym	 miejscu,	 na	 środkowej	 kanapie,	 i	 mierzył	 młodych	 gladiatorów
chłodnym	 spojrzeniem.	 Odwrócił	 jednak	 wzrok,	 gdy	 obok	 niego	 przysiadła	 dziewczyna
mniej	więcej	w	wieku	Markusa.

–	Ostrożnie,	Portio!	Wylejesz	mi	wino.
–	 Przepraszam,	 wujku.	 Chciałam	 ci	 tylko	 podziękować,	 że	 mnie	 ze	 sobą	 zabrałeś.	 –

Pochyliła	się	i	pocałowała	go	w	policzek,	po	czym	zeskoczyła	z	kanapy	i	wróciła	do	dwóch
chłopców,	 którzy	 głośno	 rozprawiali	 o	 szansach	 młodych	 gladiatorów	 na	 zwycięstwo
w	ostatniej	walce.

–	Na	pewno	wygra	Celt.	Popatrz,	jaki	jest	wielki.
–	No	ba!	Zetrze	tamtego	na	proch.
–	Jest	o	wiele	mocniej	zbudowany.
–	Ile	postawiłbyś	na	przegraną	tego	małego?
–	Pięć	do	jednego.	Ale	lepiej	się	zastanów,	zanim	wyrzucisz	pieniądze	w	błoto.
Markus	 i	Ferax	wciąż	 stali	 z	uniesionymi	mieczami.	Porcino	spoglądał	na	gości,	 czekając

na	znak.	Mężczyzna	siedzący	na	honorowym	miejscu	był	jednak	zajęty	rozmową	z	jednym
z	towarzyszy.	Porcino	zmarszczył	lekko	brwi	i	chrząknął	znacząco.	Dopiero	wtedy	mężczyzna
podniósł	wzrok,	spojrzał	na	stojących	na	arenie	chłopców	i	dał	znak	laniście.

Porcino	wciągnął	głęboko	powietrze	i	zawołał:
–	Wojownicy!	Na	miejsca!
Markus	 obniżył	 miecz	 i	 zwrócił	 się	 ku	 Feraxowi.	 Następnie	 wycofał	 się	 na	 odległość

dziesięciu	 kroków.	 Przez	 jedną	 z	 bram	 weszli	 dwaj	 strażnicy	 i	 stanęli	 po	 przeciwnych
stronach	 areny,	w	miejscach,	 gdzie	 z	małych	węglowych	 piecyków	wystawały	 drewniane
uchwyty	 żelaznych	 prętów.	 Złapali	 za	 te	 pręty	 i	 trzymali	 je	 w	 powietrzu,	 rozpalone
do	czerwoności,	gotowi	potraktować	nimi	chłopców,	w	razie	gdyby	walczyli	zbyt	opieszale.

–	Mnie	nie	trzeba	będzie	poganiać	prętem	–	odezwał	się	cicho	Ferax,	przyjmując	bojową
pozę,	zginając	nogi	w	kolanach	i	unosząc	miecz	oraz	puklerz.	–	Za	to	ciebie	pewnie	tak.



Markus	zaciął	zęby	i	stanął	w	rozkroku,	czekając	na	sygnał	do	walki.
–	 Ostatni	 pojedynek	 dnia!	 –	 oznajmił	 Porcino.	 –	 Celt	 Ferax	 kontra	 Markus	 z	 naszych

terytoriów	greckich.
Markusowi	przyszło	do	głowy,	 że	mógłby	zwrócić	 się	do	widzów	 i	przedstawić	 się	 jako

obywatel	 rzymski.	 Poprosić	 o	 sprawiedliwość.	 Uratowałby	 w	 ten	 sposób	 życie,	 a	 może
i	 wolność.	 Nie	 zdążył	 jednak	 dłużej	 się	 nad	 tym	 zastanowić,	 gdyż	 Porcino	 zwinął	 dłoń
w	trąbkę	i	krzyknął:

–	Walczcie!
Ferax	z	rykiem,	rozkopując	piasek,	puścił	się	biegiem	w	stronę	rywala.	Markus	zaparł	się

butami	 o	 ziemię	 i	 uniósł	 puklerz.	W	 ostatniej	 chwili	 odskoczył	 na	 bok	 i	 rozpędzony	 Celt
minął	go.	Markus	próbował	trafić	go	w	ramię,	ale	czubek	miecza	tylko	przeciął	ze	świstem
powietrze.	Błyskawicznie	obrócił	się	twarzą	do	przeciwnika	i	zrobił	krok	do	przodu,	tak	jak
go	uczono.	Ferax	okręcił	 się	 i	 ledwie	 zdążył	 sparować	 cięcie	w	bark.	Przez	 chwilę	walczyli
cios	za	cios	i	stal	szczękała	o	stal,	potem	Ferax	się	cofnął.	Markus	czuł,	jak	serce	kołacze	mu
się	w	piersi,	jego	mózg	znajdował	się	w	stanie	osobliwej	euforii.

–	A	nie	mówiłem!	–	Człowiek,	który	wybrał	ich	do	udziału	w	zawodach,	chwycił	za	ramię
mężczyznę	na	środkowej	kanapie.	–	Wiedziałem,	Juliuszu,	że	ci	dwaj	dostarczą	nam	godnej
rozrywki!

Tamten	podrapał	się	po	skroni	i	spytał:
–	Ile	postawisz	na	dużego?
–	Hmm,	niech	pomyślę.	Siedem	do	jednego.
–	Wchodzę	w	to.	Stawiam	pięćdziesiąt	sztuk	złota.
–	Pięćdziesiąt?	Dobrze.
Ich	 rozmowę	 zagłuszył	 kolejny	 ryk	 Feraxa,	 który	 ruszył	 na	 Markusa,	 nie	 odrywając

od	 niego	wzroku.	Gdy	Markus	 zamarkował	 ruch	w	 bok,	 Celt	 poszedł	 za	 nim,	 ale	widząc,
że	to	tylko	zwód,	odbił	w	drugą	stronę.

–	Nie	myśl	sobie	–	warknął.	–	Tym	razem	mi	się	nie	wywiniesz,	cieniasie.
–	Tak	ci	się	tylko	zdaje	–	odparł	Markus	i	przywołał	na	usta	drwiący	uśmiech.	–	Jesteś	zbyt

niezdarny,	Feraxie.	I	zbyt	głupi.
Twarz	Celta	aż	pobielała	ze	złości.	Wykrzywił	usta,	lecz	po	chwili	się	zaśmiał.
–	Myślisz,	że	dam	się	sprowokować?	Nie	ze	mną	te	numery.
Ruszył	 do	 przodu	 i	 zadał	 serię	 ciosów,	 które	 Markus	 rozpaczliwie	 parował	 mieczem

i	puklerzem.	Nie	miał	 szans	na	kontrę,	bo	Ferax	sięgał	dalej	niż	on.	Stopniowo	ustępował
pola,	 cofając	 się	 ku	 jednemu	 ze	 strażników	 trzymających	 rozpalone	 żelazo.	 Ferax
z	 uśmiechem	 na	 twarzy	 spychał	 go	 specjalnie	 w	 tamtym	 kierunku.	 Czując	 żar	 pręta	 już
niemalże	na	plecach,	Markus	w	ostatniej	chwili	rzucił	się	w	bok	i	przeturlał	po	ziemi,	zaraz
też	prędko	wstał.

–	Ach,	świetnie!	–	zawołał	mężczyzna	nazwany	Juliuszem.	–	Nie	oddawaj	mu	więcej	pola,



chłopcze!	Broń	się	i	pokaż,	kto	lepiej	włada	mieczem!
Feraxowi,	 kiedy	 to	 usłyszał,	 pociemniały	 oczy	 i	 znów	 natarł	 na	Markusa,	 zasypując	 go

kolejnym	 gradem	 ciosów.	 Ten	 przyjmował	 je	 na	 tarczę	 i	 kurczył	 nerwowo	 twarz,	 każde
uderzenie	wstrząsało	boleśnie	 jego	ramieniem.	Wiedział,	że	 jeśli	 tak	dalej	pójdzie,	ręka	mu
zdrętwieje,	a	puklerz	prędzej	lub	później	wysunie	się	z	dłoni.

Ferax	odstąpił	od	niego	zdyszany.
–	Już	niedługo...	Rzymianinie.	Nie	wolałbyś,	żeby	to	trwało	jak	najkrócej?
Markus	potrząsnął	głową.
–	Nie	spieszy	mi	się.	Zabiję	cię	powoli.
–	Nie	rozśmieszaj	mnie,	maminsynku	–	prychnął	Ferax.	–	Jesteś	maminsynkiem,	prawda?

Tak	słyszałem.	Żałosnym	śmieciem,	który	nie	potrafi	nawet	uwolnić	własnej	matki.
Markus	 stanął	 jak	 wryty	 ze	 wzrokiem	 wbitym	 w	 rywala.	 Czuł	 krew	 ścinającą	 się

w	 żyłach.	 Przestał	 myśleć	 o	 tym,	 jak	 wygrać	 pojedynek.	 W	 ogóle	 przestał	 myśleć
o	czymkolwiek.	Zalała	go	zwierzęca	wściekłość.	Ledwie	zdając	sobie	sprawę	z	tego,	co	robi,
runął	na	Feraxa.	 Z	 gardła	wydarł	mu	 się	 złowieszczy	 ryk,	 zadawał	 cios	 za	 ciosem,	uderzał
na	 przemian	w	puklerz	 i	w	miecz	 przeciwnika,	 który	 cofał	 się	 teraz	 z	wyrazem	 zdumienia
i	strachu	na	twarzy.

Markus	 nadal	 ciął	 na	 oślep,	 kierowany	 już	 tylko	 żądzą	 krwi.	 W	 końcu	 trafił	 rywala
w	 lewy	 biceps,	 Ferax	 krzyknął	 i	 opuścił	 nieco	 tarczę,	 a	Markus	wykorzystał	 to	 i	 ponowił
atak,	 rozcinając	mu	 przedramię.	 Puklerz	 grzmotnął	 o	 ziemię,	 a	 piasek	 pokrył	 się	 kroplami
krwi.	 Celt	 odwrócił	 się	 bokiem	 do	 rywala,	 usiłując	 bronić	 się	 samym	 mieczem.	 Markus
natarł	 z	 impetem	 i	 pozwoliwszy	 Feraxowi	 odparować	 cięcie	 na	 bok,	 przyłożył	mu	 prosto
w	twarz	puklerzem.	Rozległ	się	chrzęst	miażdżonego	nosa,	Celt	zajęczał	z	bólu	i	zatoczył	się
do	tyłu,	krew	lała	mu	się	po	ustach	i	brodzie.	Markus	natarł	ponownie,	Ferax	odparł	atak
podniesionym	 mieczem.	 Wtedy	 Markus	 przykucnął	 i	 dźgnął	 przeciwnika	 w	 udo,	 a	 gdy
wyszarpnął	 ostrze,	 trysnęła	 krew.	 Celt,	 rozpaczliwie	 próbując	 ratować	 życie,	 rzucił	 się
na	 niego	 i	 obaj	wylądowali	 na	 piasku.	 Przez	 krótką	 chwilę	Markus	widział	 niebo,	 czyste
i	błękitne.	Potem	przeturlał	się	na	bok,	a	miecz,	przygnieciony	ciężarem	jego	ciała,	wywinął
mu	się	z	palców.

Doskoczył	prędko	do	Feraxa,	który,	wciąż	oszołomiony,	próbował	się	podnieść.	Krawędzią
puklerza	wytrącił	mu	z	dłoni	ostrze,	a	potem	uderzył	go	kilka	razy	w	bok	głowy,	aż	tamten,
mrugając	powiekami,	osunął	się	bezwładnie	na	plecy,	z	głową	zwieszoną	na	bok.

Markus	 stanął	 chwiejnie	 na	 nogach,	 zmęczony	 i	 roztrzęsiony.	 Dopiero	 teraz,	 widząc
u	 swoich	 stóp	 ogłuszonego	 przeciwnika,	 ochłonął	 z	 bojowego	 szału	 i	 zaczął	 myśleć
na	 trzeźwo.	 Rozejrzał	 się	 dokoła,	 odnalazł	 wzrokiem	 swój	 miecz,	 poszedł	 po	 niego
i	ponownie	stanął	nad	Feraxem.	Dopiero	teraz	uświadomił	sobie,	że	jest	ranny	w	lewą	rękę
pod	łokciem	–	nie	pamiętał	w	ogóle,	kiedy	to	się	stało.	Gdy	poruszył	palcami,	przeszył	go
straszny	 ból.	Uklęknął	 przy	 głowie	 Feraxa	 i	 uniósł	 ostrze	 nad	 jego	 odsłoniętym	gardłem.



Celt	 spoglądał	 na	 niego	 bezsilnym,	 zdezorientowanym	 wzrokiem.	 Zawiesił	 miecz	 dwa
centymetry	nad	skórą	i	spojrzał	pytająco	na	Taurusa.	Instruktor	wykonał	dłonią	krótki	gest
cięcia	i	skinął	głową.

Markus	 nabrał	 powietrza.	 Nie	mógł	 jednak	 przemóc	 odruchu	 serca	 i	 przeciąć	 Feraxowi
gardła.	Podniósł	oczy	ku	wstrzymującym	oddech	widzom	na	trybunie.	Mężczyzna	pośrodku
wydawał	się	zaskoczony.

–	Na	co	czekasz?	–	zapytał	jego	towarzysz.	–	Dobij	go!
–	Dobij	go!	–	zawtórowała	mu	reszta,	z	wyjątkiem	mężczyzny	i	dziewczyny,	Portii.
Markus	potrząsnął	głową	i	wskazał	najważniejszego	z	gości.
–	Panie,	jaki	jest	twój	werdykt?
Mężczyzna	 przez	 moment	 milczał,	 marszcząc	 czoło.	 W	 końcu	 wzruszył	 ramionami

i	rozkazał:
–	Dobij	go.
Nastała	głucha	cisza.	Po	chwili	Markus	wstał	i	odrzucił	miecz	na	bok.
–	Co	ty	wyprawiasz?	–	zahuczał	Taurus.	–	Podnieś	ten	cholerny	miecz	i	dobij	go!
–	Nie	–	odparł	stanowczo	Markus.
–	Rób,	 co	 każę,	 i	 to	natychmiast,	 albo	przysięgam	na	bogów,	 że	 sam	go	 zabiję,	 a	 potem

ciebie.
Markus	 wzruszył	 ciężko	 ramionami.	 Drżał	 z	 zimna,	 ranna	 ręka	 sprawiała	 straszny	 ból,

krew	ściekała	mu	po	dłoni	i	kapała	na	piasek.
Taurus	 wyszedł	 na	 arenę	 i	 zamaszystym	 ruchem	 podniósł	 miecz	 Markusa.	 Podszedł

do	półprzytomnego	Feraxa	i	zawiesił	ostrze	nad	jego	gardłem.
–	Stój!	–	Głos	najważniejszego	z	gości	rozbrzmiał	wyraźnie	na	całej	arenie.	–	Darujemy	mu

życie.	 Zwycięzca	 zadecydował	 o	 jego	 losie.	 Niech	 mu	 będzie.	 Ale	 –	 dodał	 z	 nikłym
uśmiechem	–	nie	zamierzam	tolerować	sprzeciwu	ze	strony	niewolnika.	Każ	swoim	ludziom
zabrać	Celta.	Ten	drugi,	z	Grecji,	zostaje.

Porcino	zrobił	zdziwioną	minę.
–	Zostaje?	Ale	dlaczego?
Mężczyzna	posłał	mu	poirytowane	spojrzenie.
–	 Bo	 tak	 sobie	 życzy	 Gajusz	 Juliusz	 Cezar,	 oto	 dlaczego.	 Chłopak	 zostaje	 i	 powalczy

z	wilkami,	które	zostawiłeś	na	koniec.	Jeśli	przegra,	będzie	to	kara	za	jego	nieposłuszeństwo.
Jeżeli	przeżyje,	to	widocznie	bogowie	są	mu	przychylni,	a	ja	nie	będę	podważał	woli	bogów.
Wypuść	wilki,	Porcinie.



	
	
	
	
	

łaściciel	 szkoły	 gladiatorów	 otworzył	 usta,	 żeby	 zaprotestować,	 nie	 chciał	 jednak
zezłościć	ważnego	gościa,	więc	tylko	skinął	głową.

–	Taurusie!	–	zawołał,	zwracając	się	ku	arenie.	–	Zabierz	Celta	i	strażników.	Markus	zostaje.
Daj	mu	miecz	i...

–	 Nie	 –	 przerwał	 mu	 Cezar.	 –	 Niech	 się	 broni	 sztyletem.	 Przekonamy	 się,	 czy	 bogowie
naprawdę	chcą	go	uratować.

–	Tak	jest,	panie.	A	zatem	sztylet.	Taurusie,	oddaj	mu	swój.
Instruktor	wykonał	polecenie	i	szepnął	do	Markusa:
–	Dbaj	o	niego.	Kosztował	mnie	fortunę.	Jeśli	go	zniszczysz,	porachuję	się	z	tobą.
–	Jeżeli	on	nie	przetrwa	walki,	panie,	to	ja	tym	bardziej	–	odparł	ponuro	Markus.	–	Możesz

mi	poradzić,	jak	mam	walczyć	z	wilkami?
–	 Owszem.	 –	 Taurus	 uśmiechnął	 się,	 co	 nie	 zdarzało	mu	 się	 często,	 i	 zmierzwił	 chłopcu

włosy.	–	Trzymaj	się	z	dala	od	ich	kłów.
Odwrócił	się	 i	opuścił	arenę,	zamykając	za	sobą	drzwi	do	klatki	dla	gladiatorów.	Chwilę

później	 ukazał	 się	 nad	 bramkami	 prowadzącymi	 do	 klatek	 dla	 zwierząt.	 Każda	 z	 tych
bramek	była	połączona	u	góry	sznurem	z	drewnianym	bloczkiem	wiszącym	na	drewnianej
ramie.	Zatrzymał	się	i	spojrzał	w	kierunku	Markusa.

–	Gotowy?
Markus	rozejrzał	się	po	arenie.	Tam,	gdzie	piasek	nasiąkł	krwią,	widniały	ciemne	plamy.

Nie	 licząc	węglowych	piecyków,	 arena	była	 zupełnie	pusta.	 Jego	 rana	krzepła,	 poszarpane
przedramię	 prawie	 przestało	 krwawić.	 Ręka	 bolała	 jednak	 przy	 każdym	 najmniejszym
poruszeniu,	 co	 sprawiało,	 że	była	bezużyteczna.	Wiedział,	 że	będzie	musiał	mu	wystarczyć
sam	sztylet.	Nabrał	głęboko	powietrza	i	spojrzał	do	góry.

–	Gotowy.
Taurus	chwycił	za	sznur	i	pociągnął.	Drewniany	bloczek	zapiszczał	pod	ciężarem,	a	bramka

zaczęła	 się	 powoli	 unosić.	 W	 szparze	 od	 razu	 pojawiły	 się	 łapy	 i	 czarny	 pysk
zniecierpliwionego	wilka.	Ledwie	bramka	uniosła	się	na	wysokość	kolan,	zwierzę	przecisnęło
się	pod	nią	i	wybiegło	na	arenę.	Przykucnęło	z	opuszczoną	głową	i	utkwiło	zimne	spojrzenie
w	 chłopcu.	 Markus	 przez	 cały	 ten	 czas	 był	 zaprzątnięty	 ulgą,	 jaka	 ogarnęła	 go
po	 zwycięstwie	 nad	 Feraxem,	 przeszywającym	bólem	w	 ranionej	 ręce	 i	 nadzieją,	 że	może
jednak	przetrwa	i	uratuje	matkę.	Na	myśl	o	walce	z	dwoma	wilkami	nie	czuł	strachu.	Wilki
z	jego	rodzinnych	stron	były	żałosnymi	stworzeniami,	bojącymi	się	własnego	cienia.



Jednak	wilk,	którego	miał	teraz	przed	sobą,	w	niczym	ich	nie	przypominał.	Był	znacznie
większy	 i	 bardziej	 kosmaty.	 Do	 tego	 wygłodzony	 i	 podrażniony,	 o	 czym	 świadczyły
wypalone	ślady	na	 futrze.	Przypatrywał	się	chłopcu	znad	coraz	bardziej	obnażonych	kłów.
Gdy	zawarczał,	Markus	zrozumiał,	 że	czeka	go	walka	na	śmierć	 i	 życie;	 zwierzę	prędzej	 lub
później	 rzuci	 się	 na	 niego,	 próbując	 rozerwać	 mu	 gardło.	 Ta	 świadomość	 przepełniła	 go
trwogą,	aż	zadrżały	pod	nim	nogi.

Taurus	 puścił	 sznur	 i	 bramka	 opadła	 z	 łomotem.	 Podszedł	 do	 następnej	 liny	 i	 uniósł
bramkę,	wypuszczając	drugiego	wilka.	Zwierzęta	zwróciły	się	ku	sobie,	warcząc.	Przez	chwilę
Markus	 łudził	 się,	 że	 rzucą	 się	 na	 siebie,	 ale	 naturalna	 pobratymcza	 więź	 i	 zapach	 krwi
kazały	 im	 zjednoczyć	 siły.	 Pierwszy	 wilk,	 nie	 odrywając	 oczu	 od	 chłopca,	 ruszył	 wolno
wzdłuż	ogrodzenia.	Zatrzymał	się	przy	plamie	krwi	na	piasku,	obwąchał	ją	i	polizał.	Markus
przyglądał	 się	 temu	 z	 przerażeniem.	 Tymczasem	 drugi	 wilk	 cichcem	 podkradł	 się	 bliżej,
prawie	szorując	brzuchem	po	ziemi.	Markus	obrócił	się,	dopiero	gdy	dzieliło	ich	co	najwyżej
pięć	metrów.	Natychmiast	zrobił	krok	do	tyłu,	a	słysząc	za	plecami	warknięcie,	zerknął	przez
ramię.	Drugi	wilk	również	zmniejszył	dystans.

Patrząc	to	na	jednego,	to	na	drugiego,	Markus	cofał	się	w	stronę	muru	bezpośrednio	pod
trybuną.	 Zimny	 pot	 występował	 mu	 na	 skórę.	 Bał	 się	 nawet	 mrugnąć,	 przesuwał	 się
powoli,	lecz	nieustannie,	na	lekko	ugiętych	nogach,	ze	sztyletem	wyciągniętym	przed	siebie.
Co	 jakiś	 czas	 jeden	 z	wilków	 nieco	 się	 unosił,	 podbiegał	 bliżej	 i	 się	 zatrzymywał.	 Czując,
że	 zaraz	 wpadnie	 na	 palisadę,	 Markus	 przystanął.	 Spodziewał	 się,	 że	 wilki	 lada	 moment
rzucą	się	do	ataku.

–	Boi	się!	–	zawołał	z	góry	jeden	z	chłopców.
–	Dziwisz	mu	się?	–	odezwała	się	dziewczyna.	–	Ty	też	byś	się	bał	na	jego	miejscu.
Markus	na	chwilę	podniósł	wzrok	i	napotkał	jej	współczujące	spojrzenie.
–	Czego	tu	się	bać?	–	ciągnął	chłopak.	–	One	są	jak	psy.	Wystarczy	dać	im	rozkaz,	a	położą

się	na	grzbietach	jak	szczeniaki.
–	 Nie	 sądzę	 –	 odpowiedział	 mu	 głos	mężczyzny,	 który	 przedstawił	 się	 jako	 Cezar.	 –	 To

zupełnie	dzikie	zwierzęta.	Bardzo	groźne.
–	Nie	widzę	 go!	 –	 zawołał	 piskliwie	 drugi	 z	 chłopców.	 –	Wujku	 Juliuszu,	 powiedz	mu,

żeby	wyszedł	na	środek,	bo	go	nie	widać.
Mężczyzna	zignorował	prośbę	chłopca.	Widzowie	w	milczeniu	podchodzili	do	balustrady

i	wychylali	 się,	 żeby	 dojrzeć	 osaczonego	 gladiatora.	Markusowi	 pozostało	 czekać,	 aż	wilki
wykonają	pierwszy	ruch.	Panowała	zupełna	cisza,	 zmącona	 jedynie	szumem	krwi	 tętniącej
w	 jego	 skroniach.	Wreszcie	 jeden	 z	wilków	 rzucił	 się	w	 jego	kierunku.	Markus	uchylił	 się
i	zwierzę	wpadło	na	palisadę.	Obróciło	się	prędko,	kłapiąc	zębami.	Markus	krzyknął	z	bólu
w	 rannym	przedramieniu	 i	 pchnął	 sztyletem	przed	 siebie.	 Chybił,	 ale	 ponowił	 cios	 i	 tym
razem	wilk	zaskomlał.	Lecz	rana	 jakby	go	tylko	rozsierdziła,	 rzucił	się	na	Markusa,	zacisnął
paszczę	 na	 skórzanym	 pancerzu	 osłaniającym	 jego	 bark	 i	 zaczął	 zgniatać	 go	 potężnymi



szczękami.
Markus	jeszcze	parę	razy	dźgnął	zwierzę	sztyletem,	aż	poczuł	ciepłą	krew	zalewającą	mu

dłoń.	Wilk	 nadal	 trzymał	 go	 za	 bark,	 szarpiąc	mocno,	 gdy	 tymczasem	drugi	 szykował	 się
do	skoku.

Na	trybunie	rozległ	się	stłumiony	okrzyk,	a	potem	dziewczęce	wołanie:
–	Zaraz	go	pożrą!	Pomóżcie	mu!	Błagam!
–	Portio!	Nie	wychylaj	się!
Markus	usłyszał	przenikliwy	pisk	i	nagle	dziewczyna	wylądowała	obok	niego	na	piasku.

Drugi	 wilk	 z	 miejsca	 ruszył	 w	 jej	 kierunku.	 Portia	 uniosła	 rękę.	 Wilk	 rozwarł	 paszczę
i	wgryzł	się	w	przedramię	dziewczyny.	Krzyknęła	z	bólu	i	przerażenia.

Markus	zrozumiał,	że	musi	jej	pomóc.	Dźgał	na	oślep	wilka,	który	uczepił	się	jego	barku.
Wreszcie	 sztylet	 utkwił	 głęboko	 w	 cielsku	 i	 po	 chwili	 zwierzę	 upadło	 na	 ziemię
z	 bulgoczącym	warkotem.	Markus	 bez	 namysłu	 doskoczył	 do	 drugiego	wilka	 i	 zaciskając
ramiona	wokół	 jego	 szyi,	wpił	mu	 się	palcami	w	 tchawicę.	 Zwierzę	warknęło,	potrząsnęło
głową	 i	 znów	 zatopiło	 kły	w	 ciele	 Portii.	 Rozległ	 się	 jej	 przejmujący	 jęk.	Markus	 zwinął
dłoń	 w	 pięść	 i	 z	 całej	 siły	 uderzył	 w	 wilczy	 pysk.	 Wilk	 puścił	 Portię	 i	 wycofał	 się
na	 odległość	 paru	 kroków,	 lecz	 zaraz	 obrócił	 się	 i	 zaparł	 potężnymi	 tylnymi	 nogami,	 jak
gdyby	szykując	się	do	kolejnego	skoku.

–	Schowaj	się	za	mną!	–	krzyknął	Markus,	odgradzając	dziewczynę	od	zwierzęcia.
Patrzył	wilkowi	w	 ślepia	 i	 czas	 jakby	 zwolnił.	 Zdał	 sobie	 sprawę	 z	 kilku	 różnych	 rzeczy

naraz.	 Widzowie	 wznosili	 zatrwożone	 okrzyki.	 Taurus	 zeskakiwał	 z	 palisady	 na	 piasek.
Porcino	stał	jak	posąg	przerażenia.	On	sam	czuł	rozdzierający	ból	w	przedramieniu	i	wielki
strach	w	sercu.	Wiedział,	że	wilk	lada	chwila	przypuści	atak.	Gdzieś	po	prawej,	nie	dalej	niż
dwa	metry,	błysnęło	mu	ostrze	 jego	 sztyletu.	Wparł	 stopy	w	ziemię,	uniósł	dłonie,	 a	gdy
wilk	 skoczył	 ku	 niemu,	 rzucił	 się	 w	 prawo,	 zderzył	 się	 z	 nim	 w	 powietrzu	 i	 obaj	 runęli
na	 ziemię.	 Miał	 teraz	 na	 sobie	 wściekłą	 futrzastą	 kulę,	 kłapiącą	 przed	 nosem	 kłami.
Wykrzywiając	 twarz,	 chwycił	wilka	 lewą	dłonią	 za	dolną	 szczękę	 i	 odpychał	 ją	najsilniej,
jak	 potrafił.	 W	 tym	 samym	 czasie	 jego	 prawa	 ręka	 przeczesywała	 rozpaczliwie	 piasek.
W	końcu	musnął	palcami	ostrze,	wymacał	 rękojeść	 i	 złapał	 ją	akurat	w	chwili,	kiedy	wilk
mu	się	wyślizgnął.	Kudłaty	łeb	znów	się	zbliżył	i	owionął	go	oddech	rozwartych	szczęk.

Ostrze	 przecięło	 powietrze,	 jego	 czubek	 utonął	 w	 uchu	 zwierzęcia,	 przebił	 mu	 czaszkę
i	utkwił	w	mózgu.	Wilk	wzdrygnął	 się	gwałtownie	 i	upadł	na	Markusa,	włochate	 cielsko
jeszcze	 przez	 chwilę	 konwulsyjnie	 podrygiwało,	 wreszcie	 zastygło	 nieruchomo.	 Futro
przylgnęło	Markusowi	do	twarzy	i	ciepła	zwierzęca	woń	wypełniła	jego	nozdrza.	Próbował
się	wydostać,	ale	ból	w	lewym	przedramieniu	był	nie	do	zniesienia,	poza	tym	stracił	dużo
krwi	 i	 opuszczały	 go	 siły.	 Czyjeś	 ręce	 uniosły	 martwego	 wilka,	 w	 górze	 zamajaczyło	 mu
niewyraźnie	kilka	pochylonych	twarzy.

–	Nic...	jej...	nie	jest?	–	wymamrotał	z	trudem.



Potem	stracił	przytomność.



	
	
	
	
	

niło	mu	się,	że	jest	w	rodzinnym	domu.	Był	piękny	wiosenny	dzień,	kwiaty	na	łąkach
wypuszczały	 pąki,	 drzewa	 mieniły	 się	 liśćmi.	 Grzał	 się	 w	 ciepłych	 objęciach	 słońca,
w	 powietrzu	 przemykały	 motyle,	 jakieś	 inne	 owady	 brzęczały	 sennie.	 Wracał

z	 polowania.	 Niczego	 nie	 złowił,	 ale	 i	 tak	 był	 szczęśliwy	 i	 zadowolony,	 schodząc	 ścieżką
między	 drzewami	 oliwnymi	 w	 kierunku	 bramy.	 Ucieszył	 się	 na	 widok	 ojca	 i	 matki
czekających	 przed	 domem,	 uśmiechali	 się	 i	 machali	 do	 niego.	 Zaczął	 biec	 w	 ich	 stronę
z	rozpostartymi	rękami.

Ale	 gdy	 dzieliło	 ich	 już	 tylko	 kilkanaście	 kroków,	 rodzice	 zaczęli	 nagle	 znikać,	 byli	 już
tylko	jak	cienie.

–	Nie...	–	zawołał	żałośnie.
A	 kiedy	 całkiem	 rozpłynęli	 się	w	 powietrzu,	 dom	 także	 zaczął	 znikać,	 a	 okolicę	 spowił

gęsty	mrok.
–	Matko!	Ojcze!	Nie	zostawiajcie	mnie!
Ostry	 ból	 przeszył	 lewą	 stronę	 jego	 ciała	 i	Markus	 uchylił	 powieki.	 Leżał	w	 niedużym

pomieszczeniu	 o	 surowych,	 bielonych	 ścianach.	 Drzwi	 wychodziły	 na	 kolumnadę
z	widokiem	na	zadbany	dziedziniec	z	ogrodem.	Od	razu	zorientował	się,	że	to	willa	Porcina.
Tuż	 obok	 niego	 rozległo	 się	 jakieś	 szuranie.	 Obrócił	 głowę	 i	 ujrzał	 człowieka	 siedzącego
na	stołku.

–	Obawiam	się,	że	nie	jestem	twoim	ojcem.	–	Uśmiechnął	się	mężczyzna.	–	Choć	kto	wie.
Swego	czasu	znałem	wiele	kobiet.

Roześmiał	się	głośno	i	serdecznie.
Markus	przypatrywał	mu	się.
–	Chyba	się	kiedyś	spotkaliśmy	–	powiedział.	–	Twoja	twarz	wygląda	znajomo.	–	Chwilę

potem	doznał	przebłysku.	Był	to	ten	sam	mężczyzna,	który	siedział	na	honorowym	miejscu
podczas	zawodów.

–	 Nie	 zostaliśmy	 sobie	 oficjalnie	 przedstawieni,	 chłopcze.	 Nazywam	 się	 Gajusz	 Juliusz
Cezar.	 –	 Wypowiedział	 swoje	 imię	 w	 taki	 sposób,	 jak	 gdyby	 powinno	 coś	 Markusowi
mówić.	Gdy	nie	doczekał	się	żadnej	reakcji,	uśmiech	spełznął	mu	z	twarzy.	–	Tak	czy	owak,
chciałem	 być	 przy	 tobie,	 kiedy	 odzyskasz	 przytomność.	 Żeby	 podziękować	 za	 uratowanie
życia	mojej	siostrzenicy,	Portii.

Markus	zamknął	oczy,	wysilając	pamięć.
–	To	ta	dziewczyna,	która	spadła	na	arenę?



–	Tak.
–	Nic	jej	się	nie	stało?
–	 Nic	 poważnego.	 Lekarz	 Porcina	 opatrzył	 jej	 ranę	 i	 powiedział,	 że	 nie	 ma	 powodu

do	 obaw.	 Dzięki	 tobie.	 –	 Cezar	 pochylił	 się	 i	 oparł	 łokcie	 na	 jego	 udach.	Miał	 na	 sobie
bogato	haftowaną	czerwoną	tunikę.	–	Tym	razem	to	był	nieszczęśliwy	wypadek.	–	Zamyślił
się.	–	Ale	kto	wie,	jak	będzie	następnym	razem?

–	Następnym	razem?
Cezar	przez	chwilę	milcząco	przyglądał	się	Markusowi.
–	Chyba	zbyt	długo	nie	było	mnie	w	Rzymie.	Zdaje	się,	młody	człowieku,	że	o	mnie	nie

słyszałeś.
–	 Nie,	 panie	 –	 przyznał	Markus.	 Nagle	 zaświtała	 mu	 w	 głowie	 myśl	 i	 poczuł	 w	 sercu

przypływ	nadziei.	–	Czy	znasz	generała	Pompejusza?
–	Jakże	mógłbym	go	nie	znać?	To	przecież	najważniejszy	człowiek	w	Rzymie!
–	Przyjaźnisz	się	z	nim?
–	Z	Pompejuszem	Wielkim?	–	Cezar	zastanowił	się	i	wzruszył	ramionami.	–	Nie	wiem,	czy

wielcy	ludzie	mogą	w	ogóle	mieć	prawdziwych	przyjaciół.	Prędzej	wrogów.
Markus	poczuł,	że	nadzieja	go	opuszcza.
–	A	więc	jesteś	jego	wrogiem.
–	 Nie.	 Po	 prostu	 nie	 zabiegam	 o	 przyjaźń	 tak	 wybitnego	 męża.	 Jeszcze	 nie.	 –	 Cezar

wyprostował	 się,	 jak	 gdyby	 zasiadł	 na	 tronie.	 –	 Wyświadczyłeś	 mi	 ogromną	 przysługę,
Markusie.	Liczę,	że	jeszcze	mi	się	przydasz.	Wiedz,	że	choć	do	tej	pory	nie	słyszałeś	o	mnie,
mam	 w	 Rzymie	 duże	 wpływy,	 a	 wkrótce	 będę	 miał	 jeszcze	 większe.	 A	 to,	 rzecz	 jasna,
oznacza,	 że	 mnie	 i	 mojej	 rodzinie	 przybędzie	 wrogów.	 Po	 tym,	 co	 się	 dzisiaj	 wydarzyło,
doszedłem	 do	 wniosku,	 że	 potrzebuję	 osobistego	 strażnika	 dla	 Portii.	 Kogoś	 twardego,
odważnego	i	dobrze	władającego	bronią,	a	jednocześnie	nierzucającego	się	w	oczy.	Nie	chcę,
żeby	moi	wrogowie	myśleli,	 że	 się	 ich	 boję.	 Na	 chłopca	w	 twoim	wieku	 nikt	 nie	 zwróci
uwagi.	 Dlatego	 postanowiłem,	 że	 uczynię	 cię	 strażnikiem	 Portii.	 Od	 teraz	 będziesz
odpowiadał	za	jej	bezpieczeństwo	–	dopóki	nie	wyznaczę	ci	innych	obowiązków.

Markus	otworzył	szeroko	oczy.
–	Ja?	Ale	ja	mam	już	pana.	Należę	do	Porcina.
–	Już	nie.	Odkupiłem	cię,	kiedy	leżałeś	nieprzytomny.	Zapłaciłem	Porcinowi	uczciwą	cenę,

równowartość	w	pełni	wyszkolonego	gladiatora,	więc	nie	może	narzekać.	 Zostaniesz	 tutaj,
dopóki	nie	wydobrzejesz,	 a	potem	 jego	 sługa	przywiezie	 cię	do	mojego	domu	w	Rzymie.
Tam	poznasz	szczegóły	swoich	nowych	obowiązków.	Zgoda?

Markus	 opuścił	 wzrok	 i	 zaczął	 gorączkowo	 rozmyślać.	 Będzie	 musiał	 rozstać	 się
z	przyjaciółmi.	Trzej	mężczyźni,	 z	którymi	dzielił	 celę,	byli	 jego	najbliższymi	 towarzyszami.
Będzie	mu	 ich	brakowało,	 lecz	widocznie	 taka	 jest	 cena,	 jaką	musi	 zapłacić,	by	 znaleźć	 się
bliżej	Pompejusza.	Spojrzał	więc	na	Cezara	i	wykonał	ukłon	jego	stronę.



–	To	dla	mnie	zaszczyt,	panie.
Mężczyzna	wstał,	jego	twarz	przybrała	surowy	wyraz.
–	 Podziękowałem	 ci	 za	 to,	 co	 zrobiłeś,	 i	 niech	 to	 ci	 wystarczy.	 Nie	 będziemy	 do	 tego

wracać.	 Od	 tej	 pory	 masz	 pamiętać,	 że	 jestem	 twoim	 panem,	 a	 ty	 moim	 niewolnikiem.
Rozumiemy	się?

–	Tak,	panie.
–	Spotkamy	się	w	Rzymie.	Życzę	ci	szybkiego	powrotu	do	zdrowia.
Nie	 czekając	 na	 odpowiedź,	 Cezar	 odwrócił	 się	 i	 wyszedł,	 zostawiając	 Markusa	 z	 jego

myślami.	 Kroki	 ucichły	 w	 oddali	 i	 nastała	 cisza,	 przerywana	 jedynie	 ptasim	 śpiewem
z	ogrodu	warzywnego.	Markus	był	sam.	Utkwił	wzrok	w	suficie.	Dawno	nie	miał	w	sobie
tyle	 nadziei,	 co	 teraz.	 Jeszcze	 tego	 ranka	 bał	 się,	 że	 nie	 dożyje	 wieczora.	 Nawet
po	 zwycięstwie	 nad	 Feraxem	 jego	 przyszłość	 nie	 przedstawiała	 się	 zbyt	wesoło:	 zapewne
czekałyby	 go	dalsze	 treningi	 i	wiele,	wiele	 pojedynków	na	 śmierć	 i	 życie,	 zanim	w	ogóle
dostąpiłby	 szansy	 odzyskania	 wolności.	 A	 teraz	 zostanie	 osobistym	 strażnikiem	 młodej
rzymskiej	 arystokratki,	 zamieszka	 w	 Rzymie,	 gdzie	 zapewne	 będzie	 miał	 okazję	 odnaleźć
generała	 Pompejusza	 i	 zwrócić	 się	 do	 niego	 z	 prośbą	 o	 pomoc.	 Tak,	 pomyślał	 z	 ulgą,	 los
wreszcie	się	do	niego	uśmiechnął.

–	Nie	przeszkadzam	ci	w	odpoczynku?
Odwrócił	nagłym	ruchem	głowę	tam,	skąd	dobiegł	głos,	i	skrzywił	się	z	bólu.
–	Oj!	 –	Portia	 spojrzała	 zatroskana	 z	progu.	 –	Nie	 chciałam	cię	przestraszyć.	Przepraszam.

Należało	chyba	zapukać.	Ale	pomyślałam,	że	w	ogóle	nie	powinno	mnie	tu	być.	Ojcu	by	się
to	nie	spodobało.	Przyjaźni	się	z	wujkiem	Juliuszem,	 jest	bardzo	zasadniczy	i	przejmuje	się
tymi	wszystkimi	konwenansami.

Markus	zaciskał	zęby,	czekając,	aż	ból	minie.	Dziewczyna	podeszła	bliżej	łóżka.
–	Wyglądasz...	strasznie.	Z	tymi	wszystkimi	ranami	i	siniakami,	i	obandażowaną	ręką.
Markus	uniósł	prawą	dłoń	i	wskazał	Portię.
–	Ty	też	nie	wyglądasz	najlepiej.
Portia	 miała	 opatrzony	 łokieć	 i	 zadrapane,	 blade	 policzki.	 Zignorowała	 jego	 uwagę

i	zmarszczyła	czoło.
–	Bardzo	boli?
–	Tak.
Obejrzała	go	od	stóp	do	głów	i	ponownie	spojrzała	mu	w	oczy.
–	Głupio	mi,	że	spadłam	i	że	przeze	mnie	tak	się	paskudnie	pokiereszowałeś.	Przepraszam.
–	I	tak	musiałem	walczyć	z	tymi	wilkami.	–	Markus	uśmiechnął	się	słabo.	–	Nie	obyłoby

się	bez	ran.	Miałem	szczęście,	że	w	ogóle	przeżyłem.
–	Byłeś	bardzo	dzielny	–	powiedziała	cicho.
–	Zrobiłem,	co	do	mnie	należało.
Portia	przechyliła	lekko	głowę.



–	Mogę	cię	o	coś	zapytać?
Markus	wzruszył	ramionami.
–	Pewnie.	O	co?
–	 Zastanawiałam	 się,	 dlaczego	 nie	 zabiłeś	 tamtego	 chłopaka?	 Widać	 było,	 że	 cię

nienawidzi.	W	odwrotnej	sytuacji	na	pewno	by	się	nad	tobą	nie	zlitował.
–	To	prawda	–	przyznał	Markus.
–	Więc	dlaczego	go	oszczędziłeś?
–	 Bo	 zabijanie	 nie	 miało	 sensu.	 Był	 już	 pokonany.	Walka	 się	 skończyła.	 Po	 co	 zabijać

kogoś,	kto	nie	zrobi	ci	krzywdy?	–	Markus	próbował	sobie	przypomnieć,	co	dokładnie	czuł
w	tamtej	chwili.	–	Nie	wiem.	Słabo	to	pamiętam.	Po	prostu	coś	mi	podpowiadało...	że	nie
powinienem.

Portia	spojrzała	mu	w	oczy,	a	po	chwili	zaśmiała	się	w	głos.
–	Jesteś	inny	niż	wszyscy	gladiatorzy,	których	poznałam.
–	Domyślam	się,	że	poznałaś	wielu	–	odparł	sucho	Markus.
Przestała	się	śmiać.
–	Owszem.
Nastała	krępująca	cisza.	Przerwała	ją	Portia.
–	Słyszałam,	 że	będziesz	moim	osobistym	strażnikiem.	Wujek	 Juliusz	uważa,	 że	 świetnie

się	spiszesz.	 Jeżeli	o	mnie	chodzi,	 to	mam	do	ciebie	 tylko	 jedno	pytanie.	Czy	 jesteś	gotów
zabić	każdego,	kto	będzie	próbował	mnie	skrzywdzić?

Markus	po	chwili	namysłu	skinął	głową.
–	Jeżeli	będę	musiał.
–	Doskonale.	W	takim	razie	do	zobaczenia	w	Rzymie,	Markusie.	–	Gdy	wymawiała	 jego

imię,	 w	 jej	 oczach	 zamigotał	 uśmiech.	 Poklepała	 go	 jeszcze	 po	 zdrowej	 ręce	 i	 pobiegła
do	wyjścia.	Rozejrzała	się	ostrożnie	na	boki,	po	czym	wymknęła	się	na	zewnątrz.
	

Wkrótce	zasnął	ponownie.	Zbudził	się	nazajutrz	rano,	cały	zesztywniały	i	obolały.	Rozcięte
przedramię	 i	 zgnieciony	 bark	 przysparzały	 mu	 ogromnych	 cierpień.	 Z	 jękiem	 spróbował
wstać	z	łóżka.	Chwilę	później	w	drzwiach	pojawił	się	szkolny	lekarz,	Apokrytes.

–	Co	ty	wyprawiasz?	Kładź	się	czym	prędzej,	zanim	pootwierasz	sobie	rany.
Markus	 wykonał	 polecenie	 lekarza.	 Ten	 obejrzał	 jego	 obrażenia	 i	 zmienił	 opatrunek.

Mniejsze	skaleczenia	i	zadrapania	pozostawił	odsłonięte.
–	Niech	oddychają.	Powinny	się	szybko	zagoić.	Kuracja	ręki	potrwa	nieco	dłużej.	Zszyłem

ci	 ranę,	 za	 osiem	 –	 dziesięć	 dni	 będzie	można	 zdjąć	 szwy.	 Powtórz	 to	 lekarzowi	w	 domu
swojego	nowego	pana.

Markus	pokiwał	głową	i	odchrząknął.
–	Jak	się	czuje	Ferax?
–	 Ten	 drugi	 chłopak?	Wyliże	 się.	 Nieźle	mu	 przyłożyłeś,	 ciągle	 jest	 lekko	 oszołomiony.

Uratowała	 go	 ta	 jego	 gruba	 celtycka	 czaszka.	 Z	 tego,	 co	 wiem,	 stał	 się	 pośmiewiskiem.



O	tobie	podobno	mówią	jak	o	bohaterze.
–	Bohaterze?	–	Markus	pokręcił	głową.	–	Nigdy	w	życiu	nie	miałem	takiego	stracha.
–	 A	 czego	 się	 spodziewałeś?	 –	 Apokrytes	 westchnął	 ciężko.	 –	 Taka	 już	 dola	 gladiatora.

Na	szczęście	ty	masz	to	za	sobą.	Słyszałem,	że	jedziesz	do	Rzymu.
–	Będę	strzegł	siostrzenicy	Cezara.
–	No	 to	włos	 ci	 z	 głowy	nie	 spadnie.	 Przypuszczam,	 że	 twoim	głównym	 zmartwieniem

będzie	to,	żeby	twoja	podopieczna	nie	udławiła	się	jakimś	smakołykiem.
–	Obyś	miał	rację.	–	Markus	poprawił	się	na	łóżku.	–	Kiedy	będę	mógł	ruszyć	w	drogę?
Apokrytes	wyprostował	się	i	pogładził	w	zamyśleniu	policzek.
–	Za	dwa,	może	trzy	dni.	Pan	wysyła	wóz	do	Rzymu	po	zbroje,	które	zamówił.	Zdaje	się,

że	 pojedziesz	 właśnie	 tym	 wozem.	 Pomyśl	 tylko:	 za	 parę	 dni	 będziesz	 w	 Rzymie.	 To	 ci
dopiero.	–	Lekarzowi	zalśniły	oczy.

–	Nie	mogę	się	doczekać	–	odparł	Markus.	Już	teraz	rozmyślał	o	tym,	jak	odnaleźć	generała
Pompejusza.



	
	
	
	
	

dy	wóz,	wspinając	 się	pod	górkę,	wjechał	w	dziurę	 i	 szarpnął	gwałtownie,	Markus,
który	podróżował	z	 ręką	na	temblaku,	przytrzymał	 ją	ostrożnie.	W	oddali	widać	 już

było	 niewielką	 miejscowość	 –	 Sinuessę,	 gdzie	 mieli	 się	 zatrzymać	 na	 noc	 w	 gospodzie.
Kończyła	się	zima,	wiosna	wisiała	w	powietrzu,	więc	na	drogach	panował	duży	ruch,	kupcy
i	 inni	 podróżni	 korzystali	 z	 dobrej	 pogody.	 W	 obu	 kierunkach	 zmierzały	 liczne	 wozy
załadowane	najróżniejszymi	 towarami,	 jak	 również	grupki	piechurów	 i,	 od	 czasu	do	 czasu,
samotni	 wędrowcy.	 Markus	 patrzył	 ze	 współczuciem	 na	 mijanych	 niewolników,	 skutych
łańcuchami,	 idących	boso,	noga	 za	nogą.	Większość	miała	na	 sobie	podarte	 tuniki,	 a	 z	 ich
posępnych	min	i	opuszczonych	oczu	można	było	wyczytać	rozpacz	ludzi	skazanych	na	życie
w	niewoli.	Markus	obejrzał	się	za	nimi.	Widok	tak	nędznie	traktowanych	istot	przepełniał
go	 złością	 i	 smutkiem.	 Zaraz	 jednak	 przypomniał	 sobie,	 że	w	 gospodarstwie	 jego	 ojca	 też
byli	 niewolnicy.	 Wychowywał	 się	 między	 nimi,	 myślał	 o	 nich	 tak,	 jak	 myśli	 się
o	 przyjaciołach	 i	 bliskich,	 nigdy	 nawet	 nie	 przyszło	 mu	 do	 głowy,	 że	 mogliby	 nie	 być
zadowoleni	 ze	 swojego	 życia.	 Teraz	 był	 mądrzejszy	 o	 własne	 doświadczenie.	 Od	 rana
do	wieczora	dźwigał	ciężar	niewoli.	Tęsknił	za	wolnością	 i	wiele	by	dał,	aby	znów	stać	się
panem	własnego	losu.

Jeszcze	przez	chwilę	odprowadzał	wzrokiem	niewolników	w	łańcuchach,	patrzył,	jak	mija
ich	samotny	wędrowiec	o	kiju,	w	długiej	opończy	z	kapturem,	który	także	szedł	do	Sinuessy,
podążając	 w	 odległości	 około	 pięćdziesięciu	 kroków	 za	 wozem.	 Przystanął	 i	 wyciągnął
miskę	na	jałmużnę	w	stronę	strażnika	niewolników,	a	ten	odtrącił	go,	nie	zwalniając	kroku.
Markus	 pomyślał	 wtedy,	 że	 może	 są	 i	 gorsze	 nieszczęścia	 niż	 bycie	 niewolnikiem.	 Choć
z	 drugiej	 strony	 nawet	 żebracy	mogli	 sami	wybrać	 sobie	w	 życiu	 drogę,	 czego	 nie	 da	 się
powiedzieć	o	ludziach	będących	cudzą	własnością.

Woźnica	cmoknął	na	muły	i	trzepnął	je	lejcami.	Markus	posłał	mu	zirytowane	spojrzenie.
Już	 teraz	 na	wyboistej	 drodze	 potłuczona	 ręka	 dawała	mu	 się	we	 znaki	 i	wcale	 nie	miał
ochoty	jechać	szybciej.	Wolał	jednak	nic	nie	mówić.	Brutus,	bo	tak	nazywał	się	woźnica,	był
krępym	 wyzwoleńcem,	 który	 nie	 mógł	 przeboleć,	 że	 odzyskawszy	 wolność,	 cierpiał	 taką
samą	 biedę	 jak	 w	 niewoli.	 Odkąd	 opuścili	 szkołę	 gladiatorów,	 prawie	 ze	 sobą	 nie
rozmawiali.	 Markusa	 nie	 cieszyła	 perspektywa	 spędzenia	 jeszcze	 kilku	 dni	 w	 jego
towarzystwie.

Na	rogatkach	Sinuessy	ruch	odbywał	się	wolniej,	podróżni	wjeżdżający	do	miasta	musieli
się	 bowiem	 zatrzymać	 i	 zapłacić	 myto.	 Reszta	 omijała	 miasto	 i	 kontynuowała	 podróż



gościńcem	po	drugiej	stronie.	Zniecierpliwiony	Brutus	wiercił	się	na	koźle,	sarkał	i	prychał,
narzekał	pod	nosem.

–	No	dalejże.	Nie	mamy	całego	dnia...
W	końcu	właściciel	 stada	mułów	przed	nimi	uregulował	należność	 i	 przekroczył	bramę.

Nadeszła	kolej	Brutusa	i	Markusa.	Miejski	celnik	podszedł	do	nich	i	obrzucił	wzrokiem	wóz.
–	Wóz	jest	pusty.	Nie	wieziecie	żadnego	towaru?
–	Winszuję	spostrzegawczości	–	odburknął	Brutus.	–	Nie	wiozę	niczego	prócz	chłopca.
–	To	twój	syn?
–	Niewolnik.	Mam	go	dostarczyć	rzymskiemu	patrycjuszowi.
–	Ach,	skoro	tak,	to	będzie	konieczna	dodatkowa	opłata.
–	 Co?	 –	 Brutus	 zsunął	 bujne	 brwi.	 –	 To	 jakieś	 brednie.	 Od	 kiedy	 to	 Sinuessa	 pobiera

opłaty	za	przewóz	niewolników?
–	Tu	jest	wszystko	napisane.	–	Celnik	wskazał	tablicę	z	opłatami.	Na	końcu	listy	dopisano

nową	pozycję.	 –	Nowe	 zarządzenie	miejskich	włodarzy	 z	 zeszłego	miesiąca.	Niewolnicy	 są
teraz	 liczeni	 jako	 towar	do	oclenia.	 Przykro	mi	 –	 oświadczył	 tonem	 zdradzającym	 złośliwą
satysfakcję.	–	Za	chłopca	trzeba	będzie	zapłacić.

Brutus	posłał	Markusowi	rozgniewane	spojrzenie.
–	Mam	nadzieję,	 że	nie	będę	na	 tym	stratny.	Twój	nowy	pan	będzie	musiał	 zwrócić	mi

pieniądze.
Markus	wzruszył	ramionami.
–	Sam	to	z	nim	załatwisz.	Mnie	nic	do	tego.	Jestem	tylko	niewolnikiem.
–	 Dobrze,	 że	 o	 tym	 pamiętasz	 –	 huknął	 woźnica.	 –	 I	 nie	 pyskuj	 mi,	 bo	 ci	 złoję	 skórę,

słyszysz?
Potem	zwrócił	się	ponownie	do	celnika,	wyciągnął	sakiewkę	i	odliczył	należność.
–	 Proszę	 bardzo!	 –	 burknął.	 –	 I	 powiedz	 ode	 mnie	 miejskim	 włodarzom,	 że	 są	 bandą

zdzierców!
–	 Dziękuję	 –	 odparł	 tamten	 z	 uśmiechem.	 –	 Nie	 omieszkam	 przekazać	 im	 tej	 ważnej

informacji.	A	teraz	pospiesz	się,	człowieku.
Brutus	trzasnął	cuglami	i	krzyknął	na	muły:
–	Wio!	Naprzód,	wy	tępe	łby!
Wóz	przejechał	z	 terkotem	pod	sklepioną	bramą.	Markus	od	razu	poczuł	przykry	zapach

gnijących	warzyw,	 ścieków	 i	 stęchlizny.	Brutus	 jechał	beztrosko	przed	 siebie,	nic	 sobie	nie
robiąc	 z	 licznych	 piechurów,	 którzy	 w	 ostatniej	 chwili	 uciekali	 na	 bok	 i	 obrzucali	 go
wyzwiskami.	Skręcił	 z	głównej	ulicy	 i	 zajechawszy	na	podwórze	gospody,	 zatrzymał	muły
pociągnięciem	cugli.

–	Złaź.	Przytrzymaj	muły,	a	ja	zajmę	się	wozem.
Markus,	 pomagając	 sobie	 tylko	 jedną	 ręką,	 zszedł	 na	 ziemię,	 zbliżył	 się	 do	 pierwszego

muła	i	chwycił	go	za	uzdę.	Brutus	przywołał	stajennego,	wspólnymi	siłami	wyprzęgli	wóz



i	 odstawili	 go	 pod	 ścianę.	Następnie	woźnica	wrócił	 po	muły	 i	 odprowadził	 je	 do	 stajni.
Przedtem	jednak	wskazał	Markusowi	pojazd.

–	Znajdź	sobie	trochę	słomy	na	posłanie.	Śpisz	na	wozie.
–	A	ty?
–	Ja	śpię	na	pryczy	w	gospodzie.	Ale	najpierw	zamierzam	się	napić.	Nie	ruszaj	się	stąd.
–	 A	 co	 będę	 jadł?	 –	 Markus	 był	 coraz	 bardziej	 poirytowany	 zachowaniem	 woźnicy.	 –

Od	rana	nie	miałem	nic	w	ustach.	Chcesz	mnie	zagłodzić?
–	Jesteś	niewolnikiem.	Mogę	robić,	co	mi	się	podoba.
–	 Jestem	 niewolnikiem,	 ale	 nie	 twoim.	 Masz	 zadanie	 opiekować	 się	 mną,	 dopóki	 nie

dotrzemy	do	Rzymu.
Brutus	prychnął	i	pstryknął	Markusa	w	nos.
–	Dobrze	 już,	 dobrze	 –	 odburknął	 kwaśno.	 –	 Każę	 ci	 przysłać	 coś	 do	 jedzenia,	 o	 ile	 nie

zapomnę.
Po	tych	słowach	oddalił	 się	 i	 zniknął	w	niskich	drzwiach	gospody.	Markus	odprowadził

go	wściekłym	spojrzeniem,	a	potem	udał	się	do	stajni,	wziął	trochę	słomy	i	zaniósł	na	wóz.
Wymościwszy	sobie	posłanie,	wdrapał	się	na	górę	i	oparł	plecy	o	boczną	ściankę.

–	Nadal	jestem	niewolnikiem	–	powiedział	cicho	sam	do	siebie.
Przez	 chwilę	 siedział	wsłuchany	w	 zgiełk	 pobliskich	 ulic,	 przez	 który	 od	 czasu	 do	 czasu

przebijał	się	ryk	muła	 lub	eksplozja	pijackiego	śmiechu	z	gospody.	Już	miał	zamknąć	oczy
i	spróbować	zasnąć,	gdy	spostrzegł,	że	na	podwórze	wchodzi	ostrożnie	jakiś	człowiek.	Miał
na	 sobie	długą	opończę	 i	 trzymał	w	 ręku	miseczkę.	Kiedy	nią	potrząsnął,	 rozległ	 się	 cichy
brzęk	 monet.	 Markus	 przypomniał	 sobie	 żebraka,	 którego	 widział	 na	 drodze	 do	 miasta.
Mężczyzna	 przekonał	 się,	 że	 wokół	 nikogo	 nie	 ma,	 i	 opuścił	 miseczkę.	 Stanął	 na	 środku
podwórza	 i	 się	 rozejrzał.	 Ponieważ	 był	 zakapturzony,	Markus	widział	wyraźnie	 tylko	 jego
brodę.	 Żebrak	 obrócił	 zacienioną	 twarz	 w	 stronę	 chłopca	 i	 po	 chwili	 wahania	 zbliżył	 się
do	wozu.

–	Marnujesz	czas	–	odezwał	się	Markus.	–	Nie	mam	pieniędzy.
–	Pieniędzy?	–	odezwał	się	cicho	żebrak.	–	Nie	chcę	od	ciebie	pieniędzy,	Markusie.
Chłopiec	z	wrażenia	o	mało	nie	podskoczył.
–	Skąd	wiesz,	jak	mam	na	imię?
–	Wiem	o	tobie	dużo	–	rzekł	tamten.	–	Może	nawet	więcej	niż	ty	sam.
Lekko	 utykając,	 podszedł	 do	 krawędzi	 wozu,	 przełożył	 kij	 do	 ręki,	 w	 której	 trzymał

miseczkę,	i	zrzucił	kaptur.
–	 Brixus...	 –	Markus	 pokręcił	 z	 niedowierzaniem	 głową.	 –	Na	 bogów,	miałem	 nadzieję,

że	udało	ci	się	uciec.	Co	tu	robisz?
–	Wyczekiwałem	 okazji,	 by	 z	 tobą	 pomówić,	Markusie.	 Podążałem	 za	 tobą	 całą	 drogę

od	Kapui.	–	Brixus	obejrzał	się,	sprawdzając,	czy	na	pewno	nikt	ich	nie	podsłuchuje.	Potem
wspiął	 się	 na	 wóz	 i	 usiadł	 naprzeciwko	 chłopca.	 –	 Muszę	 ci	 coś	 powiedzieć.	 Coś	 bardzo



ważnego.	 Tak	 ważnego,	 że	 musiałem	 najpierw	 naradzić	 się	 z	 paroma	 innymi	 osobami.
Postanowiliśmy	 wspólnie,	 że	 powinieneś	 poznać	 prawdę.	 To	 twoje	 prawo.	 Twoje
przeznaczenie.

Markus	wciąż	jeszcze	nie	ochłonął	z	wrażenia,	jakie	zrobił	na	nim	widok	przyjaciela,	i	nie
przestawał	kręcić	głową.

–	O	czym	ty	mówisz?
Brixus	w	napięciu	wpatrywał	się	w	chłopca.
–	To	nie	 takie	proste,	powiedzieć	 ci	wszystko,	 co	wiem	 i	 czego	się	domyślam.	Muszę	 się

spieszyć,	bo	nie	wiem,	ile	mamy	czasu,	zanim	ktoś	przyjdzie.
–	Brixusie,	musisz	stąd	uciekać!	–	ożywił	się	Markus.	–	Jeżeli	ktoś	cię	rozpozna,	złapią	cię.

Nie	wymkniesz	im	się	z	tą	nogą.
Brixus	uśmiechnął	się	chytrze.
–	Nie	jest	z	nią	tak	źle,	jak	się	wydaje.	Nie	martw	się	o	mnie.	A	teraz	skup	się.
Markus	 otworzył	 usta,	 żeby	 zaprotestować,	 ale	 Brixus	 uciszył	 go	 gestem.	 Poklepał

Markusa	po	prawym	barku.
–	 Chodzi	 o	 to	 znamię.	 Od	 razu	 je	 poznałem,	 ale	 nie	 wiedziałem,	 co	 o	 tym	 myśleć.

Przynajmniej	 dopóki	 nie	 opowiedziałeś	mi	 o	 swojej	 matce.	Mówiłeś,	 że	 była	 niewolnicą
i	że	przyłączyła	się	do	Spartakusa.

–	Tak	było.	Potem	znów	trafiła	do	niewoli	i	ojciec	ją	odkupił.
–	Musisz	coś	wiedzieć,	Markusie.	Twoja	matka	nie	była	stronniczką	Spartakusa.
–	 Jak	 to?	 –	 Chłopiec	 pochylił	 się	 w	 jego	 stronę.	 –	 W	 takim	 razie	 dlaczego	 mi	 to

powiedziała?	Po	co	miałaby	mnie	okłamywać?
–	Nie	 okłamała	 cię.	W	 pewnym	 sensie	 była	 jego	 stronniczką.	 Ale	 była	 dla	 niego	 kimś

znacznie	więcej.	Była	jego	kobietą,	żoną,	o	ile	niewolnik	może	mieć	żonę.
–	Żoną?	–	Markus	poczuł	mrowienie	na	całym	ciele.	–	Moja	matka...	i	Spartakus?
–	Tak.
–	Skąd	wiesz?	–	dopytywał	z	niedowierzaniem.
–	 Bo	 należałem	 do	 jego	 zaufanej	 świty.	 Było	 nas	 dwudziestu,	 wszyscy	 przysięgaliśmy

bronić	Spartakusa.	Nosiliśmy	takie	samo	piętno	jak	on.	Gdy	któryś	z	nas	umierał,	wybierano
innego	i	wypalano	mu	piętno.	Tylko	my	wiedzieliśmy	o	tym	znaku:	rzymski	wilk	przebity
mieczem	 gladiatora.	 To	 Spartakus	 go	 wymyślił	 i	 kazał	 wykonać	 odpowiednie	 żelazo,
a	potem	 jako	pierwszy	się	nim	naznaczył.	Byliśmy	dla	siebie	braćmi,	Markusie.	Spartakus
i	my.	O	tym	tajnym	znaku	wiedziała	tylko	jego	kobieta.

Markus	poczuł	znajomy	ucisk	w	gardle.
–	I	ten	sam	znak	mam	na	łopatce?
–	Tak.	I	ja	też.	Popatrz.
Brixus	podwinął	opończę,	 zsunął	 tunikę	z	 ramienia	 i	obrócił	 się	w	stronę	chłopca.	Biała

blizna	na	jego	skórze	przedstawiała	miecz	i	wilczy	łeb.



Markus	pokręcił	głową.
–	Nie,	to	musi	być	zbieg	okoliczności.
–	Dlatego	możesz	sobie	wyobrazić	moje	zdziwienie,	kiedy	zobaczyłem	to	piętno	na	twoich

plecach.	 Teraz	 już	 wiesz,	 dlaczego	 musiałem	 cię	 ratować.	 –	 Brixus	 urwał	 i	 podrapał	 się
po	 czole	 w	 zamyśleniu.	 –	 Widzisz,	 po	 ostatniej	 bitwie,	 w	 której	 zginął	 Spartakus,	 jego
kobieta,	Amaratis,	przepadła	bez	wieści.

–	Amaratis?	–	przerwał	mu	Markus.	–	Moja	matka	ma	na	imię	Liwia.
–	Teraz	ma	tak	na	imię.	–	Brixus	uśmiechnął	się	przelotnie.	–	W	każdym	razie	była	wtedy

ciężarna	i	Spartakus	kazał	jej	uciekać	w	razie	klęski.	Tyle	że	nie	było	dokąd	uciec.	Zostaliśmy
osaczeni	 przez	 armie	 Krassusa	 i	 Pompejusza.	 Jak	 wiesz,	 w	 trakcie	 bitwy	 leżałem	 ranny
w	obozie.	Widziałem	się	wtedy	z	Amaratis.	Powiedziała,	 że	zabiera	wszystko,	 co	drogie	 jej
sercu,	i	będzie	próbowała	odnaleźć	rodzinę.	To	była	nasza	ostatnia	rozmowa.	Domyślam	się,
że	 wzięła	 wtedy	 żelazo	 do	 wypalania	 piętna.	 Musiała	 mieć	 je	 przy	 sobie,	 kiedy	 ją
schwytano	i	oddano	centurionowi.	A	gdy	urodziła,	naznaczyła	swoje	dziecko.	–	Brixus	złapał
go	delikatnie	za	ramię.	–	Naznaczyła	ciebie.

–	Ale	po	co?
–	Żebyś	nosił	znak	powstania.	Pewnie	zamierzała	pewnego	dnia	wyznać	ci	prawdę.	Całą

prawdę.
–	Jaką	prawdę?	–	Markus	czuł	w	żołądku	wzbierającą	falę	mdłości.
–	 Taką,	 że	 nie	 jesteś	 synem	 centuriona.	 Że	 była	 w	 ciąży,	 zanim	 wzięto	 ją	 do	 niewoli,

a	ojcem	jej	dziecka	był	Spartakus.
–	 Nie!	 –	 Markus	 potrząsnął	 głową.	 –	 To	 nieprawda.	 Wiem,	 kim	 był	 mój	 ojciec.	 Był

centurionem.	 Bohaterem.	 Kochałem	 go.	 –	 Pomyślał	 o	 człowieku,	 który	 go	 wychował,
i	wzruszenie	ścisnęło	mu	gardło,	a	jego	serce	wezbrało	bolesną	tęsknotą.

–	 Ciszej!	 –	 Brixus	 rozejrzał	 się	 niespokojnie.	 –	 Markusie,	 wiem,	 że	 trudno	 ci	 się	 z	 tym
pogodzić,	ale	uwierz	mi,	że	to	wszystko	prawda.

–	Nie	mogę.	–	Chłopiec	otarł	pierwszą	łzę.	–	To	kłamstwo.
–	Jak	w	takim	razie	wytłumaczysz	to	piętno,	które	nosisz?
–	N-nie	wiem.
–	 Pomyśl,	 Markusie.	 Sięgnij	 pamięcią	 do	 swojego	 dzieciństwa.	 Czy	 nie	 miałeś	 nigdy

wrażenia,	że	Tytus	i	twoja	matka	coś	przed	tobą	ukrywają?
Markus	 wytężył	 pamięć.	 Wracając	 myślami	 do	 życia	 na	 wsi,	 przypomniał	 sobie	 coś,

o	czym	raczej	nie	chciał	pamiętać:	te	oficjalne,	pełne	uprzejmej	rezerwy	relacje	między	jego
rodzicami.	 I	 to,	 jak	matka	 często	mu	 powtarzała,	 że	 kiedyś	 będzie	 kimś	więcej	 niż	 synem
rolnika,	kimś	dużo	ważniejszym.

–	 Markusie,	 mam	 niewiele	 czasu.	 Nie	 oczekuję,	 że	 od	 razu	 wszystko	 zrozumiesz,	 ale
wysłuchaj	 mnie.	 Jesteś	 synem	 Spartakusa.	 To	 oznacza,	 że	 jesteś	 wrogiem	 niewolnictwa,
a	więc	wrogiem	Rzymu.	Gdyby	odkryto	 twoją	prawdziwą	 tożsamość,	groziłoby	ci	wielkie



niebezpieczeństwo.	Nie	 powtarzaj	 nikomu	 tego,	 co	 tu	 usłyszałeś.	 Ale	 nie	 powiedziałem	 ci
jeszcze	wszystkiego.

Brixus	zaczerpnął	powietrza.
–	Duch	Spartakusa	nie	umarł.	Żyje	nadal	w	sercach	niewolników	rozrzuconych	po	całym

imperium.	Jeżeli	kiedyś	wybuchnie	kolejne	powstanie,	tysiące	ludzi	stanie	ochoczo	do	walki
pod	 sztandarem	 jego	 syna.	 Być	 może	 ten	 dzień	 nie	 nadejdzie	 nigdy.	 Ale	 jeśli	 kiedyś
nastanie,	wówczas	twoim	przeznaczeniem	będzie	dokończyć	dzieło	ojca.	Rozumiesz	mnie?

–	 Przeznaczeniem?	 –	 Markus	 miał	 zamęt	 w	 głowie.	 –	 Nie!	 Moim	 przeznaczeniem	 jest
wywalczyć	wolność	i	uratować	moją	matkę	z	niewoli.	To	wszystko.

–	Na	razie,	może	i	tak.	Ale	to	niczego	nie	zmienia.	Jesteś	tym,	kim	jesteś.	Kiedyś	się	z	tym
pogodzisz.	–	Brixus	oparł	się	o	ściankę	wozu.	–	Powiedziałem	pozostałym.	Po	to	uciekłem	–
żeby	zanieść	wieści	innym	niewolnikom,	którzy	pamiętają	Spartakusa.	Teraz	szepczą	między
sobą,	że	jego	syn	żyje.

Markus	spojrzał	gniewnie.
–	Czyli	naraziłeś	mnie	na	niebezpieczeństwo.
–	Nie.	Wiedzą	tylko,	że	żyjesz	i	że	jesteś	gladiatorem,	tak	jak	twój	ojciec.
–	To	znaczy,	że	wiedzą	za	dużo	–	odparł	gorzko.	–	Jeżeli	ludzie	władający	Rzymem	o	tym

usłyszą,	zrobią	wszystko,	żeby	mnie	odnaleźć.
–	W	takim	razie	nie	rób	niczego,	co	mogłoby	wzbudzić	jakiekolwiek	podejrzenia	–	poradził

mu	Brixus.	 –	Markusie,	wiem,	że	 to	niebezpieczna	 tajemnica,	 i	przykro	mi,	 że	składam	ten
ciężar	 na	 tak	młode	 barki,	 ale	 jesteś	 synem	 swojego	 ojca.	 Jeśli	 kiedyś	 niewolnicy	 znowu
powstaną	przeciwko	panom,	będą	potrzebowali	przywódcy-symbolu.	Czyli	ciebie.	–	Brixus
rozejrzał	 się	 po	 raz	 kolejny,	 przysunął	 do	 krawędzi	wozu	 i	 spuścił	 nogi	 na	 ziemię.	 –	 Czas
na	 mnie.	 Wyznaczono	 za	 mnie	 nagrodę,	 widziałem	 niedaleko	 stąd	 ogłoszenie	 z	 moim
rysopisem.

–	Dokąd	pójdziesz?	 –	Markus	 nie	 chciał,	 żeby	odchodził.	 Zwłaszcza	 że	 pojawiały	mu	 się
w	głowie	coraz	to	nowe	pytania.

–	Postaram	się	jak	najdłużej	pozostać	na	wolności.	Będę	podróżował	do	miejsc,	w	których
są	niewolnicy,	i	mówił	im,	że	powstanie	jeszcze	się	nie	skończyło.	Nadzieja	umiera	ostatnia.
Za	każdym	razem,	gdy	zobaczysz,	jak	pan	bije	niewolnika,	pomyśl	o	mnie,	Markusie.	Pomyśl
o	duchu	Spartakusa	–	i	jego	syna.

Pochylił	się	i	ścisnął	mu	dłonie.
–	Uważaj	na	siebie.	Jesteś	dla	mnie	jak	syn.
Potem	odwrócił	się	i	oddalił	prędko,	znikając	w	przejściu	prowadzącym	na	ulicę.	Markusa

kusiło,	żeby	pobiec	za	nim,	ale	pomyślał	o	matce	i	zrozumiał,	że	musi	zostać.	Musi	udać	się
do	Rzymu	i	zrobić,	co	w	jego	mocy,	by	pomścić	zło	wyrządzone	jego	rodzinie...

Lecz	zaraz	uśmiechnął	się	gorzko	sam	do	siebie.	Jakiej	rodzinie?	W	jego	żyłach	nie	płynęła
krew	Tytusa	i	wcale	nie	miał	obowiązku	go	pomścić.



Siedząc	 i	 czekając,	 aż	 Brutus	 przyniesie	 mu	 jakieś	 resztki	 do	 zjedzenia,	 czuł,	 że	 narasta
w	nim	poczucie	nowego	celu	w	życiu.	Tak	naprawdę	nigdy	nie	był	wolnym	Rzymianinem.
Płynie	w	nim	krew	niewolników.	To	z	nimi	 jest	 związany,	a	nie	z	wolnymi	obywatelami.
Do	 tej	 pory	 uważał,	 że	 jego	 misją	 jest	 naprawa	 krzywdy,	 jaką	 wyrządzono	 jemu	 i	 jego
matce.	Teraz	 jednak	dotarło	do	niego,	że	wisi	nad	nim	znacznie	większa	niesprawiedliwość
i	 że	 znalazł	 się	 w	 punkcie,	 w	 którym	 musi	 dokonać	 wyboru.	 Albo	 podąży	 drogą,	 którą
wskazał	mu	Brixus,	albo	sam	ukształtuje	 swój	 los.	Tak	czy	 inaczej,	najpierw	musi	udać	 się
do	Rzymu.	Sięgnął	dłonią	przez	ramię,	dotknął	palcami	blizny	na	łopatce	i	wyszeptał:

–	Ojcze...
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