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PROLOG

Jak on to zrobił?
	
Usiadłem na samym końcu wielkiego tłumu, jaki zebrał się nad rzeką, na kamienistym brzegu za miastem. Byłem ostatni, ale podeszli i do mnie. Wyglądali ubogo, byli chyba towarzyszami albo wręcz służącymi mężczyzny, który w oddali jakby coś tłumaczył otaczającym go ludziom, żywo przy tym gestykulując. Nie słyszałem, co mówił, siedziałem zbyt daleko. Zresztą w tym gwarze trudno było cokolwiek zrozumieć, docierały do mnie tylko pojedyncze słowa, te, wypowiadane głośniej i z emfazą. Mówił w miejscowym dialekcie, więc tym bardziej nie miałem szans, by ze strzępów docierającej do mnie przemowy złożyć jakąś zborną całość. Dałem więc sobie spokój z nasłuchiwaniem, i skupiłem uwagę na obserwowaniu tego, co działo się wokół mnie. Trudno było mi orzec, czy słuchano go zbyt uważnie. Zainteresowanie zgromadzonych bardziej chyba jednak przykuwali krążący wśród nich parami młodzi oberwańcy, trzymający w rękach spore, płaskie kosze, i rozdający małe, proste chleby i ryby. Dokoła wyrastał las rąk, unoszonych w geście niemej prośby. Żadna nie opadła pusta. Gwar to cichł, to wzmagał się, w miarę jak oczekiwanie przeradzało się w zdumienie, potem w radość.
Dotarli i do mnie. Uśmiechali się, każdy z nich wręczył mi swój poczęstunek. Zerknąłem mimochodem do jednego z koszy, i zdumiałem się. Był niemal pełny. A przecież dałbym głowę, że niosący go mężczyzna, idąc w moim kierunku, nikogo nie ominął. Nie zatrzymywał się, nie napełniał go ponownie, zresztą gdzie, i jak miałby uzupełniać jego zawartość. Wydało mi się to dziwne, wręcz niepojęte. Musiałem chyba dać to po sobie mimowolnie poznać, choć przecież latami szkolono mnie do panowania nad sobą i swoimi odruchami. Niosący kosz, po wręczeniu mi chleba nie odwrócił się od razu, nie odszedł. Przystanął, nasze oczy spotkały się na chwilę, w jego wzroku dojrzałem cień życzliwego zaciekawienia. Jakby wahał się, czy o coś nie zagadnąć, lecz zaniechał tego zamiaru. Skinął tylko głową, po czym, nadal się uśmiechając, odwrócił i odszedł.
 Wyglądał na miejscowego, tak zresztą, jak pozostali młodzieńcy, krążący z koszami. Niczym szczególnym się nie wyróżniał – ot, zwykły wieśniak, lub rybak z nad rzeki, może jakiś rzemieślniczy czeladnik z miasta. Duży, kanciasty, z gruba ciosany, trochę prędki w ruchach, ale chyba nie gwałtownik. Większość siedzących sprawiała wrażenie ludzi raczej ubogich, zwyczajnych, bezimiennych. Dziwne to było zbiegowisko, tyle narodu w biały dzień, zbitych w małe, rodzinne gromadki. Bieda, tubylcze niechlujstwo, przedwcześnie podstarzałe kobiety, zniszczone życiową harówką. Trochę młodzieży, dzieci w różnym wieku, jedne rozmierzwione, inne wyraźnie zadbane, mitygowane przez starszych, by zanadto nie hałasowały. Kilkoro starszyzny, ale nikogo w szatach, znamionujących zamożność czy przynależność do stanu kapłańskiego. Słowem, ludowe zgromadzenie, najwyraźniej skupione, z jakiegoś powodu, wokół człowieka w oddali. 
Co ich tu wszystkich sprowadziło? Co było dla nich atrakcją na tyle dużą, że o tej porze porzucili domy, pracę, codzienne obowiązki? Czyżby tylko ów mówca? Z daleka niczym szczególnym się nie wyróżniał. Prosta suknia z kapturem, przepasana sznurem, zwykłe sandały. Średniego wzrostu, bez znaków czy ozdób – słowem, nikt wyjątkowy. Jego towarzysze, gdy w końcu odłożyli kosze, poczęli krążyć miedzy ludźmi, co i raz powracając do niego, i wymieniając z nim jakieś uwagi. Doprowadzali też spośród zebranych pojedyncze osoby, które tamten albo obejmował, albo jakby namaszczał gestem, czynionym na głowie. Z początku pomyślałem, że to jakiś uzdrowiciel, ale nie zauważyłem, by, choć dla pozoru, badał tych wybrańców na sposób lekarski. Gdyby był kapłanem – odprawiałby jakieś rytuały, modły, albo odczyniał złe duchy. Ale i na takiego też nie wyglądał. Uznałem, że ani chybi jest jakimś lokalnym lub wędrownym nauczycielem, albo bajarzem, opowiadającym ludziom nowiny ze świata. Ale skąd wtedy, i po co, te kosze z jedzeniem? I co miałaby znaczyć ta obrzędowość wobec wybrańców z tłumu?
Przyznam, że mnie zaintrygował, choć nie wiedziałem właściwie dlaczego. Wyczuwałem w nim coś bardzo odmiennego od tego, z czym stykałem się dotąd w tej krainie Żydów i ich rozmaitych pobratymców. Tak, czy owak, cała ta sytuacja zainteresowała mnie, gdyż nie przypominała niczego, co zdążyłem już po drodze zaobserwować, jako zwyczaj wspólnych modlitw tutejszych małych wspólnot. Tyle, że, prawdę mówiąc, niewiele dotąd widziałem, nie miałem tego z czym porównać. Korciło mnie, żeby posłuchać, co też opowiadał z takim ożywieniem, przyjrzeć mu się z bliska. Ale musiałbym wtedy próbować przecisnąć się bliżej niego między grupkami siedzących przede mną ludzi. Jednak zaniechałem tego pomysłu, gdyż roztropniej było mi trzymać się z tyłu. Jeszcze tego brakowało, bym bez ważnego powodu wzbudził czyjąś niepotrzebną ciekawość. Mój strój podróżny, choć prosty i zwyczajny, i tak nieco wyróżniał mnie wśród innych, aczkolwiek nie na tyle, żeby komuś przyszło do głowy mnie nagabywać, czy śledzić. Ale, po co niepotrzebnie kusić los? 
Nie interesowały mnie miejscowe sprawy, pobliska Betsaida była tylko przystankiem w mej podróży, a i to nieprzewidzianym we wcześniejszych planach. Splot okoliczności spowodował, że musiałem nieco je zmienić, a przypadek rzucił mnie w te właśnie strony. Znalazłszy się w przed kilkoma dniami w kłopotliwym dla mnie położeniu, zszedłem w Cezarei ze statku, i ruszyłem samotnie w głąb lądu. Zboczywszy sporo z bitego traktu, wiodącego do odbudowanego Sefforis, skierowałem ku temu niedużemu miasteczku nad wielkim jeziorem. Pamiętałem z naszych rejestrów, że mogę tu mieć szansę na znalezienie zaufanego człowieka, który zapewni mi bezpieczne schronienie. Nadzieja była nieco na wyrost, lecz nie miałem wyboru. Musiałem spróbować go odszukać i pokazać umówiony znak, który zobowiązywał go do udzielenia mi pomocy. Jeśli się uda, to, oprócz noclegu, otrzymam zaopatrzenie w zapas żywności, wody i pieniędzy, tak, by następnego ranka ruszyć w dalszą drogę. O koniu nie było raczej co marzyć, więc czekało mnie jeszcze kilka dni pieszej wędrówki. 
Jak dotąd udawało mi się unikać kontaktów z tubylcami ponad to, co wynikało z obyczaju, przyjętego w podróżowaniu przez obcy kraj. Starałem się nie zatrzymywać bez koniecznej przyczyny w większych osadach, a z ludźmi, napotykanymi po drodze, wymieniałem jedynie zwyczajowe gesty i uśmiechy. Spoglądali na mnie z odcieniem tej życzliwości ciekawskich, jaką obdarza się nieszkodliwego, raczej skromnego cudzoziemca. Z wyglądu trudno było przypisać mnie do konkretnego stanu, zawodu czy nawet dokładniej określić moje pochodzenie. Zresztą nikt mnie o nic nie wypytywał, a i okazji do rozmów było niewiele. 
Nie musiałem rozpytywać o drogę. Szykując się do tej wyprawy, długo studiowałem mapy, także i tutejszych prowincji oraz sąsiadujących z nimi krain. Znam niemal na pamięć Geografię Strabona, choć to przecież tyle grubych tomów. Ten uczony filozof był niegdyś przyjacielem mego dziadka i ojca, a uwzględniwszy różne dziwne zaszłości – właściwie mógłby być uznany za członka naszej rodziny. Jako dziecko uwielbiałem słuchać jego opowieści, a i on lubił, gdy wciąż zamęczałem go pytaniami o dalekie kraje, o których tyle wiedział, i które opisywał z wielką starannością. W archiwum naszego domu handlowego przejrzałem też dużą ilość zapisków i raportów z faktorii, rozsianych od Egiptu po nową stolicę królestwa Partów. Na tym nie koniec. Przed wyruszeniem w podróż dano mi również sposobność przejrzenia sporo sekretnych dokumentów i szkiców wojskowych, zamkniętych na Kapitolu, w bibliotece cesarskiej dyplomacji. Byłem więc nieźle przygotowany do podróży, dzięki czemu wiedziałem teraz, gdzie jestem, i jak się mam stąd wydostać. Wolałem uniknąć wędrówki niepewnymi szlakami w obcym kraju, ale podjęcie decyzji uzależniałem od spotkania z człowiekiem w Betsaidzie. Potrzebowałem pilnie wrócić na wybrzeże, by ruszyć dalej morzem, ku Antiochii. Najdogodniejszym na to sposobem byłoby dotarcie możliwie najkrótszą drogą do Ptolomaidy, albo do któregoś z bliżej położonych, mniejszych portów rybackich, i znalezienie jakiegoś statku, który by mnie dostawił do Tyru. 
	W tej chwili nie miało sensu rozmyślanie o tym, co zrobię jutro, natomiast trzeba mi było wybrnąć z sytuacji, w jakiej się znalazłem dzisiejszego popołudnia. Siedziałem samotnie na skraju tego wielkiego tłumu, mogłem więc wstać, i po prostu wycofać się, nie zwracając niczyjej uwagi. Mimo iż dzień chylił się powoli ku końcowi, zgromadzeni nie kwapili się do rozejścia, wsłuchując w to, co docierało od strony mówcy. Ten zaś nadal czynił swoje, a jego towarzysze kręcili się dokoła, skrzętnie zbierając przy tym porozrzucane tu i ówdzie resztki jedzenia. Obserwowałem ich uważnie, choć nie natrętnie, ale gdzieś w tyle głowy przez cały czas próbowałem rozwiązać zagadkę owych tajemniczych koszów obfitości. 
Czy czegoś nie zauważyłem? Czy kryła się w tym jakaś chytra sztuczka? Czy uległem  halucynacji? Owszem, można człowieka zauroczyć tak, że będzie widział to, co mu się wmówi. To stary kapłański sposób, ale nigdy nie słyszałem, by go stosowano do całych tłumów. W zamkniętej komnacie da się niepostrzeżenie rozpuścić w powietrzu specjalne olejki, zmieszane z woskiem świec, a obecni tam ludzie, nawdychawszy się tych oparów, mogą pod ich wpływem mieć rozmaite wizje. Uwierzą wtedy w cokolwiek, co im się podpowie. Nie da się jednak tego zrobić na świeżym powietrzu, z tak liczną ciżbą, zbitą na  dużej, otwartej przestrzeni. To więc nie wchodziło w rachubę. 
A może rozdający poczęstunek byli jakimiś magami, którzy potrafili w jakiś tylko im wiadomy sposób rzucić urok na tego, do kogo się zbliżą? Ale tutaj siedziało przecież chyba dobrych kilka tysięcy ludzi! Nie ma na świecie takiego czarownika, który byłby w stanie zawładnąć tak wieloma umysłami na raz. Ponoć w dawnych czasach kapłani egipscy i babilońscy słynęli z wielkiej mocy, ale ich wiedza i tajemnice zniknęły wraz z nimi. Pozostały tylko legendy, a i to mało wiarygodne. Nikt z towarzyszy dziwnego mówcy nie wyglądał na egzotycznego uczonego czy tańczącego z duchami, a on sam też nie sprawiał wrażenia kogoś nadzwyczajnego. Zresztą, szybko bym się w tym rozeznał. Znałem wiele świątynnych tajemnic, wiedziałem, jak można zawładnąć ludzką wyobraźnią i uczuciami. Nadto nie byłem też bezbronny – wszak latami uczyłem się sztuki panowania nad samym sobą. Zarówno moja wiedza, jak i wieloletnie ćwiczenia zmysłów i duszy, czyniły mnie odpornym na sztuczki wędrownych magików. Nie było więc możliwe, bym uległ jakiemuś prostemu zauroczeniu. Ale przecież sam jadłem ten chleb, czułem, że go zjadłem, i że mnie nasycił. A zatem musiał być prawdziwy!
Skoro owo jedzenie nie było wytworem wyobraźni, to musiało skądś się wziąć. I to w ilości znacznie przekraczającej pojemność kilkunastu nie tak znów wielkich koszów. Obdarowani zostali chyba wszyscy tu obecni. Zwłaszcza te ryby – to była niepojęta zagadka. Nie dostrzegłem nigdzie żadnych zwalonych sieci, żadnego wozu – nic. Pewien Żyd, pozostający w naszej służbie, opowiedział mi kiedyś o mannie z nieba, jaką żydowski bóg miał zesłać jego narodowi, głodującemu podczas ucieczki z egipskiej niewoli. Ale miałem to za baśń, jakąś metaforę, której nigdy nie chciało mi się zgłębiać. Bogowie nie zajmują się takimi facecjami. Bo i po co niby mieliby to robić. Zresztą tu nic nie spadało z nieba, a ci, którzy rozdawali jedzenie, raczej nie przypominali bogów, ani ich wysłanników. 
Nad pobliskim jeziorem, siedziało kilka tysięcy ludzi, których karmili tacy sami biedacy, jak oni. Ale skąd mieli te swoje dary? Co tu się działo? Im dłużej nad tym myślałem, tym większe czułem rozdrażnienie. Nie lubiłem czuć się bezradny, ani nie móc wytłumaczyć tego, co się wydarzało w mojej przytomności. W pewnej chwili przyszło mi do głowy wyjaśnienie, które zdawało się być najprostsze z możliwych. Po prostu, całe to jedzenie przywieziono wcześniej, przed moim tu przybyciem. Zostawiono je, osłonięto, a potem stopniowo rozdawano zebranym ludziom. Zapewne przyszedłem już pod koniec tego widowiska, więc nie mogłem widzieć zgromadzonych zawczasu zapasów.
To objaśnienie zrazu wydało mi się ze wszech miar logiczne. Ale po zastanowieniu pojąłem, że i ono nie pasuje do tego, co widziałem, a raczej do tego, czego nie widziałem. Otóż nikt z rozdawców chlebowych placków i ryb nie uzupełniał zawartości swego kosza.  Szli przez tłum, bez zawracania, nigdzie się nie zatrzymując. Ludzie też to zauważyli, ich zdumienie przeradzało się w nabożny podziw. Wyczuli, że oto uczestniczą w czymś dla nich niepojętym, ale jakby wiedzieli, że coś takiego może się wydarzyć. Jakby tego wręcz oczekiwali. Poczęli podchodzić w stronę mówcy, otaczać go coraz ciaśniej, wyciągać ku niemu głowy i ręce, chyba o coś prosząc, ba, wręcz zanosząc, do niego modły! Stawali się coraz bardziej natarczywi, co najwyraźniej zaczęło nieco go irytować. Rozmawiał ze swoimi towarzyszami, wycofując się wraz z nimi, ale tłum napierał. W pewnym momencie odwrócił się i szybko oddalił, niknąc w zwolna zapadającym już zmroku. Ludzie jednak nie rozchodzili się, tu i ówdzie zabłysło światełko rozpalonego ognia. 
Uznałem, że nic tu już po mnie. Nie zwlekając dłużej, wstałem, po czym szybko ruszyłem w stronę miasteczka. Nikt mnie nie zatrzymywał, nikt nawet mi się nie przyglądał, co wielce mnie ucieszyło. Niepostrzeżenie obszedłem zgromadzony tłum i skierowałem się ku widocznym w oddali zabudowaniom. Czekało mnie jeszcze odszukanie małej gospody i jej właściciela, który miał być poszukiwaną przeze mnie osobą. Szedłem pospiesznie, wciąż jednak rozmyślałem o tym, czego byłem świadkiem. Postanowiłem, że na miejscu, gdyż już załatwię swoje sprawy, rozpytam o tego dziwnego człowieka i jego kompanów. Czy to miejscowy, czy może jakiś przybysz z daleka? Czy ktoś go tu zna? Czy często zdarzają się tak wielkie zgromadzenia? I z jakiej przyczyny?
Podobnych pytań mogłem, oczywiście, zadawać wiele – i bez wątpienia znaleźć na nie odpowiedzi. Ale czułem, że tę zagadkę obfitości jedzenia mógłby mi wyjaśnić tylko ów człowiek w prostej sukni. Kim był? Naraz przyszła mi do głowy dziwna myśl. A co, jeśli to nie zwykły człowiek? Jako żołnierz-kapłan musiałem rozważyć również i to, co po ludzku zdawało się niepodobieństwem. To, co kryła w sobie historia mojej wiary. Przecież młody Mitra, na przyjęciu weselnym księcia Elanu, zamienił wodę w wino. Uzdrawiał. Był skromnym pasterzem, za którym szli zwykli ludzie. Zmarł z ran po walce z siłami zła, ale potem powstał z martwych. Raz jeden ukazał się jeszcze kiedyś ludowi, ale znów zniknął, już na zawsze. Nigdy więcej się to już nie powtórzyło. Tak, ktoś taki, jak on, mógłby uczynić cud stworzenia chleba. Ale z czego? Chyba nawet on nie byłby w stanie stworzyć coś z niczego. Czyżby? Cóż mogłem wiedzieć o najgłębszej naturze mego boga? 
Idąc w zamyśleniu, stwierdziłem, że dziwnym zrządzeniem losu, na poboczu mej drogi, gdzie zabrnąłem przez przypadek, stanąłem oto przed nie byle jakim dylematem. Krótko mówiąc, i logicznie rzecz ujmując, miałem do wyboru – albo uznać, że zobaczyłem występ ciekawego sztukmistrza, albo że spotkałem boga. Albo miejscowy magik omamił mnie jakąś sztuczką, której nie potrafiłem jeszcze rozgryźć, albo zetknąłem się z jakimś bóstwem, któremu spodobało się objawić maluczkim.  Pierwsza wersja była łatwa do przyjęcia, choć irytująca, bo w tym momencie niezrozumiała. Drugiej nie byłem w stanie dać wiary – tym bardziej, że więcej w niej było pytań, niż sensownych odpowiedzi. 
Bo po cóż miałby bóg pojawiać się gdzieś na prowincjonalnych wertepach, z dala od świata, od swoich świątyń, kapłanów i wyznawców? W towarzystwie gromady prostych oberwańców? Co chciałby osiągnąć? Co udowodnić? Komu? Tym nieokrzesanym biedakom? Jakie miałby mieć dla nich przesłanie? Czego miałby ich uczyć? Czy tym sposobem miałby głosić zwykłym prostaczkom w łachmanach prawdę o duszy i jej przemianach? Przecież nie mogło to być misterium inicjacji, wprowadzenia w wiedzę tajemną. Czy zatem takie niezwykłe karmienie ich miałoby być czymkolwiek innym jak tylko demonstracją boskości? Czy bóg może być aż tak próżny, żeby chcieć popisywać się przed pospólstwem? I czemu akurat chleb i ryba, a nie cokolwiek innego? 
Im więcej takich pytań rodziło się w mojej głowie, tym bardziej skłonny byłem odstąpić od przypuszczenia, iż miałem do czynienia z objawieniem bóstwa – a już na pewno nie Mitry. Nic mi się bowiem nie zgadzało. Ani miejsce, ani czas, ani okoliczności, ani wreszcie widzowie. To nie mogło mieć żadnego sensu, żadnego wyższego celu. Chleb – wiadomo, ale ryba nie mieściły się w naszych symbolach. No i na domiar wszystkiego – kobiety. Nie było dla nich miejsca wśród nas, były wykluczone z kultu, rytuału, ołtarza, wiedzy. A tu? Wszyscy na raz, nawet dzieci. Żadnej tajemnicy, skupienia, modłów, ofiary –zupełnie jak na gwarnym targowisku. To przeczyło wszystkiemu, co niosła wielowiekowa tradycja. A ta przecież nie wzięła się znikąd.  
Uznałem, że dalsze brnięcie tym tropem zaprowadzi mnie w ślepą uliczkę. Same sprzeczności, nonsensy, tylko gra wyobraźni. O wiele prostsze było pozostanie przy wersji ludowego magika, udającego nauczyciela i uzdrowiciela w jednym. Jakieś wyjaśnienie w końcu by się znalazło, trzeba byłoby tylko dobrze nad tym pomyśleć. Bez wątpienia coś umknęło mej uwadze. Ktoś taki, jak ja, przybysz z daleka, nie znał przecież dobrze miejscowych zwyczajów czy osobliwości, więc trudno mu było pojąć coś, co dla tutejszych ludzi mogło być zwyczajnością. Tak, czy owak, kluczem do zagadki był nie bóg, lecz człowiek. Ten sam, którego przed chwilą oglądałem. Gdybym stanął z nim oko w oko, porozmawiał, podpytał – zapewne odkryłbym rozwiązanie.  Ale nie miałem ani czasu, ani tym bardziej zamiaru, by go szukać – w moim obecnym położeniu nie było to, w końcu, aż tak ważne. Zapewne miał jakieś swoje sposoby, żeby przyciągać uwagę tłumów. Miał też, widocznie, swoje po temu powody, lecz, prawdę mówiąc, nie byłem ich ciekaw. Nie po to wypuściłem się w podróż życia, żeby przystawać przy byle ciekawostce, czy badać zwyczaje prowincjonalnych biedaków. Czekała mnie długa droga, a jej celem były sprawy naprawdę wielkiej wagi. Tak, porządkując sobie myśli, wszedłem do miasteczka.
Ale – kim był? I jak on to zrobił? 





CZĘŚĆ  I

Echo z przeszłości
	Stałem na pokładzie sporego statku żaglowego, który niespiesznie, ale pewnie zmierzał do Tyru. Nie był jakoś szczególnie okazały, ale wyglądał solidnie, a za kapitana miał człowieka najwyraźniej biegłego w swym rzemiośle. Niezbyt liczna załoga słuchała go bez szemrania, każdy marynarz znał swoje miejsce i powinność. Wypłynęliśmy o świcie, tak jak kilka innych jeszcze łodzi wiosłowych, które jednak szybko rozpierzchły się po morzu, każda w swoją stronę. Ranek był chłodny, ale gdy tylko słońce wyłoniło się nad horyzont, ziąb szybko ustał. Jedyny tu człowiekiem bez zajęcia, schodziłem wszystkim z drogi, by nikomu nie zawadzać w pełnieniu swych obowiązków. Oparty o burtę, spoglądałem na majaczącą w oddali linię brzegu, której mieliśmy nie tracić o oczu przez cały czas trwania podróży. Ładunek był spory, więc statek sunął ociężale, wykonując niewielkie zwroty tylko wtedy, gdy zanadto oddalaliśmy się od lądu. Początkowa niepewność, jaką poczułem po odbiciu od nabrzeża, szybko ustąpiła, gdy tylko przekonałem się, że mam do czynienia ze zgraną drużyną silnych ludzi morza, pewnych tego, co robią.
	- Widzę, młody panie, że masz się niezgorzej? Coś mi się wydaje, żeś obyty ze statkami – usłyszałem z boku głos kapitana. 
	- Czemu tak sądzisz? – zapytałem grzecznie, ostrożnie zachęcając do podtrzymania rozmowy. Trochę zaskoczyło mnie jego spostrzeżenie.
	- Wiesz, na co zwracać uwagę.
	- Po czym to poznajesz?
	- Po tym, jak się rozglądasz. Nie ciekawią cię szczegóły, więc sam statków raczej nie budujesz. Ale patrzysz, ile może pomieścić towaru, czy bezpiecznie załadowany, jak ustawiony żagiel. Umiesz tu się poruszać, stąpasz pewnie, nie przeszkadzasz ludziom w pracy. Jadłeś, a nie chorujesz.
	- Bystre masz oko, kapitanie. Nie będę krył, że sporo pływałem – przyznałem.
	- I chyba nie jako żołnierz?
	- Czemu tak myślisz? – znów odparłem pytaniem na pytanie, chcąc zorientować się, ku czemu zmierza.
	- Młody jesteś, a tacy teraz na wyprawach szukają szczęścia. Skoro nie wojujesz, to znaczy, że nie musisz. I nie chcesz. Co innego przygnało cię tu aż z Rzymu. Chyba interesy – mówiąc to, patrzył mi uważnie w oczy.
	- Mogę być kimkolwiek. Choćby i awanturnikiem, szukającym przygód. Albo zbiegiem. I niekoniecznie z Rzymu – wytrzymałem jego wzrok.
	- Myślę, że masz jakiś swój cel. Nie szukasz przygód, choć te i tak cię dopadną. Na zbiega jesteś zbyt pewny siebie. Wzrok masz czujny, ale spokojny, Oczy ci nie latają. Zauważyłem to, gdyśmy wczoraj się spotkali. 
	- To jeszcze o niczym nie świadczy.
	- Twardy jesteś. Umiesz się targować. 
	- Przecież to normalne.
- Dla kogo normalne, dla kogo nie. Awanturnicy albo szastają pieniędzmi bez umiaru, albo nie śmierdzą groszem. Wtedy nie mają czym płacić. Najmują się do roboty, żeby dalej podróżować. Ale marni z nich pomagierzy. Takich pędzę na cztery wiatry, bo żadnego nie ma z nich pożytku.
- A gdy ktoś ucieka? Jakiś złoczyńca, złodziej, oszust? Albo banita pod sądem?
- Jego rzecz. Mnie wystarczy, że popatrzę – i swoje wiem. Jak płaci i nie sprawia kłopotów, o nic nie rozpytuję. Wsiada, potem wysiada, i tyle. Ale rzadko biorę obcych.
- Mnie zabrałeś. I sam zacząłeś rozmowę.
- Zabrałem, bo mi się spodobałeś. Poza tym, jest coś, co mnie w tobie, młody panie, zaciekawiło.
- I myślisz, że uda ci się pociągnąć mnie za język?
- To nie tak, jak myślisz. Twoje sprawy mnie nie interesują. Ale coś mi przyszło do głowy, i nie daje spokoju.
- Jaśniej, proszę.
- Podałeś mi swe imię. Festus.
- Wielu je nosi.
- Prawda. To rzymskie imię, ale raczej rzadko się je spotyka.
- Rodzinna tradycja. Mam je po dziadku.
- I w tym rzecz. –  Zamilkł na chwilę, uniósł rękę w górę, jakby się wahał. –   Chciałbym cię o coś spytać. Ale bez urazy – nie zechcesz, nie odpowiesz.
- Odpowiedź zależy od pytania. – Rozmowa zaczęła przybierać niespodziewany obrót. Zaintrygował mnie, ale wolałem zachować ostrożność
- Pozwól, że najpierw coś ci opowiem. Krótko, żeby nie nudzić.
- Mam czas, chętnie wysłucham.
- Pływam od dziecka. Ojciec miał dwa statki. Najpierw jeden, mniejszy, potem się dorobił i dokupił drugi, większy. Powodzenie zawdzięczał temu, że związał swój los i interesy z pewnym wielkim domem handlowym w Rzymie. Zdarzyło mu się kilka razy spotkać człowieka, który był jego głową. I ten człowiek nosił to samo imię, co ty.
- Cóż, zbieg okoliczności. Przypadek. 
- Może tak, może nie. Ale czuję przez skórę, że nie jest. 
- Przeczucia bywają zwodnicze.
- Długo kręcę się po świecie. Trochę umiem czytać w ludziach.
- Z samych tylko imion? To za mało.
- Pewności nie mam. Ale widzę to tak. Młody rzymianin, bez asysty, nawet bez służącego. Zatem zaradny i odważny. Zapuściłeś się daleko, zdany tylko na siebie. Musisz mieć ważny powód, żeby tak ryzykować w pojedynkę. Myślę, że nie Tyr jest twoim celem, mierzysz gdzieś dalej.
- To tylko twoja fantazja. Ale jeśli nawet – to jeszcze o niczym nie świadczy.
- Nie taszczysz ze sobą wielkich pakunków, bo co potrzebne, kupisz sobie po drodze. Więc nie martwisz się o pieniądze, choć wiele ich ze sobą chyba nie masz. I słusznie, bo łatwo je stracić. Wypadki chodzą po ludziach. Ale nie czuć w tobie obawy, że ci ich zabraknie. A to oznacza dostęp do jakichś ich źródeł w podróży. Tak jest wygodniej i bardziej bezpiecznie.
- Takie domysły, kapitanie, mogą cię wywieść za daleko na to otwarte morze, a tam łatwo się pogubić.
- Tak, tak, chyba za dużo mówię. Jeszcze tylko jedno. Obycie masz pańskie, ale grzeczne. To się wynosi z domu. Arystokrata byłby chyba bardziej pyszny, wyniosły. Zostaje więc pieniądz. Duże pieniądze. Takie, które wciąż są w obrocie. Więc handel, kupiectwo. Na wielką skalę. My tu na morzu sporo o tym wiemy. 
- Muszę, kapitanie, oddać sprawiedliwość twojej bystrości. – Wszedłem mu w słowo, chcąc na tym zakończyć tę niezręczną dla mnie pogawędkę. Ale nie dał zbić się z tropu. Uniósł rękę i zatoczył nią krąg ponad horyzontem.
- Spójrz, panie. Tylko kilka domów handlowych sięga tak daleko i mierzy tak wysoko. A mój ojciec niegdyś służył jednemu z nich. To był dom Tycjanów, rządzony przez człowieka niezwykłego. Nadal go tu pamiętają. Zwał się właśnie Festus. Festus Tycjanus. Jakoś dziwnie wydaje mi się, że możesz być jego krewnym, może nawet wnukiem. O to właśnie chciałem cię zapytać.
Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Dziwnym zrządzeniem losu trafiłem na kogoś, kto na swój pokrętny sposób domyślił się, kim jestem. Zaiste, bogowie mają dziwaczne poczucie humoru. Chciałem, tak długo, jak tylko się da, pozostać w oczach świata nieznanym wędrowcem, a oni już teraz postawili na mej drodze całkiem obcego mi człowieka, którego ojciec służył niegdyś naszej rodzinie. Dziadek, rzeczywiście, cieszył się wielka renomą i estymą, tak wśród możnych, jak i wśród sług, od Palatynu, aż po nabrzeżne doki. Nie sądziłem jednak, że jego sława przeżyje go, i to jeszcze tak daleko od Rzymu. Wywód kapitana był bez zarzutu. Jego słowa napawały mnie dobrze zrozumiałą dumą, ale i wzbudziły niepokój. W morskim światku wieści rozchodzą się szybko i daleko. Nie byłoby dobrze, gdyby wyprzedzała mnie opowieść o tym, któż to taki zapuszcza się aż po krańce cesarstwa. Wolałabym sam decydować, komu powierzam tajemnicę mego pochodzenia. Zaskoczony obrotem rozmowy, milczałem, odwróciwszy głowę ku morzu.
- Twoje milczenie jest bardzo wymowne, młody panie. Chyba wiem, co sobie myślisz. Co czujesz. I czego byś sobie życzył.
- Powiadasz, że twój ojciec służył domowi Tycjanów. Czy to wtedy dorobił się drugiego statku? – postanowiłem ciągnąć dalej te rozmowę, bez nazywania rzeczy po mieniu.
- To był bogaty czas. Towary woził od Galii, aż po Cypr. Nie było dużego portu, do którego by nie zawinął choć raz. Zboże, wino, oliwa, nawet garum, to najdroższ, z Kartaginy. To były wielkie transporty, i wielkie pieniądze. Stary Festus – tak go tu zwali – miał dobrą rękę. I hojną.
Tym razem mnie coś przyszło do głowy. Jeden kaprys losu gonił następne. 
- Powiadasz, że przewoziliście garum. To cenny ładunek, powierzano go tylko najlepszym.
- Ojciec był z tych najlepszych. 
- A ty? Pływałeś z nim?
- Wiele razy. Ale nie zawsze. Jakby to powiedzieć – miałem szczęście, bo zostałem w domu, gdy zabrało go morze. Też bym wtedy zginął.
- Gdzie to się stało?
- Dokładnie nie wiadomo. To były długie rejsy. Z portu, do portu. Czasami po wiele miesięcy. Tycjan gonił załogi po morzu jak Cezar swoje wojska po całym świecie.
Garum, to był majątek. Udany transport przyprawy oznaczał olbrzymią fortunę. Ale kryło się za tym niebezpieczeństwo. Domy handlowe najmowały piratów, by zatapiali statki konkurentów. Dawno temu, jeszcze przed moim urodzeniem, dwa razy przytrafiło się to i nam. Wspominano o tym w opowieściach rodzinnych.
- Pamiętasz może, kiedy to było?
- Niedługo po tym, gdy nastał August. 
- A nie zatrzymywaliście się czasami na Pandatarii? Na pewno wiesz, o czym mówię?
Tym razem to kapitan zamilkł na dłuższą chwilę. Wreszcie spojrzał na mnie nieco dziwnie, uśmiechnął się, jakby porozumiewawczo.
- Jeśli znasz tę wyspę, to dużo musisz wiedzieć, panie.
- Byłem tam raz, z ojcem, jeszcze jako mały chłopak.
- To wyspa cesarskich tajemnic. Nie każdy ma tam wstęp.
- Wiem. Ale nie za wiele.
- Budowano tam wtedy port. Wykuto go w nabrzeżnych skałach. Z tajnym tunelem.
- Byłeś tam?
- Ojciec bywał.
- Nie każdy tam wpływał.
- To zależało do ładunku.
- Czasami zawożono tam ludzi. Szczególnych ludzi.
Niepostrzeżenie rozmowa nabrała osobliwego kolorytu. Już wiedział, kim jestem, choć nie odpowiedziałem wprost na jego pytanie. Ale wdając się tę wymianę zdań, pośrednio utwierdziłem go, iż miał rację. Wypytywałem bowiem o sprawy, które musiałem znać, jeśli miałem być tym, za kogo mnie uważał. 
- Dostarczano im też szczególnych towarów.
- Zatem coś o tym wiesz.
- Twój dziadek – to znaczy, stary Festus – zlecił kiedyś memu ojcu przewiezienie na wyspę pewnej kobiety.
- Młodej? Starej?
- Podobno była niezwykła. Piękna, ale rozpustna.
- Tak mówili?
- Polowała na młodych marynarzy. Gdy jakiś statek wpływał do portu, wysyłała  służkę, żeby któregoś zwabić do wilii. Nie każdy wracał. Gdy wpadał w łapy strażników, znikał bez śladu. 
- To też wiesz od ojca?
- Wszyscy wiedzieli. To była żeglarska legenda. Ale i wyzwanie, gra. Kto, kogo? Chętnych nie brakowało. Ponoć strasznie gorąca z niej była baba. Pilnowali jej, ale kto tam takiej upilnuje.
To musiała być Julia, Augustowa córka. Nienasycona, szalała bez umiaru. Jej ojciec znosił to, ale do czasu. Gdy pewnego razu dała popis swych talentów publicznie na forum, kazał ją uwięzić i wyekspediował na wyspę, na której wcześniej zbudował był sobie wspaniałą rezydencję. Mówiono, że spiskowała, ale chyba była na to za głupia. August zlecił dziadkowi, by po cichu wywiózł ją z Rzymu, pod strażą, bez żadnego niemal dobytku. Tak oto los dziwnie splótł przed wielu laty rodzinne interesy naszych rodzin – mojej, i stojącego obok mnie kapitana. Niegdyś jego ojciec wykonał sekretne zadanie dla mego dziadka, dzisiaj on sam, z wyroku bogów, wyrządza przysługę wnukowi.
- Teraz moja kolej, kapitanie, na domysły – rzekłem, uznawszy, że należą mu się wyjaśnienia. – Transporty z garum zatrzymywały się na Pandatarii, za zgodą samego cesarza. Tam dzielono je na mniejsze partie, by uniknąć strat na wypadek ataków piratów. Dalej rozwożono małymi łodziami do różnych portów na zachodnim wybrzeżu. Dzisiaj to już historia. Ale wtedy, pewnego razu, wyczekiwany, duży statek nie dopłynął do wyspy. I nigdy go nie odnaleziono. Sądzono, że zatopiła go burza. Różni ryzykanci szukali nawet na dnie, by odzyskać choćby część towaru. Ale nikt nigdy nic nie znalazł. Może to właśnie tam morze zabrało twego ojca? A jak – któż to wie?
Kapitan spojrzał mi w oczy, potem odwrócił wzrok. Po dłuższej chwili rzekł stłumionym głosem.
- Dziękuję ci, panie, za tę opowieść. Może to był on? Kto wie? Z morzem nigdy nic nie wiadomo?
- Interesy też ustały?
- Drugi statek to była nieduża łódź, choć i na parę wioseł. Tylko na małe odległości. Nie starczało na więcej. Wiele lat kosztowało mnie zebranie pieniędzy na to, czym płyniemy. Ale na dużą wodę nie wystarczy.
- Kto wie, może fortuna się odmieni? Tak czuję.
Spojrzeliśmy na siebie, i bez słów, samym tylko wzrokiem, zawarliśmy umowę. Jeśli wrócę, nie zapomnę o nim, a on podejmie rodzinną tradycję służby dla domu Tycjanów.
- Zatem życzę ci, panie, byś bezpiecznie powrócił do domu.
- To długa wyprawa. Może rok, może dwa. A może i jeszcze więcej.
- Wielka musi być sprawa.
- Niemała.
- Stary już jestem, mogę nie doczekać.
- Ale masz synów?
- Jeden ma też małą łódź. 
- Gdzie was szukać?
- Między Aleksandrią, a Tyrem.
- Nie wyglądasz na Egipcjanina. Ani na Syryjczyka.
- Moja rodzina wywodzi się z Libii, z Cyreny. Za czasów Sulli uznano nas za ludzi wolnych. Ojciec mego ojca znalazł kobietę na Krecie. Koniec końców osiedliśmy w Aleksandrii. W Eunostos, niedaleko arsenałów, po zachodniej stronie wielkiego portu, wystarczy popytać o Logana.
	- Będę pamiętał.
	- Stary Festus musiał być rzeczywiście niezwykły, jeśli tak mu ufał sam August.
	- To rodzinne.
	- Zatem musisz bardzo na siebie uważać.
	- Postaram się. Wystarczy pozostawać obcym, nieznanym i niewidocznym – dałem do zrozumienia, że oczekuję od niego milczenia.
	- Tu nic ci nie grozi. Tradycja rodzinna – zaśmiał się, chyląc lekko głowę, jakby składając przyrzecznie podjęcia na nowo służby dawnemu panu. – Wybacz, Festusie. Młody Festusie. Pora dopilnować załogi.
	Oddalił się do swoich marynarzy, ja zaś zostałem sam przy burcie. Zastanowiłem się, czy nie jest aby błędem podawanie w takiej podróży, jak moja, swego prawdziwego imienia. Człowiek czyni to odruchowo, przecież nie po to je ma, by je ukrywać, a już tym bardziej, gdy jest z rodu Tycjanów. Zdumiewający przypadek zrządził, że ktoś zupełnie obcy tylko z niego wysnuł trafne przypuszczenia co do mego pochodzenia. No, ale pomogły mu w tym wspomnienia rodzinne. Nie ma więc chyba co przesadzać, lecz, z drugiej strony, kto może zapewnić, że znów gdzieś coś się komuś przypomni, i to w najmniej oczekiwanych momentach. Ostrożności nigdy za mało, przynajmniej do czasu, aż znajdę się w Antiochii. Głupio udawać kogoś innego, niemniej postanowiłem jednak pamiętać o tym spotkaniu, i z większą roztropnością zważać na okoliczności rozmów z ludźmi, jakich los postawi na mej drodze.
Rozmowa z Loganem przywołała wspomnienia z dzieciństwa. Spoglądając na morze, szukałem w pamięci tych, w których po raz pierwszy pojawia się obraz dziadka – bodaj czy najważniejszej postaci w mym życiu. Zresztą, nie tylko w moim. Jego losy, życie, niezwykła siła charakteru, dzielność, a jednocześnie przebiegłość i bezwzględność w interesach – wszystko to wyniosło nasz ród na pozycję wielkich fortunatów. Przed nim też wiodło się nam znakomicie, ale to właśnie od niego, w szybkim tempie, wyrośliśmy ponad wielu możnych tego świata. Nie polityka, nie wojny, nie zabieganie o władzę i urzędy, lecz gra pieniądzem, wiedzą i sekretami, stała się naszą siłą, z którą liczą się nawet cesarze.

Trochę historii
	Początki rodu Tycjanów sięgają ponoć czasów Scypiona i wojen z Kartaginą, choć zawsze uważałem, że to raczej barwna legenda, niż prawda. Zapewne, podobnie jak w wielu znanych rzymskich rodzinach, zaczęło się od prostych, ubogich żołnierzy, których kolejne pokolenia zdobywały spore łupy w toczących się nieustannie wojnach i zamorskich wyprawach. Część z tych, co przeżyli, zgromadziła znaczne nadania ziemskie, otrzymywane w nagrodę za bitność albo z kaprysu wodzów. Ci, co osiedlali się w miastach, szukali szczęścia w rzemiośle, handlu, nawet w polityce. Moi przodkowie, zachowując ziemię, zajęli się też kupiectwem, i pomnażali dobytek rodzinny, roztropnie nie rozdrabniając go zbytnio pomiędzy dzieci i krewnych. Dzięki zasługom żołnierskim i zgromadzonym dobrom zyskaliśmy prawa ekwitów – i to nie tych z pierścienia, ale z konia, co przydawało znacznego splendoru, nawet wśród patrycjatu. Gdy więc Sulla wydał swe sławetne ustawy, znoszące prawa plebejskie, rodzina już na dobre usadowiła się w najlepszych dzielnicach i towarzystwach Rzymu i okolic.  
Prawdziwie wielką potęgę Tycjanów zbudował wtedy Lucjusz, pierwsza, prawdziwie wielka głowa rodziny. Choć zyskiwał coraz większe znaczenie, nie uległ pokusie przyjęcia senatorskiej togi w gronie nowych mianowańców. Musiałby wtedy bowiem, dla honoru i z obyczaju, wycofać się z handlu, przez co, dla wątpliwych splendorów i niepewności jutra, byłby utracił swobodę w pomnażania rodowego majątku.. Wolał trzymać się nieco na uboczu, i robił swoje. Po cichu wsparł znacznymi sumami dyktatora, gdy ten, kierując się maksymą starego Akcjusza „niech nienawidzą, byleby się bali”, zdał się na wojsko, i utrwalał swą pozycję w krwawych rozgrywkach z Mariuszem i awanturach z senatem.  Zwróciło się to nam setnie, gdyż po udanej wyprawie na wojnę z Mitrydatem, z partyjskiego okupu Lucjusz wykupił dla siebie trzy duże okręty wojenne, co prawda, mocno uszkodzone, lecz jednak zdatne do naprawy. Przerobiwszy je na statki towarowe, zapoczątkował budowę własnej floty handlowej, po latach nie mającej sobie równej w całej Italii.  
Fortuna Tycjanów, i tak już niemała, poczęła szybko rosnąć, lecz trzeba było uważać, gdyż chętnych na jej zagarnięcie nie brakowało. Chciwi zausznicy Sulli wymyślili listy proskrypcyjne, zagrażając każdemu, kogo umyślili ograbiać w majestacie prawa. Kogo na nie wpisano, podpadał śmierci i konfiskacie dóbr. Ktokolwiek go zabił i wystawił jego głowę na widok publiczny, otrzymywał nagrodę pieniężna. Działy się rzeczy straszne. 
Osobliwie gorliwy w tym mordowaniu był osławiony wyzwoleniec Chryzogonus, bezwzględnie przejmujący za bezcen majątki ofiar rozpętanego terroru. Zwrócił był uwagę na nasz dom, zwłaszcza na nasze posiadłości ziemskie, których zdążyło się przez pokolenia zgromadzić niemało. Ów grecki prostak umyślił sobie chytry plan, i zaproponował, że w zamian za pozostawienie nas w spokoju weźmie za żonę jedną z córek Lucjusza. Ten jednak nie dał się zastraszyć. Wiedząc, że Sulla lubi się wystawiać jako wielki miłośnik sztuk, podarował mu małą willę pod Puteolą wraz ze sporą kolekcją książek i rzeźb. Zyskawszy wdzięczną łaskawość dyktatora, przekonał go, by skutecznie powściągnął zapędy bezczelnego Greka. Stanęła niepisana umowa, która zapewniła nam na jakiś czas spokój i bezpieczeństwo.
Wygrana, prywatna potyczka ze znienawidzonym przez wszystkich intrygantem, przyniosła mu nie tylko mir wśród popularów i nobilów, nieznających dnia ni godziny, ale nawet uznanie młodego Cycerona. Późniejszy, znamienity konsul, również z ekwitów, na swój sposób cenił Lucjusza za rozmach w łączeniu spraw prywatnych i publicznych bez uciekania się do jawnego gwałtu i złodziejstwa. Były po temu i inne jeszcze, bardziej konkretne powody. Obydwaj należeli do tego samego stanu, podobnie czuli niechęć i podejrzliwość wobec arystokratów. Dlatego, gdy w wiele lat później, Katylina zaczął knuć swoje spiski, połączyli wysiłki, by, wespół z innymi im zapobiec. 
Była to tajemnicza awantura. Jak tam było, świat nigdy się nie dowiedział, ale w rodzinie zachowała się legenda o tym, że to właśnie Lucjusz przekazał Cyceronowi wiadomość o planowanym marszu na Rzym. Jeden ze spiskowców, niejaki Porcjusz Laeka, okrutnie poniżył był raz swą kochankę – na jego nieszczęście naszą dalszą krewną. Ta, żądna zemsty, przekazała nam swoim sposobem, że koniecznie musi spotkać się z głową rodziny. Dużo wiedziała, jeszcze więcej domyślała, postanowiła więc na tym zarobić, a także wkupić w łaski seniora, licząc na jakiś zysk. Lucjusz, który miał wszędzie swoich szpiegów, zorientował się, w czym rzecz. Kazał ją bez zwłoki potajemnie sprowadzić do siebie, zaprosił również, niby przypadkiem, Cycerona. Wszystko się wydało. Dalej sprawy potoczyły się tak, jak to wszyscy wiemy z historii. Spisek udaremniono, część winowajców stracono, Katylina umknął z Rzymu, by niedługo potem zginąć w bitwie z wysłanymi za nim wojskami konsularnymi.
Nie wiem, ile w tej rodzinnej opowieści prawdy, ile próżnej fantazji. Tak, czy owak, wielcy tego świata rozegrali kolejną krwawą potyczkę, która jednym przyniosła zysk, innym zgubę. Tycjanowie pozostali w ukryciu, a Cyceron wraz z młodszym Katonem przydali kolejne laury do swych wieńców zasłużonej sławy. Upokorzona kobieta nie tylko zemściła się za zniewagi, ale otrzymała stosowne zadośćuczynienie w sporej sumie pieniędzy. Później jeszcze nieraz miała okazję odwdzięczyć się rodzinie, gdyż jako osoba bywała, poznawała wiele nowinek, nierzadko kryjących poufne sekrety znanych osobistości. Co prawda, Lucjusz trochę jej niedowierzał, mówiąc, że sprzedajność ludzka to towar, który każdy może łatwo kupić, ale wspierał przydatną krewniaczkę niemałymi datkami.
Dzięki takim właśnie sprawom mój przodek na dobre umacniał wysoką pozycję i dobrą opinię o naszej rodzinie – do tego stopnia, że nawet nie raz, nie dwa sławiono go publicznie jako przykład cnót obywatelskich. Okazji do różnych rozgrywek nie brakowało, a Lucjusz sprytnie je wykorzystywał. Sam unikał rozgłosu, lecz dbał o to, by Tycjanowie mieli swoje dobre miejsce w ludzkiej pamięci. Niemałą role odgrywała w tym hojność, z jaką wspierał także artystów i uczonych, o czym dyskretnie rozgłaszano wszem i wobec po całym Rzymie. Był więc potrzebny możnym, ceniony przez rozumnych, lubiany przez małych statystów, także i przez lud, któremu nie raz i nie dwa sypał zboże z własnych zapasów. A przecież za tym wszystkim kryła się bezwzględność i nieustępliwość człowieka, twardą ręką prowadzącego rozległe i wielorakie interesy. Nie bez powodu więc już w młodym wieku zyskał sobie przydomek Artusa.  
Wiedziony nieomylnym przeczuciem, jako jeden z pierwszych pojął, iż prawdziwie wielkie pieniądze leżą na wschodzie imperium, i jest tylko kwestią czasu, gdy będzie można po nie sięgnąć. Szczęśliwym trafem jeden z jego braci, dzielny żołnierz, który wsławił się w azjatyckich walkach, wziął udział w spotkaniu w Dardanus jako dowódca straży Sulli. Po zawarciu pokoju pozostał jakiś czas na miejscu w grupie tych, którzy mieli dopilnować wykonania zawartych umów. Wojak przedzierzgnął się w zręcznego dyplomatę, i w czasie tej zamorskiej służby zmyślnie utkał misterną sieć stosunków wśród wpływowych ludzi na dworze Mitrydata i tamtejszych kupców. Później, przez dziesiątki lat, kontakty te odgrywały wielce znaczącą rolę w rozbudowie rodzinnej fortuny, a w pewnym momencie okazały się wręcz zbawienne, gdy przyszło ratować ojca mego dziadka z niewoli po tragicznej klęsce Krassusa pod Karrami. 
Koło fortuny, raz dobrze puszczone w ruch, toczyło się bez większych przeszkód po wyboistych drogach historii Rzymu. Cała rodzina, niezależnie od wewnętrznych waśni i chwilowych awantur, trzymała się razem, rozumiejąc, że pomyślność każdego z osobna zależy od pomyślności całej rodowej drużyny. Umiejętnie wykorzystywano spory i walki na szczytach władzy, tak by zawsze ktoś z naszych znajdował się w obozach zwycięzców kolejnych wojen domowych, ciągłych walk triumwirów i konsulów, intryg patrycjuszy i senatorów. Synów przeznaczano po równo do spraw publicznych, i do interesów, małżeństwa zawierano rozważnie, mierząc nie tyle najwyżej, ile najcelniej w zyskowne koneksje, parantele i fortuny. Tym sposobem, powstała rozległa sieć rodzinnych powiązań, której nic nie było w stanie zniszczyć. Jeśli nawet jakaś jej nitka pękała, lub gdy ktoś ją zrywał, reszta zwierała szyki, a straty szybko odrabiano. W środku tej pajęczyny tkwił senior, który sprawował władzę w pełni dyktatorską – w każdym razie we wszystkim, co dotyczyło pomyślności i zwartości rodu.
Mądrą zasadą było nieprzepychanie się na urzędy, zwłaszcza te ozdobne, a mało dochodowe. Dla splendoru i zabezpieczenia pozycji zgodzono się raz czy dwa, by ktoś z naszych zostawał trybunem, chętniej natomiast przyjmowano obowiązki kwestorskie, publikanów i edylów w prowincjach. Zawsze jednak trzymano się z tyłu, lub na uboczu, nie wystawiając bez potrzeby na pokaz. Gdy August stworzył prefekturę do zaopatrzenia rzymskiego ludu w zboże, na stanowisku podprefekta dziadek ulokował bliskiego kuzyna, któremu ufał, a który miał pilnować, by handel nim i transport pozostawały pod kontrolą tycjanowych faktorii. Ten, honory pozostawiał nominatowi, sam zaś pilnował ksiąg obrachunkowych, i rozdzielał zadania podwykonawcom. Zwalniał tym samym prefekta z nudnych i żmudnych zajęć, zyskując jednocześnie swobodę działania wedle własnego uznania, ale i ku pożytkowi rodziny. Nie było jawnego rabunku, co powszechnie ceniono, a że zyski z obrotów rozkładały się w dość szczególny sposób – to już zupełnie inna sprawa.
Podobnie zmyślne było wyznaczanie swoich ludzi do służby w policjach Rzymu. Przed reformą Augusta regularnie delegowano kogoś do kolegium edylów, podlegającego prefekturze miasta. Później, gdy zorganizowano oddziały wigilów, przeznaczaliśmy do nich młodych, obiecujących, wyzwoleńców. Dostawali godziwy zarobek, ale najważniejszą nagrodą za wcześniejszą gorliwość było dla nich wybijanie się tym sposobem na rzymskich obywateli. Ci zaufani i oddani nam ludzie, byli uszami i oczami rodziny w mieście, mogli też z urzędu brać udział w tropieniu oszustów i złodziei, nastających na interesy rodziny. Raz czy dwa zdarzyło się, że na czele kohorty miejskiej stawał ktoś z rodu lub poręki Tycjanów. 
Dzięki takiej zapobiegliwości mieliśmy w każdej chwili dostęp do rozmaitych, nawet mrocznych sekretów miasta. Pomagało to w wyszukiwaniu wrogów, nasyłanych przez konkurentów, zapobieganiu knutym przeciw nam intrygom, wreszcie rozeznaniu w nastrojach ulicy i targowisk. Cóż, prawdą jest, że niekiedy te rozległe możliwości wykorzystywano do uciszania wrogów, a gdy znikali – także do tuszowania spraw, i zacierania po nich wszelkich śladów, czy podejrzeń. Pomyślność w interesach to nie tylko towar, pieniądz, handel i transport, ale i każdego rodzaju wiedza o ludziach, ich słabościach i tajemnicach. Bezcenna, bywa również groźna – tak w obronie, jak i ataku.
Cicha polityka Lucjusza pozwalała mu wychodzić z opresji nawet podczas krwawych, ulicznych rozgrywek, tocznych przez wielkich i możnych za pośrednictwem odpowiednio podburzanego pospólstwa. Gdy po śmierci Krassusa rozpadał się triumwirat, wybuchły w Rzymie wielkie zamieszki między bojówkami nobilów i popularów. Dzięki swoim ludziom w rzymskiej kohorcie, Artus wiedział na czas, kto za kim stoi, i jaki jest układ sił w mieście. Bitwy rzymskie trwały w sumie kilka lat, on zaś wspierał najpierw Sestiusza i Fabrycjusza, a potem Milona. Po śmierci i demonstracyjnym pogrzebie Klodiusza, czujnie stanął po stronie Pompejusza, który zaraz potem został faktycznym dyktatorem. Był to wybór i wygodny, i konieczny, choć nader ryzykowny. Ale to dzięki poznanym wówczas wielu sekretom zarówno ulicy, jak i senatu, udało mu się nawet przetrwać późniejszy tryumf Cezara, którego przecież szczerze nienawidził. 
Ich wzajemne stosunki były przesycone wzajemną niechęcią, co nie przeszkadzało im jednak robić wielkich interesów. A wszystko dlatego, że Cezar był wiecznie w długach, ale i  potrzebie przekupywania stronników. To nie kto inny, jak właśnie Lucjusz, wspomógł go, gdy ten obiecał spłacić należności Kuriona milionowymi sumami, w zamian za wsparcie w wojnie domowej. Przyszły imperator doskonale wiedział, że w kontaktach z wielkimi pieniędzmi osobiste animozje trzeba mocno trzymać na wodze. Z kolei Tycjanowie, gdy przychodziło do kalkulacji na dłuższa metę, i na skalę większą, niż tylko rzymskie podwórko, swoje sympatie i antypatie roztropnie odkładali na bok. Obydwie strony rozumiały bowiem doskonale, iż są sobie potrzebne, i że konieczne jest zachowywanie w miarę trwałej równowagi między siłami, jakie sobą reprezentowali – władzy, i pieniądza,
Lawirowanie między konsulami, i rozpoznawanie rozkładów sił w ich koalicjach, to wielka sztuka. Burzliwe czasy końca republiki obfitowały w niespodziewane zwroty akcji. Trzeba było wielkiej przenikliwości, ostrożności, ale niekiedy i odwagi, by dokonywać właściwych wyborów stron, po których można oczekiwać wygranej – no, i oczywiście, późniejszego wsparcia w pomnażaniu majątku. Jak świat światem, ludzie towaru i pieniądza doskonale wiedzieli, że polityka to wielki teatr, tyle że szalenie kosztowny. Niegdyś królestwo, potem republika, a teraz cesarstwo – to jedynie różne dekoracje tej samej sztuki, co i raz ociekającej świeżą krwią kolejno wymienianych aktorów. Skrywają kłębowisko wielkich namiętności, pyszność władców, chciwość i obłudę, intrygi i morderstwa, złodziejstwo, ambicje statystów historii. Wszystko to karmi się harówką i biedą zwykłych ludzi, którym los poskąpił talentów – już to w złocie, już to w umiejętnościach, czy przymiotach duszy. Czasami myślę sobie, że jesteśmy lalkami, jakimi bawią się bogowie. Gdy zanadto się rozochocą na swym Olimpie, zaczynają paskudnie psocić. A za ich brewerie płacą hurtem całe narody.
Niepodobieństwem jest ogarnięcie jakąś jedną myślą przewodnią niekończących się wypraw wojennych, wewnętrznych walk, i zamieszek z dziesiątków lat przed nastaniem rządów Augusta. Jedyne, co się wybija na wierzch z tego gigantycznego zamętu, to przyrodzone ludziom dążenie do wywyższania się jednych nad drugimi. Niezależnie czy senator, portowy ciura, czy obszarpany uliczny łazęga – każdy chce być lepszy od innych, bogatszy, bardziej wystawny, znaczący i silniejszy. Każdy, na swoją miarę, rozpycha się, chwytając po drodze tyle, ile zdoła udźwignąć. Jedni robią to w pojedynkę, inni łączą się w grupy, żeby potem wzajemnie zabijać przy podziale łupów. Nie tylko wielka polityka Rzymu, ale i jego codzienność, aż cuchnie od trupów.
Jedynie rodzina czy ród – i to trzymany żelazną ręką – może stworzyć bardziej zwartą i trwałą wspólnotę, zarówno interesów, jak i przetrwania. To się niekiedy udaje, choć nieposkromione namiętności potrafią rozbijać nawet najsilniejsze więzi, a co dopiero mówić o zachowywaniu przyzwoitości. To tylko kwestia ceny. Wielu nosi w sercu skrywane żale, ciche urazy, niespełnione ambicje, hoduje w sobie robaka pychy – i gotowych jest zaryzykować rodzinny ostracyzm, zaprzedając się cudzym sprawom, w nadziei na własne, zyski. Zdarzało się to i Tycjanom, choć, prawdę mówiąc, częściej to my przekupywaliśmy innych, niż inni przekupywali kogoś od nas.
Z opowieści dziadka i ojca poznałem, na jak wielki hazard wystawiane były losy naszej rodziny, i jej pomyślność w latach wielkich zamętów. Po reformach Grakchów, tylko dzięki czujnej przebiegłości udawało się nie pogubić w zawiłościach toczonych rozgrywek – i nie pójść na dno. Po odejściu Sulli, w Rzymie zapanował bezwład i rozstrój państwa, a zacny Sertorius, który próbował temu zaradzić, uwikłał się w gry z senatem, i po awanturze pontyjskiej został zamordowany. Na scenie pozostało dwóch oponentów – Pompejusz i Krassus. Zapewne pozabijaliby się dość szybko, gdyby nie połączyła ich konieczność pokonania zbuntowanych hord Spartakusa. Stronnicy pierwszego twierdzili potem, że ten drugi wprawdzie rozgromił niewolników, ale to nie on wydarł ostatnie korzenie buntu. Obaj rywale spoglądali na siebie z zawiścią, bo obaj pragnęli konsulatu. Mimo to jednak, przybywszy do Rzymu, zawarli ugodę, by wspólnie, w sojuszu z popularami, i mając za sobą żołnierzy, stawić czoła potędze senatu.
Od tego momentu zaczęły się podstępne gry ich stronnictw, które prędzej czy później musiały zamienić się w jawną walkę o jedynowładztwo. Zabiegali przez lata o przychylność ludu, by z czasem zyskać pozycję dyktatorską. Krassus uciekał się do przekupstwa przepychem, Pompejusz – mamił obłudną skromnością i układnym obejściem. Pierwszy wydawał gigantyczne sumy na goszczenie pospólstwa, i obdarzanie go darmowym zbożem. Drugi, choć też wielki bogacz, popisywał się rzekomymi cnotami żołnierza, nawet filozofa. Dla poklasku zrzekł się prowincji, ale w istocie szło o to, by nie ruszać się z Rzymu i snuć intrygi w celu zawładnięcia państwem. Jeden wart był drugiego, a obydwaj byli równie ambitni, chciwi władzy i bezwzględni.
Szły na to wielkie pieniądze, które musieli skądś zdobywać. Co prawda, Krassus zgromadził bajeczną fortunę na łupach wojennych i proskrypcjach, lecz wystawność życia i publicznych uciech pochłaniała wielkie sumy. Pompejusz w niczym mu nie ustępował, a w bogactwie, zebranym na wojnach i z delatorstwa, nawet przewyższał. Ale wieloletnie zabawy w politykę są niezwykle kosztowne, więc i jeden, i drugi, nieraz zapraszali Lucjusza na poufne rozmowy, które kończyły się pomyślnie i dla nich, i dla nas. Tyle tylko, że inne były to skale owej pomyślności. Ambitni wodzowie patrzyli blisko, Artus zaś – daleko. Oni potrzebowali mieć swoje polityczne zyski szybko – on umiał swoje liczyć na pokolenia naprzód. Kredyty i listy zastawne harcowników historii mają swoją wagę jeszcze długo po tym, gdy ginie pamięć po tych, którzy je zaciągali i wystawiali. I wtedy powoli odbiera się swoje, z ogromnym nieraz zyskiem, niekoniecznie tylko w pieniądzu.
Lucjusz co i raz wymyślał znakomite sposoby, by uczestnictwo w burzliwym życiu publicznym – a z tego nijak nie dawało się wywinąć – obracać na pożytek rodzinnych interesów. Do Krassusa lgnęły pieniądze, do Pompejusza – uznanie ludu przeciwko senatorom. Wystarczyło tylko dobrze rozgrywać nadarzające się okazje. A tych nigdy nie brakowało. Kto zawiadywał pieniędzmi władców, ten zawczasu wiedział o nich dostatecznie dużo, by umiejętnie czerpać z tego zyski, lub unikać nadmiernego ryzyka, i niebezpieczeństw przy nieoczekiwanych zwrotach wydarzeń.
Przekonanie, że zamiast nieudolnych rządów senatu, który stał wówczas nad brzegiem przepaści, coś innego ustanowić należy, ogarnęła wtedy wszystkie stany Rzymu. A że Pompejusz będzie człowiekiem przyszłości – w to nikt nie wątpił. Był wodzem szczęśliwym i zwycięskim, nie ciągnęły się za nim awantury miłosne, uchodził za męża pełnego powagi, trzymał chciwość na wodzy, nie puszył się jak arystokrata, nie był demagogiem. Nie poróżnił się z żadnym stronnictwem, wszyscy pokładali w nim wielkie nadzieje. Trzeba było więc  znaleźć pole, na jakim dałoby się wykorzystać jego ambicję na pożytek własny, ale pod pretekstem dobra publicznego. 
Plagą handlu stawało się coraz zuchwalsze korsarstwo, zwłaszcza cylickie, pod cichym protektoratem króla Armenii. Lucjusz zawiązał więc wraz z trybunem Gabiniuszem małą, prywatną ligę co znamienitszych domów handlowych, która puściła po cichu w ruch polityków wraz z ich zausznikami, i doprowadziła do uchwalenia stosownych ustaw. Senat, przyciśnięty do muru, a i w połowie przekupiony, przeznaczył odpowiednie środki na to, by ulubieniec i nadzieja Rzymu wydał wojnę morskiemu zbójectwu. Ten wywiązał się z zadania nad podziw skutecznie, choć trwało to prawie trzy lata. Kupcy odetchnęli z ulgą, statki znów bezpiecznie ruszyły w dalekie wyprawy, ustały tumulty, wywołane cenowymi szaleństwami. Artus, choć mógłby wystawiać się na pokaz jako dobroczyńca, wolał kontentować się pozycją gracza silnego, ale niewidzialnego.
Zyskując przychylność Pompejusza dodatkowymi funduszami na te wyprawy, dom Tycjanów zapewnił sobie udział w dalszych łupach, jakie przyniosły następne jego tryumfy. Tym razem była to wyprawa do Azji, pełna sukcesów, od Armenii, po Egipt. Zdobywszy Syrię i zamieniając ją w rzymską prowincję, osadzono w Antiochii rzymskiego namiestnika. Teraz Lucjusz poprosił o wypłacenie się z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Otrzymał w tym mieście szczególne prawa dla naszej rodziny – w tym możność nadzorowania przy namiestniku wypłat haraczu, jaki narzucono tej prowincji. Ale nie tylko. 
Największym zyskiem okazało się pierwszeństwo w zamówieniach publicznych obejmujące także Bitynię i Pont. Otwarto dwie faktorie syryjskie, obsługujące wielkie transporty towarów, w tym wiele dostaw dla wojska. Utrwaliło to nienaruszalną pozycję domu Tycjanów na tych ziemiach, zapewniając przy tym niezależność od zawirowań bieżących rozgrywek w stolicy. Nie bez znaczenia okazała się dawna przyjaźń z Gabinuszem, sprawującym przez dwa lata namiestnictwo Syrii. Choć poróżniła nas później na jakiś czas sprawa Cycerona, to przecież interesy rządziły się innymi prawami, niż intrygi polityków. Zresztą Gabiniusz wdał się później w awantury egipskie, za które srogo zapłacił, gdyż zgubiła go ambicja i chciwość. Kolejni jego następcy zmieniali się co dwa lata, ale Tycjanowie mocno już siedzieli w siodle. Pompejusz tak kunsztownie związał wszystkie azjatyckie królestwa z Rzymem, że na granicach z Partami powstał ustrój, który, mimo krótkich acz burzliwych wojen, długo już utrzymuje się z pożytkiem dla cesarstwa. My zaś, umiejętnie operując pieniędzmi, własną flotą towarową, a także prywatnymi koneksjami i wpływami, do dziś wpisujemy się we wszystkie znaczniejsze gry i interesy, prowadzone w tamtych krainach. 
Wtedy to też nadarzyła się szansa, by rozpocząć systematyczne gromadzenia wiadomości o tyleż legendarnym, co tajemniczym szlaku, wiodącym do bajecznych bogactw na dalekim wschodzie. Znalezienie dostępu do nich stało się dla Lucjusza głównym celem ostatnich lat jego życia. Człek rozważny i roztropny, na starość oddał się temu z pasją młodzika. Ale historia Rzymu nie dawała mu chwili wytchnienia. Do gry wszedł nowy gracz. Gdy nastał czas dyktatora, którego nienawidził całą duszą, przyszło mu nieco powściągnąć swój zapał w realizowaniu tak dalekosiężnych planów. Musiał ponownie lawirować między żywiołami, a tym razem jeden z nich był naprawdę groźny i nieobliczalny. Co więcej, na rodzinę spadło nieszczęście, gdyż bogowie najwyraźniej postanowili ukarać Lucjusza za lata pomyślności. Jeden z jego ukochanych synów, Marek, przepadł w nieszczęsnej wyprawie Krassusa na wschód. Zrazu sądzono, że zginął, potem jednak ktoś z ocalałych oznajmił po powrocie, że ciała nie znaleziono, co pozwalało przypuszczać, że mógł trafić do partyjskiej niewoli jako czyjś jeniec. Ale gdzie, co, i jak – tego nie wiedział nikt. Kamień w wodę.

Rodzinne wspominki i sentymenty
	Dobijaliśmy do Tyru, więc mogłem bliżej przyjrzeć się od strony morza miastu, które, choć nie tak okazałe jak inne w znanym świecie, przecież sławę swą liczyło od niemal trzech tysięcy lat. Gdy o Rzymie, ba! – w ogóle o Latynach, jeszcze nikt ani słyszał, ani nie myślał, już od wieków stała tu ogromna twierdza, broniąca wielkiego i bogatego państwa. Toczono w nim odwieczne gry o władzę, wpływy i pieniądze, trup słał się gęsto, lud harował w biedzie. Jak głosi opowieść, stąd właśnie wygnano Dydonę na wiele lat przed tym, gdy Eneasz, u stóp góry Idy, dopiero sposobił się do swej wędrówki po walce pod Troją. I proszę, jak przewrotni potrafią być bogowie! Choć inaczej to opisał Wergiliusz, inaczej Trogus, to przecież, ta mityczna para niespełnionych kochanków miała stworzyć – każde z osobna – dwie potęgi, które po wiekach zwarły się w śmiertelnym uścisku. Tak oto do dziś mity przeplatają się z historią, i nie sposób rozstrzygnąć, jak tam było naprawdę. 
Miałem przed sobą kraj, utkany z legend tak starych, że sięgają chyba początku świata. Fenicjanie, naród największych niegdyś żeglarzy, wędrował na swych statkach po  krańce ziemi już w czasach, gdy naszych przodków jeszcze nie było na świecie. Poznali ponoć niezwykłe krainy, o których tylko oni sami wiedzą. Przez wieki panowali na morzu, dopóki nie wyparli ich z niego Grecy, na domiar wszystkiego na dobre wypędzając ich  nawet z ich gniazd na wybrzeżach etruskich, skąd rozpoczynali swe wyprawy ku tajemniczym krainom na zachodzie. Znaleźli jednak sposób na zachowania swej pozycji, wiążąc się z potęgą Wschodu. Persowie, panowie ziemi, i Fenicjanie, panowie mórz, stworzyli sojusz nie do pobicia. Do jakiego stopnia przyjaźnie się uzupełniali niech świadczy i to, że w perskiej radzie wojennej, król Tyru miał zawsze drugie miejsce przy tamtejszym władcy.
Dopiero Aleksander całkowicie zmienił porządek tutejszego świata. Zniszczywszy w wielkiej bitwie potęgę Dariusza, mądrze zostawił pokonanego jego własnemu losowi, i zamiast ścigać go na lądzie, ruszył na Fenicjan. Wiedział, jak niebezpieczne mogą być fenickie statki we własnych portach za wielkimi murami. Dopóki nie miał ich pod sobą,  jego panowanie nie było zupełne, gdyż to oni trzymali w swych rękach transport morski i handel. Ruszył więc na Tyr, chcąc wkroczyć do niego pod pretekstem poświęcenia swych wojsk w świątyni Melkarta, uznawanego przez Greków za wcielenie Herkulesa. Tyryjczycy posłów przyjęli, nawet ofiarowali przybyłemu wodzowi złotą koronę na znak przyjaźni, ale do miasta nie wpuścili. Nigdy bowiem żaden zwycięski najeźdźca nie przekroczył dotąd jego murów – i tak miało pozostać
Rozpoczęła się wtedy sławetna historia siedmiomiesięcznego oblężenia wyspy, zakończonego jedynie dzięki chytremu pomysłowi Macedończyka. Przybyłe na pomoc statki z Cypru i pobliskiego Sydonu, na nic się nie zdały. Lecz Aleksander nie bez powodu słynął z niezwykłości rozumu, i determinacji w rozwiązywaniu trudnych spraw. Skoro nie mógł zdobyć wyspy od morza, postanowił uczynić z niej przedłużenie lądu, każąc swej armii sypać wielkie groble. Jedną z nich miałem teraz właśnie możność oglądać! Przez nie właśnie wprowadził wojsko od północy i południa – i w końcu dopiął swego. Kroniki wiele mówią o jego późniejszej mściwości wobec dzielnych Fenicjan, którzy, gdy trzeba było, umieli z handlarzy przeobrazić się w wojowników. Niestety, przegrali, z wielką szkodą dla swego państwa.
Gdy wpływaliśmy do portu, zdałem sobie sprawę iż oto patrzę na bramę do świata, którego niezwykła przeszłość przewyższa Greków, a mierzyć się może nawet z Egiptem. Jeśli wierzyć geografom, najstarszym zapiskom, a chociażby nawet i baśniom, to jeszcze wcześniej były w tych krainach, gdzieś tam w głębi lądu, państwa, których bali się jeszcze pierwsi faraonowie. Jakże to wszystko jest splątane! Co było niegdyś potęgą, dziś jest jeno jej cieniem. I jedni, i drudzy skarleli. Czy i nas to czeka? Czy są gdzieś imperia, które ustrzegły się podobnego losu? Czy to w ogóle być może? Jeśli wszędzie jest tak, jak tu, to co się kiedyś stanie z naszym dumnym i potężnym cesarstwem? Rzym wyrósł niczym dziecko, bawiące się w sąsiedztwie grobowców dawnych królów, niegdyś silnych i mądrych, których jednak pokonał czas. Jaka czeka go przyszłość?
Potomek Latynów, świadek i uczestnik ich dzisiejszej wielkości, teraz, gdy stanąłem u wrót Tyru, poczułem się nieswojo, niczym mizerny parweniusz. Nawet Aleksandria nie wzbudziła we mnie takich uczuć. Mimo swego wieku, jest jednak jakaś swojska, czuje się w niej ciągłość wspólnych dziejów. Tu kryją się pradawne tajemnice, znane tylko miejscowym. Niektórzy powiadają, jakoby Fenicjanie byli po trosze naszymi starszymi krewniakami, gdyż przed wiekami do ludów morza liczono również Etrusków. Krzyżować się więc musiały nie tylko ich szlaki, interesy, ale i rodziny. Wiele rzymskich rodów, chlubiących się swym starożytnym pochodzeniem, utrzymuje, że z nich się wywodzi. Ponoć nawet sam Pompejusz miał etruskich praprzodków. 
Jednak jeśli to nawet nasi dalecy kuzyni, to trzeba wyraźnie rzec, że wyrodni. Nieprzyjaźni, podstępni, w handlu i interesach po prostu śmiertelnie niebezpieczni. A jacy butni! Wydaje im się, że są najmądrzejsi na świecie. No, ale tak jakoś wyszło, że to Syria jest naszą prowincją, a nie odwrotnie. Przed Pompejuszem straszny u nich panował chaos, rządzili wszechwładni kapłani i obrotni kupcy w swoich kantorach. Wcisnąć się tu obcym faktoriom wcześniej było nie sposób, wszystko sami trzymali w rękach. Metalu nie mają, więc go od zawsze przywożą, ale w przerabianiu go są mistrzami. Znają też tajemnicę szkła, której strzegą jak oka w głowie. 
A już do tajemnic pozyskiwania i wyrabiania dziesiątków odmian królewskiej purpury nikt obcy nie ma prawa mieć dostępu. Trudno się jednak dziwić, że tak zazdrośnie jej strzegą od wieków. Za jedną większą miarę barwionego jedwabiu można wystawić u nas dwie okazałe wille! Zważywszy nadto, że w Rzymie wszystkie odznaki urzędów kroi się z tkanin purpurowych, a jedna taka tunika potrafił kosztować tyle, co dziesięcioletni żołd legionisty, niełatwo sobie wyobrazić, jaki wielkie pieniądze trafiają do Tyru i Sydonu. Nie przypadkiem już dawno temu Grecy nazwali naród od imienia tego towaru, a kto wie, może towar od nazwy narodu. 
Na domiar wszystkiego, nad interesami wisi tu straszna lichwa. Potrafią tak cię omamić, że sam nie wiesz, kiedy wszystko tracisz, choć wcześniej zdawało ci się, że powinieneś wiele zyskać. Do pewnego czasu trzymali łapy na morskim handlu wschodnim, tocząc o przewagi w nim ciche wojny z wszechobecnymi Grekami. Ale to zmieniło się, gdy cesarstwo na dobre osadziło się w Syrii. Wtedy to właśnie Tycjanom, dzięki ich rozległym koneksjom, udało się przebić przez szczelne zapory, jakimi ci chytrzy kupcy i bankierzy obwarowali się przeciwko każdemu, kto próbowałby na własną rękę sięgnąć po niezwykłe skarby z dalekiej Azji. Dotąd strzegli dostępu do nich, nie gorzej niż równie nieprzyjaźni nam Grecy, którzy od wieków niepodzielnie panoszą się od Cypru, po Ktezyfon i Charaks. Ale i na nich znalazły się sposoby.
Rozgrywki toczono na śmierć i życie, ale stary Artus dogadywał się z fenickimi kupcami na tyle, na ile to było możliwe. Nie lubili go zbytnio, lecz doceniali, jak chytrze lawiruje wśród pułapek rzymskiej polityki. Lucjusz gromadził wielkie zyski, ale bez nierozumnej chciwości czy zbójeckiej łapczywości. Oszukiwali się więc wzajemnie, ale tylko w granicach niepisanej umowy o przestrzeganiu obustronnej wygody w interesach. Bardziej byli w nich dla siebie graczami, niż wojownikami, i po swojemu szanowali się za swe zdolności ich prowadzenia. Poza tym miejscowi zrozumieli, że pozycja Tycjanów w Rzymie to także i dla nich szansa na lepsze umowy w ramach imperium. Krótko mówiąc, Artus miał u nich pierwszeństwo w handlu, a oni ciche wsparcie u namiestników, i dużą wolność. Sporo to kosztowało zabiegów, ale w sumie wszystkim rosły zyski i wpływy. Po czasie wojennym nastał więc pokój i spokój, z korzyścią dla obu stron. Mimo to jednak, dla pewności, nigdy nie spuszczaliśmy z siebie czujnych oczu.
Należy się z nimi mieć wciąż na baczności. Szpiegowanie ma ten lud chyba we krwi, a że od dawien dawna kręci się po całym świecie, więc ich możni i bogaci wiedzą niemal wszystko, co się w nim dzieje. Nie ma dla nich wiadomości mało ważnej, jakiej by nie byli ciekawi, i nie zapisywali w swych księgach. Znali, i znają rzeczy jawne i sekretne, zalety i wady władców, słabostki polityków, ich choroby i długi, kaprysy ich żon i kochanek, nawet potrawy, jakie jadają czy stroje, jakie lubią nosić. Wiedzą, co się dzieje tak w pałacach, jak w insulach, w portowych tawernach, na targowiskach i ulicach, w urzędach publicznych i w alkowach. W osobnych rejestrach odnotowują od wieków ludzi, którzy albo coś znaczyli, albo coś właśnie znaczą, albo coś mogą znaczyć w przyszłości.
Geografowie sporządzają mapy lądów i mórz, bieg rzek i dróg, opisy miast i państw. Historycy spisują dzieje, opisują wojska i wojny, obyczaje narodów, charaktery wodzów i królów. Kupcy i bankierzy prowadzą swoje księgi, a kapłani mają swe zwoje z modłami. Fenicjanie skrzętnie, i zewsząd, zbierają każdą wiedzę o ludziach, nawet tę niby najbłahszą. Robią to chyłkiem, najbardziej przez służbę, cichych handlarzy, marynarzy, niepozornych przechodniów, niekiedy, tu i ówdzie, można spotkać ich kapłanów. Wśród znamienitości świata kręci się ich niewielu – zawsze grzecznych, choć nie uniżonych, usłużnych, choć nie pochlebców, ciekawych, choć nie natarczywych. Lecz gdy przychodzi do interesów i targów, zdumiewa wiedza, jaką mają o swych rozmówcach. Gromadzone przez wieki okruchy, strzępy wiadomości, drobiazgi, plotki, mało znaczące opowiastki o wszystkim, co się da, składają się na ich niebywałą wręcz znajomość rzeczy małych, średnich, nawet wielkich, z przeszłości dalekiej i bliskiej. 
Gdy sposobiłem się do tej wyprawy, ojciec udzielił mi wielu przestróg, wśród których była i ta, bym bacznie pilnował się i uważał, gdy przyjdzie prowadzić różne rozmowy, w tym także i z nimi. Wielokrotnie ćwiczyliśmy, jak unikać zastawianych pułapek, podstępnych pytań, niby to mało ważnych, chytrych powiedzonek, mających zbijać z tropu. Nawet mało znaczący odruch w odpowiedzi na mimochodem rzucane słowa, może sam przez się wyjawić maleńki fragmencik układanki, jaką wcześniej już kiedyś zdążyli sporządzić o samym człowieku, i o sprawie, z jaką przybywa.
Wiedziałem, że w podróży nieraz czekać mnie będą próby sił na chytrość z wieloma niebezpiecznymi przeciwnikami. Czy będzie to już w Tyrze? Raczej nie, gdyż będę tu ledwie krótkim przejazdem, nie zajmując się żadnymi interesami. Ale kto wie? Ojciec zlecił mi bym w podróży  wywiadywał się o dawno zaginionego brata starego Festusa, a mego stryjecznego dziadka, znanego niegdyś jako Maes Tycjanus. Nie wydając się, kim jestem, mam próbować odnajdywać ślady, jakie po sobie zostawił, by móc potem podążać ścieżkami, jakimi niegdyś wędrował. Co prawda, nie to jest główny cel mej wyprawy, ale wiedza o jego losach powinna okazać się bardzo w niej pomocna.
Był człowiekiem-legendą, któremu niegdyś tak wiele zawdzięczała nie tylko nasza rodzina, ale i sam August. Tak dziwne imię nadała mu matka, niezwykła kobieta z Partów. Na wschodzie zasłynął zarówno wśród tamtejszych ludów, jak i fenickich czy greckich kupców, którym okrutnie mieszał szyki. Na długo przed osławionym Izydorem z Charaksu zapuszczał się do Azji i Arabii, ku królestwom Indów, i ich sąsiadów. W niejednej sprawie przysłużył się jako cesarski szpieg, ale przede wszystkim dbał o interesy i pozycję domu Tycjanów. Wiele zdziałał, ale wiele też napsuł krwi naszym konkurentom.
Zmyślnie kluczył między Grekami na Cyprze i wschodzie, Fenicjanami na Krecie czy syryjskich i judejskich wybrzeżach, Egipcjanami i pustynnymi rozbójnikami na południu. Miał sojuszników i przyjaciół wśród Partów, którzy nie bez powodu uważają się za jednych z najważniejszych tam graczy. Trzymają bowiem straż na Eufracie, dokąd docierają wielkie dostawy ze wschodnich szlaków handlowych. A obok nich są jeszcze przecież Nabatejczycy i inne, mniejsze plemiona handlarzy z głębi lądu. Maes i między nimi umiał wyrobić sobie pozycję na tyle korzystną, że zostawiali w spokoju jego zyski z karawan.
Miał ciche wsparcie samego cesarza, co wielce ważyło w nieustannych, lokalnych rozgrywkach między Italią, a władcami prowincji, z królestwem Armenii włącznie. Traktowano go więc nader poważnie, choć domyślano się, że jego agenci, węszący po okolicznych krainach, szukają nie tylko sposobności do robienia zyskownych interesów. W tych grach miał jeden atut, który go stawiał wyżej nad obcymi konkurentami razem wziętymi. Z woli bogów, i kaprysu historii, sam był na wpół Partem – wszak jego matką była kobieta, którą syn Artusa niegdyś przywiózł był stamtąd po trzech latach spędzonych w paryjskiej niewoli.
Stara to i nadzwyczajna wręcz historia. Młody żołnierz, Marek Tycjanus, ranny i podniesiony bez życia z pola bitwy pod Karrami, zawdzięczał powrót do świata żywych dzielnej, młodziutkiej córce lekarza przy wojskach Sureny. Nie dała go dobić, ukryła przed spisem jeńców, potem opiekowała się nim przez wiele długich tygodni. Znalazłszy schronienie w przyjaznym domu, wydobrzał, i dzięki swej opiekunce nie poszedł, jak większość tych, którzy uszli wtedy śmierci, na haniebną poniewierkę do ciężkiej pracy u obcych panów na dalekim wschodzie. 
Co było dalej, nie trudno się domyślić. Dzieje tej pary weszły na stałe do rodzinnych legend, i do dziś opowiada się je przy różnych okazjach. W pewnym momencie opiekunka i jej podopieczny przekroczyli tę granicę, zza której nie ma już odwrotu. Burzliwa to była awantura, tyleż wojenna, co i polityczna, ale nade wszystko miłosna. Urodził się syn, a sam Marek, jeszcze wcześniej, kolejnym zrządzeniem losu trafił na tamtejszy królewski dwór i – gdy tylko wyjawił, kim jest – przestał być traktowany jako bezimienny jeniec wojenny. Z Rzymu nadeszła bowiem pomoc, gdyż Artus wszystkiego się w końcu wywiedział, i podjął starania o wykup syna. 
Kosztowało to straszne pieniądze, ale cała sprawa zakończyła się sukcesem. Marek postanowił zabrać ze sobą kobietę i dziecko, nie bacząc na to, że po powrocie będą z tym wielkie kłopoty. To już osobna opowieść, lecz koniec końców wszystko dało się uładzić dzięki chytrym zabiegom prawnym, wspartym sporymi datkami. Dziecko wpisano do rzymskich rejestrów po szczęśliwym imieniem Festusa, a jego matkę włączono do rodziny. Okazała się kobietą nie tylko dzielną i dobrą, ale też mądrą, roztropnie budującą swą pozycję w świecie dla niej nowym, obcym, i nie zawsze przyjaznym. Urodziła Markowi jeszcze dwójkę dzieci, i wiele się potem za jej sprawą rzeczy wydarzyło. Ja także teraz liczę na to, że jej pamięć, a nade wszystko znak, który po niej pozostał w rodzinie, a jaki otrzymałem na drogę, wesprze mnie, gdyż już dotrę do celu.
Tak, czy owak, od tamtej pory, zaczęła w naszym rodzie płynąć krew partyjska, o czym w stolicach nad Eufratem wiadomo, z wielką dla nas korzyścią. Dzięki tej okoliczności, Tycjanów traktuje się tam trochę jak osobliwych krewniaków – dalekich, ale niezgorzej   widzianych, jakby swoich. Tego atutu, jak dotąd, nie udało się przebić nikomu z naszych rywali, co niezwykle ich irytuje. Maes czuł się tam jak u siebie, mógł też liczyć na wsparcie dalekich kuzynów, których czasami dopuszczał do swych spraw jako pomocników, nawet sojuszników. Gdy wypuszczał się na długie wyprawy daleko w głąb azjatyckiego lądu, zabierał niekiedy ze sobą kogoś z nich, szczodrze ich potem wynagradzając za asystę. Nie raz, i nie dwa, koneksje te ratowały mu życie. Wywijał się z wielu opresji tylko dzięki temu, że osobliwie uznawany był niczym swój wśród swoich. Ale na tym nie koniec zawiłości krwi. 
Moja niezwykła prababka miała ponoć także dalekich przodków greckich, a ściślej mówiąc – macedońskich. W jej rodzinie utrzymywano wręcz, że była to sprawka jakiegoś żołnierza wielkiego Aleksandra. Strabon, sam Grek z urodzenia, poczciwiec, ale trochę złośliwy, wiecznie dworował sobie, gdy przy nim o tym wspominano. Może miał rację, może nie? Cóż, z ludzkiej skłonności do wywyższania się ponad zwykłą miarę, niejedna wyrasta legenda. Im mniej wiadomo, im mniej można cokolwiek udokumentować, tym bardziej taki mit zyskuje na kolorycie i domniemanej wielkości przodków. 
Niemniej prawdą jest, iż jej ojciec cieszył się w owym czasie sławą biegłego medyka. Swą wiedzę zdobył w Antiochii, u greckich mistrzów, a ci, jak wiadomo, wszyscy głosili się następcami Hipokratesa, a przynajmniej jego uczniów – co dodatkowo ubarwia całą historię partyjskiej gałęzi naszego rodu. Dzisiaj nie sposób już rozsupłać węzła wszystkich rodzinnych koligacji, ani dociec, gdzie biorą swój początek. Zresztą, czy warto, przez nadmiar dociekliwości, niszczyć tę, jakże niezwykłą, tradycję? Sam się nią szczycę, lubię też myśleć o sobie jako o potomku trzech narodów. Okoliczność ta bywa niekiedy niebywale pomocna, aczkolwiek potrafi być przyczyną wielu kłopotów.
O Maesie sporo opowiadał mi Strabon, gdy jako dziecko zamęczałem go prośbami o coraz to nowe historie z dalekiego świata. Wspominał, jak to kilkakrotnie spotkał go we wschodnich prowincjach, nawet w Egipcie, a kiedyś nawet poczynił, za jego zgodą, kopie niektórych jego zapisków. Podziwiał go za odwagę, i wielką wiedzę, jaką był zgromadził. Z różnych opowieści wynikało, że ze starym uczonym nasz wielki podróżnik rozprawiał głównie o geografii, polityce i obyczajach dziwnych ludów, wiele o niezwykłych dobrach, ale mało o interesach. Wiele rozmawiali o Poncie, zwłaszcza Kapadocji, gdyż nasz geograf miał do niej szczególne upodobanie – mówiono nawet, że ma tam swoje perskie i greckie korzenie. Podobno urodził się aż w tamtejszej Amasei. Wiedzę starego uczonego o handlu w Azji uzupełniał niekiedy też stary Festus, dając mu wgląd w niektóre z raportów, jakie jego młodszy brat wysyłał w sprawach handlowych. 
Wszelako tajemnice, jakie podczas osobistych spotkań Maes powierzał był bratu dla konsulów i wodzów, a potem dla cesarza – dla świata pozostały tajemnicami po wsze czasy. Niekiedy tylko, przysłuchując się publicznym debatom na temat rzymskich poczynań na wschodzie, dziadek, jakby od niechcenia, wtrącał krótkie uwagi, świadczące o dużej znajomości tamtejszych spraw. Uchodziło to jednak za rzecz normalną, gdyż dobrze wszystkim było wiadome, iż na czym, jak na czym, ale na tym, co dzieje się w tamtej części imperium, Tycjanowie wyznają się, jak mało kto. Powszechnie znaną była, i nadal jest, pozycja, jaką zyskaliśmy w Partii dzięki rodzinnym koneksjom ze strony matki dziadka. Dla tej przyczyny, od czasu do czasu, próbuje się knuć wokół nas intrygi, i posądzać o niecne działania na niekorzyść Rzymu, ale tych kalumni nikt rozsądny nigdy nie brał, i nie bierze na serio. Zaufanie, jakim obdarzał August starego Festusa, a jakie przeniósł i na mego ojca, także to, jakim obecnie darzy nas Tyberiusz, ucisza zapędy nawet ponurych sług Sejana czy obłudnej Liwii. 
Od maleńkości nasłuchałem się, oczywiście, rozmaitych, możliwych i niemożliwych opowieści rodzinnych o mym niezwykłym przodku. Sam nigdy go nie poznałem, gdyż po przedwczesnej śmierci matki w Rzymie już się nie pojawiał. Natomiast dziadek, potem ojciec spotykali się nim kilkakrotnie podczas wypraw na wschód, kiedy to wizytowali rodzinne faktorie. Raporty szpiegowskie Maes wysyłał pocztą, pod cesarską pieczęcią. Nawet Tycjanowie nie we wszystkie mieli wgląd, choć oczywiście, w rozmowach z Augustem omawiano ich treść. Teraz mnie przyszło pójść w jego ślady, z wyboru, ochoty i potrzeby poznawania czegoś więcej, niż tylko rzymskie ulice i pałace. 
Od dziecka marzyły mi się podróże, dalekie krainy, obcy świat. Tą ciekawością zaraził mnie uczony przyjaciel naszego domu. Gdy dziadek zorientował się, że więcej ze mnie pożytku będzie, gdy pójdę za głosem natury, razem z ojcem umyślili, iż trzeba mnie najpierw do tego odpowiednio sposobić. Nigdy do tego się nie przyznawali, myślę jednak, że dostrzegli we mnie kogoś, kto niejako za nich spełni ich dawne, własne marzenia. Tak zaczęła się moja osobliwa edukacja, mocno odbiegająca od tego, co było udziałem dziecka z dobrego, rzymskiego domu, kształconego do czynnego uczestniczenia w życiu publicznym. Dzięki miłości starego Festusa, którego byłem cichym ulubieńcem, a także rozwadze rodziców, zaniechano wciągania mnie zbyt głęboko w bieżące kombinacje handlowe. Wiedziałem sporo, ile było trzeba, ale nie pisane mi było stać się kolejnym Tycjanem na urzędach czy przy księgach handlowych, wikłającym się w niezliczone intrygi polityczne, finansowe i towarzyskie
Dziadek i ojciec nie byliby sobą, gdyby nie postanowili, że przyszłe wędrówki ich potomka, wyrywającego się w szeroki świat, należy wykorzystać z pożytkiem dla spraw rodzinnych. Dlatego, gdy już zapadły stosowne decyzje starszych i mądrzejszych, zajęli się mną nie tylko nauczyciele retoryki i wszelkich nauk wyzwolonych. Nastał czas szkolenia się w równym stopniu na przyszłego podróżnika, ale i cesarskiego agenta, posła i negocjatora. W taki oto osobliwy sposób, naturalna ciekawość młodości miała zostać wciągnięta w służbę zawile przenikających się interesów Tycjanów i cesarzy. 
Należało jednak mieć na uwadze, że przecież nie zawsze musiały one iść ze sobą w parze. Z tego też powodu trzeba było się liczyć z tym, że ilość możliwych pułapek i zakrętów na tak niezwykłej życiowej drodze, przewyższać będzie wszystko, co dałoby się przewidzieć w najstaranniejszym nawet planowaniu przyszłości. Zagrożenia w wyprawach, jakie miałem podejmować, mogły nieoczekiwanie rosnąć w miarę, jak zwiększałaby się niepewność i nieprzewidywalność nie tylko ich przebiegu, ale i osiąganych efektów. Gdy zwykły badacz i podróżnik źle wykreśli mapę, lub niedokładnie coś opisze, wówczas jego błędy z czasem poprawi ktoś inny. Ceną za ich popełnienie będzie jego własna reputacja, albo co najwyżej kilku zabłąkanych wędrowców, którzy przecież wcale nie muszą ponieść szkody. Gdy jednak w swych raportach dla władców, lub w rozgrywkach, prowadzonych w ich imieniu, pomyli się lub ulegnie cesarski agent czy poseł, może za to zapłacić wielu, nawet całe państwa. Groźne to, choć wielce ekscytujące. 
Wbijano mi więc do głowy nie tylko szczególną wiedzę, uczono nie tylko dziwnych umiejętności, ale i ćwiczono w cnocie roztropności, na przemian ze sztuką przebiegłości. Trudne to do pogodzenia, choć możliwe. Jest jednak w tym połączeniu ukryta siła – niczym w winie, które, gdy idzie w nadmiarze do głowy, budzi demony. Dziadek i ojciec, choć mieli dobre zdanie o mnie i zadbali, bym się wszystkiego dokładnie wyuczył, to jednak zanim wyprawili mnie w świat, sporo odczekali, bym nabrał dostatecznie wiele rozumu, i umiał stawić czoła takim pokusom. Buntowałem się przeciwko nadmiernemu odwlekania decyzji o wyjeździe, ale z czasem miałem się przekonać, że ich mądrość patrzyła dalej niż moja młodzieńcza niecierpliwość. 

Tyr
	Gdy podpływaliśmy do nabrzeża, kapitan wskazał mi kilka osobliwości miasta, które dawało się dostrzec od strony morza. Nie było jednak czasu na wdawanie się w szczegóły. Musiał zająć się komendami przy sterze i żaglu, a ja wolałem usunąć się marynarzom z drogi, by nie przeszkadzać w manewrowaniu statkiem. Opłynęliśmy twierdzę na skałach, i skierowaliśmy się w stronę portu północnego – serca handlowego Tyru. Z dala było już dobrze widać skraj ogromnego targowiska oraz okalającą go kolumnadę. Dalej, za szeroką groblą, rozłożyła się mieszkalna część tego starożytnego grodu, zwana niegdyś Uszu. Nawet stąd dało się zauważyć, że domy w Tyrze są wysokie ponad zwykłą miarę, o wiele wyższe niż w Rzymie. Tłumaczyłem to sobie tym, że na kamienistych wyspach z groblami, na skalnym lądzie, miejsca do wygodnego i taniego budowania jest mało, więc zmyślni mieszkańcy powiększali swe siedziby nie wszerz, a w górę!
Gdy w końcu dobiliśmy do nabrzeża, zabrałem swe torby podróżne i pożegnałem się ciepło z dzielnym Loganem, rozpytawszy go wpierw, gdzie najlepiej szukać jakiegoś w miarę bezpiecznego noclegu. 
	- Radzę, panie, obejść plac, i iść w stronę hipodromu. 
	- Nie do miasta?
	- Nie, w mieście łatwo się zgubić. A tam są niezłe gospody i tawerny dla każdego towarzystwa. I na każdą kiesę. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.
	- Zrobię, jak radzisz.
	- I jeszcze jedno. Uważaj na małych złodziejaszków. Chodzą grupkami. Robią zamieszanie, a jeden tnie nożykiem paski od toreb. Ani się nie spostrzeżesz jak cię okradną i znikną w tłumie. 
	- Stare sposoby. Znam się na tym. 
	- To i dobrze. Strzeż się też młodych dziewcząt na ulicach. 
	- Tylko na ulicach?  - spytałem żartobliwie. 
- Innych też, ale te tutaj potrafią być wyjątkowo paskudne. 
	- Chyba nie szpetne?
	- Nie, ale sprytne. Dobrze wyszkolone.
	- Wyszkolone? Do czego?
- Wabią rozmową, a potem podnoszą krzyk, że dobierasz się do niewiniątek. Wspólnicy, niby przechodnie, podnoszą gwałt, zjawiają się strażnicy, i trzeba się wykupywać, nieraz bardzo słono. Dużo przy tym hałasu, wszyscy cię widzą. A kto zechce – zapamięta.
	- Chytre.
	- Dużo tu chytrości na obcych. Miarkuj otwartość, a nie stracisz.
	- Zapamiętam. 
	Pożegnaliśmy się – i zszedłem na ląd. Było jeszcze wcześnie, więc nie za bardzo spieszyłem się z odszukaniem naszej faktorii. Miałem dla tutejszego zarządcy kilka poleceń od ojca, ale i sporo własnych pytań. Trzeba było mi rozeznać się, co może mnie tu czekać, wziąć trochę pieniędzy, znaleźć sposób na dostanie się do Antiochii. No i wywiedzieć się, gdzie, jak, i u kogo rozpytać o stare dzieje, i o pamięć o Maesie. W tej sprawie nie liczyłem tu na wiele, ale spróbować nigdy nie zawadzi. 
	Czas zbytnio nie naglił, więc postanowiłem, że zostanę w Tyrze dni kilka, by obejrzeć sobie miasto i okolice. W końcu moja wyprawa miała być nie tylko wypełnianiem obowiązków i planów rodzinnych, ale i własną nauką. Dobrze wykorzystana ciekawość więcej nieraz przynosi korzyści, niż samo tylko zmierzanie do celu, bez oglądania się na boki. Tak sobie przemyśliwując, doszedłem do pierwszych kolumn wokół targowiska. Przede mną roił się tłum ludzi, krążących między kramami, straganami, budkami i budami, namiotami, wokół długich stołów, gdzie wystawiano wszystko, co oferuje świat. Nie byłbym dzieckiem swego rodu, gdybym nie zechciał choć na chwilę wkroczyć na to naturalne pole bitwy o towar i zysk. Znałem trochę obyczaje placów targowych, więc od razu dostrzegłem, że i tu, owym pozornym chaosem, rządzi ten sam, co wszędzie, porządek.
Reguła to prosta – im co cenniejsze, tym lepiej jest strzeżone przed naporem tłumu. Kupujący musi być w zasięgu ręki właściciela, albo jego strażnika. Do tego kupcy gromadzą się wedle rodzajów towaru. Choć ze sobą rywalizują, to przecież trzymają się razem. Były tu więc całe uliczki sprzedawców broni i narzędzi, ubiorów, tkanin i haftów, drogich przypraw, naczyń, szkła, rzadkości wszelkiego pochodzenia, ozdób, szlachetnych kamieni i pereł, wyrobów z miedzi, srebra i złota. Dostrzegłem miejsca, wydzielone na odległym skraju targowiska, do handlu wszelką zwierzyną, nawet psami myśliwskimi i dziwadłami z dalekich krain. Były wreszcie i te, największej rozległości, gdzie się zwykle wystawia każde jedzenie z lądu, morza i powietrza – ryby, mięsa, wina, owoce, oliwę, zboże, słodkości. Tam właśnie panuje największy gwar, przekrzykiwanie, zawodzenie – słowem, teatr tysięcy aktorów i widzów jednocześnie. 
Ale to, co ważniejsze, tak jak zawsze i wszędzie, działo się nie na samym placu, tylko pod portykami. W ich cieniu zwykł bowiem rozsiadać się luksus, kaprys oraz prawdziwie duży interes i pieniądz. Jest tu ciszej, jakby bardziej sekretnie, nie tak w ciżbie, na widoku. Wzdłuż kolumnady zawierają umowy bogaci z bogatymi, a wszystko spisują skrybowie pod czujnym okiem rachmistrzów. Popija się wino, wystawiając na pokaz pewność siebie. Wokół kręci się straż miejska, zapewniając spokój i bezpieczeństwo. Kapitanowie statków umawiają trasy i terminy dostaw. Tu i ówdzie wypatrzeć można celników z portu, węszących za łapówkami. Żaden wielki transport towarów nie może obejść się bez ich udziału – i lepkich rąk. W dobrze zorganizowanym światku, cenniki za ich przysługi są ustalone miejscowym obyczajem, więc wszyscy są zadowoleni. Biada temu, kto chciałby naruszyć tę uświęconą od wieków tradycję. Gdy trafi się nadgorliwy albo nazbyt chciwy urzędnik, szybko znika – zwykle w morskich odmętach. Dowiedziałem się później, że mają tu na to swój osobliwy sposób. Mury i wieże strażnicze wokół portu po większej części kończą się schodami, prowadzącymi wprost do morza. Człek, dajmy na to pijany, lub nieuważny, po prostu idzie sobie tamtędy – a że zapomni się, i wpadnie do wody, to już jego strata.
	Jednak te największe już fortuny rzadko kiedy pod te kolumny zaglądają. Najlepszym bowiem towarem jest sam pieniądz, który nie lubi wystawiać się na widok tłumów. Tłum, to są grosze – prawda, że ciułane do dużych sum, ale jednak grosze. Prawdziwie wielkie zyski robi się na planach i udziałach, oraz na polityce. A jedno, i drugie, zdecydowanie lepiej i pewniej czuje się w ciszy prywatności. Kto ma wolne talenty, przeznacza je do obrotu w dużych udziałach. Jedne przynoszą straty, inne – zwłaszcza jeśli trafione – ogromne korzyści, zarówno w złocie, jak i w łaskawości historii. Gdy kto wie, gdzie, i na co użyczać kredytu na lichwę lub ryzyko, ten, nie ruszając się z miejsca, znacznie pomnaża i majątek, i wpływy. Te chytre zawiłości są tylko dla wybranych, spotykających się w wystawnych willach i pałacach, z dala od miejskiego gwaru. To oni puszczają w ruch ludzi, statki, towary, na koniec wojska. Gra się o wielkie stawki, ryzyko bywa niekiedy ogromne, ale ogromne też są tam zyski – albo straty – nieraz dla całych miast i narodów.
	Tycjanowie przez ostatnie sto lat zyskali sobie pierwsze miejsce wśród graczy największych, wszelako nie obnosząc się z tym ponad to, co konieczne przy interesach i zawirowaniach polityki. Od dziecka widywałem w domu rodzinnym wiele takich cichych spotkań w małym kręgu, choć, oczywiście, nie wiedziałem zrazu czym tak naprawdę są. Dopiero z czasem zacząłem pojmować, co się za nimi kryło, tym bardziej, że dziadek, mając mnie za swego pupila, szykowanego do szczególnych zadań, nie raz, i nie dwa, skłonny był wtrącić to i owo, przeznaczone tylko dla moich uszu. Wtedy ujawniała się jego prawdziwa natura. Był mi bliski, miałem go za człowieka dobrego i serdecznego, ale przecież z latami coraz wyraźniej dostrzegałem, jaki potrafi być bezwzględny, nawet okrutny wobec tych, z którymi prowadził swoje gry. 
Wiele się przy nim nauczyłem, ale wciąż nie wiem, czy dobra to nauka – choć przecież potrzebna, i konieczna, by żyć. Osobliwie zdumiewa mnie, i wciąż ekscytuje, jaką pieniądz daje władzę nad ludźmi. Jego główni szafarze, mają w ręku ludzkie umysły, uczucia, słabości, namiętności, plany, nadzieje, losy. Wystarczy uderzyć w odpowiednią strunę, a dumni chylą karki, krzykliwi – milkną, hardzi – miękną, sprawiedliwi – tracą wzrok, szlachetni – zapominają o cnotach. Królom mąci się rozum, i ruszają na wojny, żeby kosztem tysięcy trupów grabić innych. Kobiety oddają się każdemu za byle świecidełka. Augurowie wymyślają bzdury, żeby tylko przymilać się, i jak najdrożej kupczyć cudzą nadzieją. Możni i bogaci, mali i biedni – wszyscy, na dźwięk złota, lub za obietnicę jego dostania, gotowi są robić cokolwiek, czego zapragnie jego dawca. Zabić, zgwałcić, zamordować, okraść, wystawić kogoś, albo i siebie, na pohańbienie, sprzedać własnego ojca, lub własne plemię, świadczyć fałsz, pokłonić się każdemu bogu i panu – to tylko kwestia ceny. 
Tak było, jest, będzie zawsze, i wszędzie, bo to chyba jedno z niewielu prawdziwie stałych praw natury. Prawa moralne to ledwie ozdobny do nich dodatek, który zwykle idzie na końcu. Niewielu stawia je sobie za wzór, a i oni, gdy ich przyciśnie konieczność, jakiś gwałt albo chwilowy poryw bezrozumności, gotowi są – tak jak większość – poświęcić je na ołtarzu hipokryzji. Wszak uznanie czegoś za konieczność, to w końcu kwestia umowności, co czyni rzecz całą grą wybiegów, i pokrętności w oszukiwaniu samego siebie.
Przyszedł mi naraz na pamięć mój dobry przyjaciel, Seneka, z którym razem niegdyś pobieraliśmy nauki, a który utrzymuje, iż uprawia sztukę stoików. Mimo młodego wieku ma się za wielkiego filozofa od moralności. Gdy spotykaliśmy się przed dwoma miesiącami w Aleksandrii, więcej rozprawiał o sławie i zbytkach, niż o duszy i cnotach. Jego wyniosła obojętność wobec marności świata dziwnie jakoś ulatniała się, gdy skwapliwie korzystał z przyjemności i przywilejów, jakie mu dawała pozycja w gościnie u wuja Galeriusa, rzymskiego prefekta Egiptu. Pewnego dnia, gdyśmy przechadzali się po salach biblioteki aleksandryjskiej, przeglądając jakiś zwój, rzucił od niechcenia:
- Wiesz, Festusie, piękne to wszystko i uczone, ale strasznie zakurzone. Pamiętasz, jak Attalus uczył nas, że największym bogactwem jest mądrość? Ale chyba nie miał racji, że musi iść w parze z ascetyzmem. 
- Nie wiem, nie potrafię tego rozsądzić. Na mądrość jestem chyba za młody, a do ascezy nie mam skłonności. Może to przychodzi z wiekiem?
- Nie interesuje mnie czekanie, zwłaszcza kiedy nie wiadomo jaki będzie skutek.
- Zatem ćwicz się w jednym, a może dojdziesz do drugiego.
- To zła figura logiczna. Zastanów się. Czyżby warunkiem koniecznym bycia mędrcem miało być poprzestawanie na małym? Pozostawanie na uboczu? Gdzieś, na jakiejś półce? – spytał, wskazując na stosy porozkładanych wokół manuskryptów.
- Masz inny pomysł?
- Dowiodę własnym życiem, że ten warunek jest bez sensu. To będzie mój wkład w filozofię praktyczną.
- Ambitnie. Od czego zaczniesz?
- Od powrotu do Rzymu. Tam się wszystko zaczyna. 
- Ale łatwo też tam skończyć. Nawet źle skończyć.
- Co masz na myśli?
- Rzym to arena. I to nie do filozoficznych dysput o mądrości.
- Cóż, zatem spróbuję skutecznie uwieść zebraną tam publiczność – odłożył trzymaną w ręku księgę. – Chodźmy, na dzisiaj mam dość.
Więcej do tematu już nie wracaliśmy. Gdy rozstawaliśmy się przed moim wyjazdem w dalszą drogę, życzyłem mu, żeby uważał na siebie. Jest słabego zdrowia, więc łatwo może dostać zadyszki, chcąc zyskać status takiego nowatora w filozofii, jaki sobie umyślił. Ciekawe też, jakim go zastanę, gdy wrócę – a mam przecież taką nadzieję.
Wspomnienie Seneki, jak nagle przyszło, tak równie nagle się ulotniło. Cofnąłem się z placu pod kolumny, i przysiadłem na chwilę przy długim stole gościnnym, przy którym kilku mężczyzn raczyło się winem, serwowanym przez usłużnego sprzedawcę. Kazałem sobie podać coś lekkiego i zimnego dla ochłody. Na moje wyczucie dochodziło południe, powietrze gęstniało, a tłum na targowisku powoli, ale wyraźnie, zaczynał maleć. Do wieczora zniknie grubo ponad połowa kramów i towarów, a plac wypełni się zabawami i uciechami, muzyką, tańcem, pokusami i występkiem, kuglarstwem i hazardem, nowinkami i plotkami, gwarem miejskiego życia wszystkich stanów. Pomyślałem, że jeśli nie zmoże mnie zmęczenie, wrócę tu później i chętnie to obejrzę.
Potrzeba mi było pilnie odszukać naszą faktorię, by rozmówić się z zarządcą. Oprócz przekazania ojcowskich poleceń, chciałem mu nakazać, by znalazł jakiś zaufany statek do Antiochii. Poza tym, kończyły mi się już pieniądze. Mogłem, oczywiście, pójść do miejscowych bankierów na list zastawny, lecz wtedy od razu wydałoby się kim jestem. Wolałem więc sięgnąć do kasy rodzinnej, i pozostać tu jako obcy. Pomny doświadczenia z Loganem, powtórzyłem sobie w duchu, że roztropności i ostrożności nigdy za mało, gdy nie ma się pewności, co może się wydarzyć, i kto zechce się tobą zainteresować za twoimi plecami. Zapłaciłem, co się należało, wstałem i ruszyłem do miasta.
	Przed podróżą wyuczyłem się jak trafiać do naszych faktorii w miastach, do których planowałem zawitać. Teraz więc, rozpytując dla pewności o drogę, dość szybko odnalazłem właściwy dom, niewiele ponad kilka stadiów od placu targowego. Gdy wszedłem, służący zaprowadził mnie do części oficjalnej, złożonej z dwóch sporych sal, należycie wyposażonych, i dość gustownie ozdobionych. Po chwili pojawił się zarządca, o dziwnym imieniu Filipon, człowiek jeszcze młody, wysoki, chudy, o pociągłej twarzy. Na pierwszy rzut wydał się powściągliwy i ostrożny, co raczej dobrze o nim świadczyło. Przywitaliśmy się, a gdy oznajmiłem, kim jestem, skłonił się uprzejmie, acz bez uniżoności.
	- Witaj, panie. Już od miesiąca czekam na twe przybycie. Przyznam, że zacząłem się niepokoić. Nie było cię na statku, którym miałeś przypłynąć Mam nadzieję, że za tym opóźnieniem nie kryją się jakieś niemiłe okoliczności.
	- Witam cię, Filiponie. Wszystko jest w porządku. Miałem niespodziewaną przerwę w podróży, ale to nic ważnego. 
	- Spocznij, proszę. Każę przygotować pokój i posiłek.
	- Chętnie coś zjem, ale z pokojami daj sobie spokój. Zamieszkam w jakimś domu podróżnym.
	- Czemu?
	- Chcę uchodzić za obcego. Gdybym tu zamieszkał, ktoś wścibski łatwo by doszedł, kim jestem. 
	- Rozumiem. Twoja wola, panie. Ale tu byłbyś bardziej bezpieczny.
	- Tak postanowiłem.
	- Będzie, jak zechcesz.
	- Doskonale. Mam kilka wiadomości od ojca. I kilka własnych pytań. 
	- Zaraz przygotuję księgi i dokumenty.
	- Nie przyjechałem tu, żeby je przeglądać. Jestem, by tak rzec, przejazdem.
	- Zatem nie zabawisz długo.
	- Tak krótko, jak się da. 
Filipon wezwał służącego, kazał przynieść wina, i wydał dyspozycje co do jedzenia. Usiedliśmy, wyjąłem z sakwy kartę z zapiskami ojca, i punkt po punkcie odczytałem, co było przeznaczone dla jego wiadomości – zalecenia handlowe, rodzaje towarów, jakie ma wysłać, co kupować, czego zaniechać, uwagi na temat liczb, procentów, ludzi, jacy mają się niebawem tu zjawić, i z czym. Nie wprowadzony w bieżące sprawy, darowałem sobie ich szczegółowe omawianie. Na końcu ojciec nakazał memu gospodarzowi, by wydał mi każdą sumę, jakiej zażądam, i zapewnił na dalszą drogę pewny transport morski wedle mego życzenia. Dodałem od siebie, że chciałbym też przewodnika, i poprosiłem, by do mego wyjazdu przechował u siebie torbę z pewnymi dokumentami, jakie przy sobie miałem. Nie zamierzałem nosić ich ze sobą, a dom podróżny, z oczywistych względów, nie byłby miejscem właściwym i bezpiecznym, by móc je tam na całe dni zostawiać. Zresztą, najważniejsze i tak nosiłem przy sobie, zmyślnie schowane pod ubiorem. 
	Rozmawialiśmy swobodnie, nie chciałem, by miał mnie za nasłanego kontrolera czy nazbyt dociekliwego syna właściciela interesu. Filipon szybko zorientował się, że inny jest cel mej podróży, i że nic mu do tego. Jedyne, o co go dokładnie wypytałem, to nasza faktoria w Antiochii, i sytuacja na urzędach cesarskich w Syrii. Ciekawiło mnie też, czy często docierają tu transporty towarów z dalekiej Azji – jak są duże, co przywożą, i czy miejscowi kupcy nas do nich dopuszczają.
	- Przyjeżdżają rzadko, zwykle są niewielkie, choć bardzo zyskowne. Trudno się do nich dobrać, bo wszystko przechwytują dwa miejscowe domy.
	- Co znaczy – przechwytują?
	- Mają wśród handlarzy swoich ludzi, dobrze przekupionych. Ci nie dopuszczają nikogo innego do transakcji. Gotowi są nawet zabijać.
	- Można przebić stawki?
	- Strasznie są chciwi. Znają swoją cenę.
	- Nie ma sposobu?
	- Tu na miejscu – nie. Między Tyrem, a Palmyrą, prawie wszędzie panoszą się ludzie Plocamusa.
	- Prawie?
	- Nie są wszechmocni. Na szczęście tu, na miejscu, dało się dobrze domówić z tymi, którzy barwią duże partie jedwabiu. Zysk może mniejszy, bo trzeba ich przekupywać cenami, ale wolą Tycjanów, bo bardziej jesteśmy pewni w Syrii i Rzymie. 
	- A co z innymi towarami?
	- Doskonale. Jeśli chcesz, panie, pokaże ci rachunki.
	- Chyba nie chcę. Na pewno nie teraz.
	Nie znałem tutejszych stosunków, nie chciałem więc dalej drążyć sprawy. Pomyślałem, że Filipon nazbyt chyba przesadza ze swą ostrożnością. Ale może miał rację. Dom bankowy Anniusa Plocamusa urósł w siłę, i strasznie zaczął się rozpychać w handlu. Postawił na szlaki arabskie z Persji, do niedawna jeszcze najważniejsze, w nadziei, że tamtędy trafi przez morza do tajemniczych Indów. Ma już nawet pewne sukcesy, ale brakuje mu statków. Mimo swych milionów, nie dorobił się też tak dobrych stosunków, jakie przez dziesiątki lat, z doskonałym skutkiem, wyrabiali sobie Tycjanowie w samym Rzymie. Wciąż poza jego zasięgiem pozostaje Syria, jej partyjskie oraz cylickie sąsiedztwo i zaplecze, co budzi w nim gwałtowną, ale i bezsilną zawiść. Nadane nam niegdyś przywileje podatkowe i prawa, odnawiane przy kolejnych zmianach władzy dzięki zapobiegliwości Artusa, starego Festusa i mojego ojca, są nie do obalenia. Nie bez znaczenia jest też nasza, od zawsze przemyślana, cierpliwa i skuteczna polityka umieszczania swych ludzi w rozmaitych miejscach, gdzie władza nie tyle jest widoczna, ile znacząca przez udział w podejmowaniu ważnych decyzji.
	Zresztą ludziom takim, jak Plocamus, brakuje pewnych cech i umiejętności, niezbędnych przy wielkich grach o wielkie stawki. Gubi ich straszliwa zachłanność, chciwość na szybkie zyski, i chełpliwość. Nie potrafią powściągnąć pragnienia popisu przed każdym bez wyjątku. Nie sztuką jest błyszczeć, jest nią natomiast wiedzieć, że owe błyski, to tylko pozór, niekiedy przydatny, ale częściej wręcz szkodliwy. Głupiec, który szybko zdobywa wielkie bogactwo, lubi szybko i głośno się nim popisywać. Przekracza wtedy nie tylko miarę przyzwoitości, czy dobrego smaku, ale i granicę śmieszności. Budzi nie tyle podziw, ile wzgardę, którą stara się przykrywać coraz grubszą pozłotą i wielką rozrzutnością. Ta ostatnia nie ma jednak nic wspólnego z rozumnie szafowaną hojnością, przypomina raczej szaleństwa szulera, upojonego chwilową wygraną. 
 	Z dalszych opisów Filipona pojąłem, że w handlowym światku Tyru wszystko zachowane jest tak, jak dawno zostało poukładane między głównymi graczami. Naruszenie tej delikatnej i nieco chwiejnej równowagi, groziłoby awanturami, a co najgorsze – zmową wielu rywali, naprzeciwko której nie mielibyśmy zbyt dużych szans. Zaniechałem więc tematu, tym bardziej, że ojciec nakazał mi, bym nie mieszał się w interesy miejscowych faktorii.
Umówiliśmy się na dzień następny, a gospodarz wezwał służącego, by wziął moje torby, nakazując, by odprowadził mnie pod adres, pod jakim miałem znaleźć odpowiednie – jego zdaniem – hospitium, czy zajazd. Czysty i wygodny, nie za wystawny, ale i nie za ubogi – w sam raz dla przygodnego, średnio zamożnego gościa, który nie chce rzucać się w oczy. On sam miał dowiedzieć się o jakiś statek, który by mnie zabrał w dalszą drogę. W porcie stało ich wiele. Chodziło o to, by znaleźć coś możliwie pewnego, z niezbyt ciekawskim kapitanem.
- Co wolisz, panie? – spytał Filipon, gdy zbierałem się już do wyjścia. – Mam na widoku dwa sposoby dostania się do Antiochii. Jeden tylko morzem – to podróż krótsza, bo wzdłuż wybrzeża. Tyle że trzeba będzie trochę poczekać.
- Jak długo?
- Ponad tydzień.
- A drugi?
- Za dwa dni odpływa okręt cesarski z żołnierzami. Towarzyszy statkowi towarowemu z dużą dostawą dla wojska. Płyną do Cylicji, przez Pafos na Cyprze. To szybka przeprawa.
- Ale to i tak jeszcze daleko od celu – przywodziłem na pamięć obrazy z map Strabona. 
- To zależy, gdzie wylądują. Z tamtejszej Seleucji, lądem, przez Tars, szlakiem syryjskim – to już tylko dziesięć dni. Z Korykos – dwa-trzy dni krócej. Tak, czy owak, są tam znakomite stacje dla wojska i cesarskiej poczty. To pewna i szybka droga. I wygodna. Nie ma chyba bardziej bezpiecznej.
– Ale około Cypru, po stronie cylickiej, to przecież wody pirackie. 
- Dawno temu, rzeczywiście, rządzili tam korsarze. Ale teraz jest spokojnie. Cesarz dobrze pilnuje morza, daje eskorty. Wiele statków tamtędy pływa, bo za Augusta ruszył tam wielki handel. Musi być bezpiecznie.
- Zatem, tak, czy tak – niecały miesiąc.
- Mniej więcej.
Przyszło mi naraz do głowy, że znów, nieoczekiwanie, bogowie, wtrącają się w moje plany, oferując mi nieprzewidzianą zmianę trasy. Poprzednia była jedynie pustą mitręgą. Lecz, tym razem, ta zdawała się być darem zgoła niezwykłym. Pafos – miasto i kraina Afrodyty! Zagadkowa historia najstarszych wieków, mit, tradycja, niezgłębiona tajemnica piękna i miłości. Grecja, jak w dziełach Homera czy naszego Wergiliusza lub Owidiusza – i zniewalająca bogini, w tysiącu odmianach ludzkich dziejów, w pieśniach, legendach, symbolach. Tam się zrodziła, wyszła z morza, weszła w losy świata. Wokół niej, i z jej udziałem, splatały się losy ludzi i bogów, tyleż prawdziwe, co mityczne, a ich echo pobrzmiewa do dziś. I oto jest szansa, by zawitać w jej strony, choćby na chwilę. Pokusa okazała się zbyt silna, by jej nie ulec. Decyzję podjąłem więc bez chwili wahania.
- Jak domówić się z kapitanem statku? Albo z dowódcą okrętu? Mogą nie chcieć zabrać kogoś obcego.
- Biorą u nas ekwipunek dla cylickiej floty. Od dawna czekał na nich w magazynie. To nasze stałe umowy. Sporo tego, załadunek trwa, za dwa dni do południa skończą, zaraz potem wypływają. Kapitan nie odmówi, wie, z kim ma swoje sprawy. A gdy dostanie dodatkową zachętę, o nic nie będzie pytał. 
- Więc niech tak będzie. I niech nie wie, kogo wiezie. 
- Coś mu jednak trzeba powiedzieć. 
- Wymyśl cokolwiek, niech ma pozór jakiej konieczności. W miarę szlachetnej. No, chociażby przyzwoitej.
- Jakiegoś prywatnego sekretu?
- Bez przesady. Nie ma co rozbudzać nadmiernej ciekawości. 
- Czyli mam nie zdradzać twego imienia, panie?
- Mogę zwać się, czy ja wiem, Viatus. 
- Wędrowiec? 
- Czemu nie?
 W pewnym sensie odpowiadało to prawdzie. Mogłem, oczywiście, posłużyć się glejtami, w jakie mnie wyposażono w Rzymie, a który nakazywał wszystkim służbom cesarskim okazywanie mi każdej pomocy, jakiej bym zażądał. Były wystawione na moje imię, i mogłem posługiwać się nimi wedle własnego uznania. Miały mi służyć pomocą, zwłaszcza w sytuacjach szczególnie trudnych i ważnych, związanych z misją dotarcia na dwór w Ktezyfonie lub partyjskiej Seleucji, i ostrożnego rozeznania się tam w sytuacji królestwa Partów. Mogły też chronić w chwilach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wyprawy, mego życia i zdrowia. Ale przecież taka okoliczność nie miała teraz miejsca, więc nie warto było imać się aż takiego sposobu. 
Do momentu przybycia do Antiochii lepiej mi było pozostawać kimś nieznanym, kto wędruje w celach prywatnych. Tam i tak będę musiał stawić się w pałacu namiestnika i rozmówić się z tymi, którzy sprawują urząd w imieniu Rzymu. Lucjusz Lamia, który podpisał jeden z moich listów polecających, wybrany namiestnikiem w Syrii, nigdy w niej nie rezydował. Pozostaje właściwie jedynie nominatem, przydawszy ten tytuł do swej senatorskiej szaty. Co prawda, byłem na terytorium prowincji, mogłem iść prosto do dowódcy okrętu, lecz wolałem na razie pozostawać anonimowy.
- Cóż, Filiponie, niech będzie, że podróżuję w poszukiwaniu czegoś, albo kogoś. Sam nie wiesz, to nie twoja sprawa. Może to być jakaś miłosna awantura. Albo zemsta. Interesy. Byle nie długi, czy ucieczka przed prawem.
- Zarekomenduję cię, panie, jako gościa naszej faktorii. Ważnego gościa. Ale wtedy trudno będzie go zniechęcić go do zadawania zbyt wielu pytań.
- Filiponie, rusz głową i fantazją. Przecież w interesach nieustannie coś musisz zmyślać. Liczy się dobry skutek. 
- Czyjś wysłannik?
- Byle nie cesarski. 
- Po prawdzie – czy w domyśle?
- Za dużo pytasz.  – zaczął mnie już trochę irytować.
- Wybacz, panie. – wyczuł, że posunął się za daleko. – Zrobię, jak sobie życzysz. Jeszcze dziś z nimi porozmawiam. I tak muszę dopilnować załadunku. Dam ci niezwłocznie znać, co załatwiłem.
- Doskonale. I nie żałuj tych, jak to mówisz, dodatkowych zachęt. Również dla załogi. Trochę wina powinno wystarczyć. 
- W zupełności.
- Zatem do jutra. – Wręczyłem mu sakwę z papierami. – Przechowaj to, ale bacz, by nic się temu nie stało. I przygotuj pieniądze. Dzisiaj sobie jeszcze poradzę.
Pożegnałem się i ruszyłem za przywołanym sługą, który poniósł mój skromny dobytek podróżny. Nie odzywał się bez pytania, szedł pewnie, a że miał posturę osiłka, więc, mimo bagażu – dość żwawo. Najwyraźniej Filipon wcześniej podał mu konkretny adres, bo nie przystawał, nie oczekiwał mojej decyzji. Doszliśmy do długiej alei, biegnącej obok hipodromu, wzdłuż której ciągnęły się zabudowania. Gdy przeszliśmy kilka stadiów, bez słowa zatrzymał się przed niezgorzej wyglądającym, sporym domem z godłem, wskazującym, że jest to dom podróżny dla szukających schronienia i odpoczynku. Stanął, postawił torby na ziemi, i wskazał głową na drzwi.  Nie zdążyłem jeszcze przekroczyć progu, gdy pojawił się w nich człek mizernej postury, i kłaniając się, zaczął szybko mówić, gestami zapraszając do środka. 
- Jeśli szukasz, panie, gościny, to nie mogłeś lepiej wybrać. Poznaję tego służącego, więc rozumiem, że to zacny Filipon zaproponował ci mój przybytek – nie był to zatem odźwierny, lecz sam właściciel.
- Bystry jesteś, dobry człowieku. I prędki. – odparłem, nie ukrywając nutki podejrzliwości w głosie.
- Tu jest wielki port nad wielkim morzem, więc trzeba wiedzieć, jakie wiatry wieją i skąd. 
- Musisz być w tym biegły.
- Tych, których przygna tu Fawoniusz, rozpoznaję od razu. Na miejscu czuwa nad nami Jam, ale mile widzianych obcych wiedzie do nas dobra Leukotea – tym popisem elokwencji dał do zrozumienia, że domyśla się, iż przybywam z Rzymu, nadto jestem wyedukowany, a zapewne i zamożny. Zaskoczyło mnie, że prosty z pozoru człowiek, potrafił   to tak ozdobnie i zręcznie się wysłowić.
- Ale sam wolisz opiekę Merkurego – odparłem w tym samym duchu.
- To ze wszech miar doskonałe połączenie.
- Zatem zechcesz ze mnie zedrzeć ostatnią skórę? – zaśmiałem się. Spodobał mi się ten chytrus.
- Jak bym śmiał, panie. Zresztą, kto przychodzi od Tycjanów, jest nie do zdarcia – znając Filipona, musiał wiedzieć, komu służy. Zapewne chciał mnie pociągnąć za język.
- Ale ma też spore wymagania – chyba go zawiodłem, mitygując jego ciekawość.
- U mnie dostaniesz, panie, to, co najlepsze.
- Sam to ocenię w stosownym czasie – dałem do zrozumienia, że może liczyć na przyzwoity zarobek, pod warunkiem, że zapewni mi godziwą obsługę.
O cenę targowaliśmy się krótko, właściwie dla zasady, i zachowania wzajemnego szacunku. Toboły, pod czujnym okiem mego tragarza, trafiły do przydzielonego mi pokoju. Odprawiłem sługę, nakazując, by przypomniał Filiponowi, że przyjdę z samego rana. Zażądałem kąpieli, kazałem odświeżyć ubrania, i przynieść zimnego wina. 
Oporządziwszy się, zaległem na łóżku i zapadłem w półsen. Gdy się ocknąłem, był już późny wieczór. Zrezygnowałem z wyprawy do miasta, za to zszedłem na dół, do sali jadalnej, by coś zjeść. Siadłem z boku, by nie rzucać się w oczy. Nie miałem ochoty ani na przygodne rozmowy, ani na ucztowanie z gośćmi. Szybko wróciłem na górę, poleciwszy uprzednio, by przyniesiono mi jakieś światło, a rano obudzono o pierwszym świcie. W pokoju siadłem do robienia notatek z podróży, bowiem obiecałem sobie, że będę spisywał wszystko, co widziałem i co przeżyłem, do późniejszego użytku. Po krótkim czasie skończyłem, położyłem się, i rozmyślając o minionych dniach, w końcu usnąłem.
Przez następne dni nie wydarzyło się nic godnego uwagi. Faktor zanudzał mnie opowieściami o sprawach handlowych, mało, mnie teraz interesujących, więc uciekałem do miasta, i snułem się bez celu, oglądając to, co pozostało z dawnej jego dawnej świetności. Nie udało mi się natrafić na jakiekolwiek ślady po Maesie. Czas zatarł ludzką pamięć, zresztą, przy tej ruchliwości w interesach, gdy przez miasto przewija się tak wielu ludzi z całego świata, szybka zmienność wydarzeń powoduje, iż mało kto wspomina sprawy sprzed dziesiątków lat. Do domów kupieckich chodzić na spytki nie chciałem, by nie wzbudzać niepotrzebnej ciekawości, a poszukiwania między co starszymi miejscowymi wymagałyby zbyt wielu kłopotliwych zabiegów. Dałem wiec sobie spokój, tym bardziej, że nie była to przecież rzecz dla mnie teraz najważniejsza. Filipon szybko uwinął się z załadunkiem statków, i już w cztery dni po przybyciu do Tyru zebrałem się do wyjazdu.

Pouczająca rozmowa na morzu
	I znów stałem na pokładzie – tym razem dużej, wojennej triremy, za którą ciągnęło kilka większych statków handlowych. Wojsko pilnowało swej dostawy, a inni dołączyli do nich, zapewniając sobie tym samym ochronę przed ewentualnymi atakami piratów. Co prawda, Filipon utrzymywał, że na morzu panuje spokój, ale w tych rejonach, między maleńkimi wysepkami, kręci się sporo łodzi z bandytami. Potrafią znienacka wyroić się jakby znikąd i gromadnie zaatakować płynącego w pojedynkę, bezbronnego dostawcę towarów. Pojawienie się w porcie okrętu wojennego daje sposobność dołączenia do niego i szukania obrony w razie napaści. Wyspiarscy korsarze nie ośmielają się wówczas rzucać na kogoś z taką asystą, gdyż już sam widok zbrojnej eskorty skutecznie ich do tego zniechęca. 
	Zwyczaj ten przyjął się od dawna, ku pożytkowi wszystkich, i stoi na kupieckich zasadach. Kapitanowie statków opłacają się dowódcy okrętu, a ten bierze ich pod swoją opiekę. Co prawda, wojsko żyje z kasy cesarskiej, ale służba na morzu daje różne możliwości dodatkowego zarobku. Często znacznie przewyższa on całkiem przecież spory żołd, który w sumie okazuje się znikomą częścią tego, co udaje się w taki czy inny sposób zebrać pod bokiem, poza czujnym wzrokiem legionowych kwestorów. Prywata pod szyldem służby publicznej jest stara jak świat, więc i tu nikt nie kwestionuje tej tradycji. 
Zwykło się uważać, że żołnierka na morzu to mniejszy honor niż w legiach, i mała nadzieja na sławę czy dobrą nagrodę. Lecz chętnych do niej nie brakuje. Zwłaszcza w czas pokoju, gdy kręcąc się miedzy portami można nieźle zarobić na wymigiwaniu się celnikom z własnymi, pokątnymi interesami, czy na płatnej ochronie każdego, kto chce i może się okupić. Człowiek wolny, nawet z gminu, silny i obrotny, gdy wstąpi do morskiej służby w młodym wieku i przetrwa w niej dwadzieścia sześć lat, otrzymuje rzymskie obywatelstwo – a to już jest coś, o co warto wojować. Jeśli na dodatek skrzętnie zbiera łupy i nagrody, nie trwoniąc ich po tawernach, na pijaństwach, rozpuście i grze w kości, może uciułać niezłą fortunkę, by nieźle się urządzić w wieku dojrzałym i na starość. Niewolnicy, nawet ci zbiegli, którzy wytrwają ten czas przy życiu, mają nawet prawo do wyzwolenia. 
	Dowódcą okrętu okazał się być dawny centurion z sił pomocniczych, o imieniu Waleriusz Venustus, sternikiem zaś Grek, przezywany Siłaczem, dla którego morze nie miało żadnych chyba tajemnic. W rzeczy samej, trzeba wielkiej siły, ale nade wszystko znajomości tutejszych wód, by pewną ręką kierować tak dużą galerą. Udało mi się tak uzgodnić moją przeprawę na drugą stronę morza, że do Pafos miałem płynąć z wojskiem, a stamtąd już do Korykos – statkiem handlowym. 
Był po temu doskonały pretekst, a to za sprawą Filipona, który zmyślnie acz nieco ryzykownie przedstawił moją osobę i cel podróży. Otóż, według jego rekomendacji, przybywam tu jako uczony geograf i mierniczy na usługach domów handlowych, któremu zlecono sporządzenie dokładnych map wybrzeża cylickiego wzdłuż głównego szlaku, wiodącego, aż po Antiochię. Było w tym nawet coś z prawdy, choć nader pokrętnie wyłożonej. W rzeczy samej, mój plan przewidywał przecież wyznaczanie tras – tyle że wiodących daleko w głąb Azji. Koncept Filipona dawał mi usprawiedliwienie dla zadawania mnóstwa pytań, bez wzbudzania podejrzeń o niecne zamiary. Nie przypuszczałem, że wynikną z tego ciekawe następstwa.
	Wypłynęliśmy tuż po zachodzie słońca, gdy pokazały się pierwsze gwiazdy. W nocy, na otwartym morzu, gdy nie widać lądu, kierować się można tylko wedle nich, do czego potrzeba dużego doświadczenia. W dzień natomiast sternik pilnuje, by wiatry i prądy nie zniosły statku z ustalonego kursu, co wymaga innej jeszcze wiedzy żeglarskiej. Niezbędne jest bowiem wyczucie wody i powietrza, badanie głębokości i koloru wody oraz innych jeszcze oznak, niewidocznych dla niewprawnego oka. Wioślarze mają wtedy dłuższe przerwy i więcej wypoczynku, bardziej zajęci są marynarze od żagli. Noc przespałem w przydzielonym mi miejscu, choć kiepski był to sen. Trudno o spokój i ciszę, kiedy obok pracuje co sił dobra setka ludzi przy wiosłach.
	Rankiem byliśmy już daleko od Tyru. Wiatr nam sprzyjał, trirema płynęła więc dość szybko, co wróżyło krótką przeprawę na Cypr. Venustus przyjął mnie życzliwie acz z wyniosłością starego wygi morskiego, rozbawionego tym, że mizerny szczur lądowy wypytuje o rzeczy zgoła oczywiste dla każdego żeglarza. Gdym mu jednak wspomniał, że przepłynąłem z Rzymu do Aleksandrii, a potem do Tyru, łaskawie uznał mnie za godnego dłuższej pogawędki. Siedzieliśmy pod małym namiotem, rozpiętym przy imponującym dziobie, uformowanym do taranowania przeciwnika w bitwie. Dźwięk fletu, nadającego rytm wioślarzom, nie przeszkadzał zbytnio w spokojnej wymianie zdań. Co prawda, w nocy zrazu drażnił moje uszy, niemniej po krótkim czasie przywykłem do jego monotonnej melodii i teraz w ogóle nie zwracałem na nią uwagi. 
	Z początku rozmawialiśmy o błahostkach, potem o szczególnych warunkach służby morskiej, wreszcie o sprawach wojennych. Trierarcha wypytywał o nowiny z Rzymu, ciekawiło go, czy nie szykuje się jaka nowa wyprawa na wschodzie. Dałem mu do zrozumienia, że daleki jestem od spraw publicznych, niewiele wiem o intrygach możnych panów, a już tym bardziej o rozgrywkach na Palatynie. Pytał mnie, czy to prawda, że cesarz wciąż nie rusza się ze swojej wyspy, a senat boi się wszechwładzy Sejana. Wolałem zbyć ten temat pustymi ogólnikami, gdyż nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. Gdy Venustus zorientował się, że nic ciekawego dla siebie ze mnie nie wyciągnie, zmienił ton rozmowy. 
Począł więc opowiadać o swych przygodach, wreszcie o tym, jak trafił na okręt. Był niegdyś ledwie dalekim w kolejności centurionem w legii syryjskiej, nadto mianowanym, a nie wybranym przez żołnierzy. Z dość wyraźnych aluzji wywnioskowałem, że musiał pozostawać w dobrych stosunkach z kimś znaczącym w kręgu cesarskiego legata w Antiochii. Dzięki temu właśnie dostał przydział jako dowódca triremy. Trochę mnie to zastanowiło, gdyż w urzędzie syryjskiego namiestnictwa panował wielki zamęt, a to przez intrygi i dworskie rozgrywki miedzy rozmaitymi grupami tamtejszych, niekiedy dość dziwnych mianowańców. 
Mój rozmówca musiał więc był zaufanym jednego z walczących tam ze sobą stronnictw. Z różnych aluzji wywnioskowałem, że związał się z grupą, skupiona niegdyś wokół Pizona. Wszelako, dawny ów gubernator, w pewnym momencie samowolnie opuścił Syrię, za co postawiono go w Rzymie pod sądem. Popełnił samobójstwo, a senat nakazał zniszczyć wszystkie jego publiczne i prywatne wizerunki, nawet ślady po nim na pomnikach. Rodzina utraciła prawo do majątku, a nawet noszenia rodowego imienia. Venustus, zapewne jak wielu mu podobnych, w stosownym momencie czujnie usunął się w cień, a nie mogąc przecież rzucić służby, zdążył jeszcze zmienić protektora, i znaleźć dla siebie dobre miejsce na morzu. 
Najwyraźniej dobrze orientował się w lokalnych grach, a nawet dawał do zrozumienia, że w nich uczestniczy, zaś jego pozycja ma związek z wspieraniem kilku miejscowych notabli. Tą ledwie skrywaną chełpliwością, zapewne mocno na wyrost, nie wystawiał sobie zbyt dobrego świadectwa jako żołnierz. Wszystko razem nakazywało mi sądzić, że to człek bardziej obrotny, niż wojowniczy, szczwany, chętny raczej do robienia interesów niż do szukania żołnierskiej sławy. Jakże więc słuszne było wcześniejsze zachowanie ostrożności, gdy wypytywał mnie o stosunki rzymskie, a osobliwie o Sejana, którego zdawał się być jawnym wielbicielem. Jedno nierozważne słowo, wypowiedziane do podrzędnego wojaka na dalekim morzu, mogło dziwnymi drogami szybko trafić do niepowołanych uszu nawet w odległej stolicy. Nie mówiąc już o tym, że również zaszkodzić moim planom w samej Antiochii. 
	- Teraz na wschodzie nie toczy się wielkich bitew morskich. Od czasu Pompejusza i Augusta panuje spokój, wojny prowadzi się na lądzie, na północy, głównie w awanturach armeńskich z Partami. My tylko wspieramy wojsko transportami, pilnujemy portów – mówił z ledwo skrywanym ukontentowaniem. 
	- To i łupów macie mało, nagród i awansów też – zauważyłem, jakby współczując mu doli statysty.
	- Trzeba brać, co bogom spodoba się nam dawać. Ale nie narzekam.
	Wreszcie po jakimś czasie, gdy rozmowa zdawała się przygasać, Venustus, jakby od niechcenia, nakierował ją na to, co w istocie interesowało go najbardziej – na robienie interesów.  
	- Widzę, że młody jeszcze z ciebie człowiek, Viatusie – zaczął niepozornie. – Ale musisz być dobry w tym, co robisz, że tak poważne zlecono ci zadanie – gładko przeszedł do niewinnego pochlebstwa.
	- Kilka mniejszych prac przyniosło mi pewien rozgłos, więc teraz zamówiono u mnie coś bardziej poważnego – jeszcze nie wyczułem, o co mu chodzi, ale odpowiedziałem ostrożnie, choć bez doszukiwania się podtekstów.
	- Ten kawałek cylickiego lądu strasznie jest pokręcony. Będziesz musiał sporo się natrudzić.
	- Są już mapy, ale mało dokładne. Trzeba je poprawić i uzupełnić.
	- Od strony lądu, czy morza?
	- Ile się tylko da, zwłaszcza między Adenem a Antiochią. Egejskie wody, zatoki, zatoczki, pułapki, skały, ludzkie osady – celowo kierowałem jego uwagę tylko na ten niewielki obszar moich rzekomych badań.
	- To zajmie sporo czasu. Przydałby się dobry przewodnik – spojrzał na mnie znacząco. Zapewne miał na myśli kogoś, kogo chciałby polecić.
	- Gdy już się tam dostanę, kogoś znajdę – dałem do zrozumienia, że wolę sam decydować o swych poczynaniach.
	- To niebezpieczne miejsca. 
	- Co masz, panie, na myśli?
	- To blisko granicy. I wielki handel. A tam, gdzie wielkie interesy, tam wielkie polowania. Wielkie zbójectwo.
	- Wszak cesarska flota pilnuje brzegu.
	- Nie wszystko da się upilnować.
	- Musisz mieć duże w tym doświadczenie – teraz ja postanowiłem nieco wybadać jego zamiary..
	- Gdybym nie miał, nie wiedziałbym, gdzie i kogo chronić. 
	- Kupcy wysyłają bogate transporty. Zapewne znasz wielu z nich?
	- Tu wszyscy się znają, To znaczy, wszyscy, którzy się liczą – Venustus zawiesił na chwilę głos i spojrzał na mnie znacząco. – Może są nawet wśród nich twoi klienci? – nie wytrzymał i najwyraźniej uznał, że pora przestać tak bardzo kluczyć, i przejść do sedna sprawy. Nie wiedział, kim dokładnie jestem, lecz widać wziął słowa Filipona za dobrą monetę i w swoim małym rozumie szybko skalkulował, że może uda się mnie do czegoś wykorzystać. Skoro mam wykonać pracę dla ludzi bogatych, żyjących z handlu, to mógłbym, przy okazji, zwrócić ich uwagę na ten osobliwy aspekt prowadzenia interesów, którego sam był doskonałym przykładem.
	- Nomina sunt odiosa, trierarcho – odparłem zwyczajowo, jak należało się po mnie spodziewać, nie zniechęcając go jednak do kontynuowania rozmowy w duchu kupieckiej transakcji. Chciałem zorientować się, do czego jest gotów się posunąć.
	- Ostrożny jesteś, Viatusie. Dobrze to o tobie świadczy, jako o człowieku godnym zaufania – moja odpowiedź zadowoliła go jako wstęp do dalszych negocjacji.
	- Ty zaś, panie, bez wątpienia, umiesz poznać, z kim można rozmawiać o sprawach poważnych. To dobrze rokuje na przyszłość – utwierdziłem go, że warto powoli przejść do konkretów.
	- Służę tu już od jakiegoś czasu. I bardzo to sobie chwalę. Chwalą mnie też i inni – skierował głowę w stronę płynących za nami statków – była to już niemal jawna oferta współpracy z ewentualnymi, przyszłymi klientami. 
	- W to nie wątpię. A twoi dowódcy? – skoro miał mnie uznać za potencjalnego wspólnika, musiałem go w tym utwierdzić, dopytując się o jego bezpieczną pozycję przy uprawianiu prywaty pod osłoną cesarskiej floty.
	- Na morzu każdy jest sobie panem. Mam najlepsze rekomendacje – butna mina nie pozostawiała cienia wątpliwości co do prawdziwości tych słów.
	- Niewiele znaczę, będę jednak miał to na względzie – wyraźnie oznajmiłem, że się dogadaliśmy. Zaoferował swoje usługi, a ja zgodziłem się wziąć na siebie rolę pośrednika.
	- Cieszy mnie to, tym bardziej, że wiem, dla kogo pracuje człowiek, który cię rekomendował w Tyrze – uśmiechnął się szeroko, patrząc mi głęboko w oczy. 
	- Rzeczywiście, trierarcho, wielka musi być twoja wiedza o tutejszych stosunkach – pochlebiłem mu, udając podziw skromnego klienta wobec człowieka światowego. Może nieco przesadziłem, lecz w swej próżności nie dostrzegł ukrytej ironii ani w mym zachowaniu, ani w mojej opinii.
	- Cóż, wielkie jest nasze cesarstwo, ale niewielu w nim ludzi, o których naprawdę trzeba, i warto wiedzieć. Kto to rozumie, ten może spokojnie patrzeć w przyszłość – pysznił się już bez umiaru..
	Jestem dzieckiem Tycjanów, od pokoleń prowadzących swe interesy brutalnie i bezwzględnie. Wpojono mi do głowy, bym nie żywił wielu złudzeń, co do ludzkich intencji i charakterów. Nauczono, co to podstęp i chytrość, poruszane chciwością. Pieniądz toczy swoje walki i wojny, bez litości niszcząc przeciwników. Ale nawet zagryzające się zwierzęta jakoś się nawzajem szanują – choćby za odwagę, waleczność, nawet spryt. Czasami warto kogoś docenić, zwłaszcza gdy wykaże się jakimiś cnotami lub zasługami. Lecz ten bezczelny chytrus w stroju cesarskiego żołnierza, wzbudził moje obrzydzenie bezwstydną pazernością małej hieny. Na niewielkim skrawku ogromnego imperium, zaprowadził własny, zbójecki proceder poborcy haraczu od mniejszych i większych kupców. Reprezentował wielkość i majestat państwa, ale posługiwał się jego siłą dla prywatnych korzyści. Kryjąc się za cudzymi plecami, urządził sobie własne żerowisko. Choć, co tu kryć, ci, z których czerpał swoje niemałe zapewne zyski, też przecież nie byli niewinnymi efebami. 
	Z drugiej strony, trudno mu się dziwić. Na swą miarę robił to, co wszyscy – jeśli tylko znajdują po temu sposobność. Kto nie umie zadbać o siebie, ten żyje albo w biedzie, albo w ciągłym zagrożeniu. Światem rządzi żądza posiadania i walka o własne dobro, a to, czym ono jest, i jak je spożytkować – to już każdy ustala sam dla siebie, wedle popędów swej natury i wyobrażenia. Czy to królowie, czy dyktatorzy i konsulowie, czy teraz cesarze – od nich wszystko się zaczyna. Rozkłada się to dalej, wedle stopnia bezwzględności w używaniu siły, szukaniu możliwości i okazji, by ją zdobywać, zwiększać, i się nią posługiwać bez najmniejszych skrupułów. Tak, jak ludzie nie mają żadnych ograniczeń w swych żarłocznych zamysłach, tak nie mają umiaru w dążeniu do ich spełniania. Etyczne sylogizmy to jedynie gra słów. W życiu wygrywa ten, kto umie w porę zaniechać ich składania, i nie rozgląda się, czy aby nie chcą go okraść, poniżyć lub zamordować dla kilku asów. Jeśli nie odpowie tym samym, wówczas zginie.

Lekcja w świątyni mądrości
	Na trzeci dzień, wczesnym przedpołudniem, dopłynęliśmy do Pafos. Obecność mitu objawia się tam jeszcze na długo przed wejściem do portu, gdy statek mija widoczne z oddalenia, przy samym brzegu, trzy skały. Jedna z nich, ta największa – to skała Afrodyty. Stąd właśnie delfiny wyniosły niegdyś na ląd tę niezwykłą boginię, która od razu rozpoczęła swe harce z ludźmi i bogami. Zdziwiło mnie niezwykłe ożywienie wśród załogi, pobrzmiewające już to wesołością i pokrzykiwaniem, już to oznakami czci, okazywanej na osobliwy, jakby wyzywający sposób. Nie rozumiałem w czym rzecz, lecz niebawem miałem dowiedzieć się, skąd bierze się ten obyczaj. Opuszczono żagiel, ułożono go na pokładzie, a po krótkim czasie, grecki sternik, kierując się na portową wieżę, zręcznie wmanewrował okręt do dużej zatoki za cyplem, gdzie przy półkolistym nabrzeżu stała ogromna rozmaitość wszystkiego, co służy pływaniu po morzu. Stanęliśmy i my, obok nasz statek transportowy, reszta towarzyszącej nam flotylli rozlokowała się gdzie tylko były wolne miejsca.
	Pożegnałem się z Venustusem, wymieniając przy tym wiele znaczących, wzajemnych uprzejmości i aluzyjnych obietnic. 
- W razie czego, wiesz, gdzie mnie szukać, młody Viatusie – rzucił na odchodnym z wymownym uśmiechem.
Zapewniłem go, że będę o nim pamiętał, co było prawdą, tyle że w zupełnie innym rozumieniu, niż to sobie wyobrażał. Następnie, z pomocą przydzielonego marynarza, przeniosłem swój skromny dobytek na statek handlowy, którym miałem płynąć dalej do Korykos. Tam rozmówiłem się z kapitanem co do jego planów, po czym, zabrawszy tylko sakwę z tym, z czym nigdy się nie rozstawałem, skierowałem kroki do miasta. Wypływaliśmy za dwa dni, więc było niewiele tylko czasu, by je obejść, i zobaczyć na własne oczy to, o czym czytałem w księgach, a o czym tak chętnie stary Strabon opowiadał niegdyś małemu, ciekawemu wszystkiego chłopcu. Oczywiście, na mój użytek ubierał wszystko w szaty baśni i mitów, lecz pamiętam, jak rozpalał mu się wzrok i podnosił głos, gdy wspominał miejsca, jakże bliskie sercu każdego Greka. 
	Rozpytawszy o drogę, poszedłem brzegiem zatoki, gdzie u podnóża długich murów obronnego fortu na skałach rozciągały się domostwa wraz z rybackimi łodziami i krzątającymi się dokoła rodzinami. Tu i ówdzie dostrzegłem ubogie tawerny dla marynarskiej drobnicy i miejscowej biedoty. Za murami skręciłem w lewo, i, klucząc między domami, wspiąłem się wąską drogą na niskie pagórki, skąd rozciągał się widok na leżącą po drugiej stronie dolinę miasta. Schodząc w nią, mijałem najpierw proste domy, sklepy i kramy, warsztaty i składy, a dalej już domostwa coraz bardziej okazałe, rozrzucone grupami między dobrze utrzymanymi ulicami i ogrodami. Dokoła przybywało ludzi – i tych dobrze odzianych, i tych zwyczajnych, także tragarzy i niewolników. Niektóre wille były doprawdy imponujące – czuło się bogactwo, a nawet przepych. Zapewne mieszkali tu najznamienitsi i najbogatsi, co dało się poznawać po ilości służby, po rozmachu i urodzie architektury, także po obfitości drzew i kwiatów. Mogłem sobie tylko wyobrazić, jak piękne są w środku, jak ozdobne, przestronne i wygodne. 
	Na koniec ujrzałem wreszcie to, co mogło być tylko agorą – sercem miasta. Rozległy plac, forum z kolumnadą, posągi, po lewej zaś stronie całkiem spory odeon. Począłem obchodzić wszystko dokoła, rozglądałem się – właściwie sam nie wiedziałem, czego szukam ani czego się spodziewać. Wszystko takie samo, jak wszędzie – gwar, ludzkie mrowie, po bokach kupieckie stragany, stoły gościnne dla odpoczynku, tu i ówdzie grupki osób, zawzięcie o czymś rozprawiających. Po przeciwnej stronie, w sporej odległości za placem, dostrzegłem kilka skupionych w półkole zabudowań z obszernymi portykami, pod którymi, i wokół których rozsiadło się sporo ludzi, wyraźnie jakby na coś oczekujących. 
Zainteresowało mnie to więc poszedłem w tamtą stronę, żeby zobaczyć, co też oznacza to zgromadzenie. Zbliżywszy się, spostrzegłem, że w pewnym oddaleniu, nieco dalej z tyłu, stoi w odosobnieniu imponująca świątynia, z ołtarzem w środku. Tuż obok niej, z małego źródełka, ledwo widocznego w wieńcu z kamieni, woda spływała cieniutkim strumieniem w dół po pagórku, ku morzu. Wokół rosły trzy wielkie, rozłożyste cedry, rzucające cień na najbliższe otocznie. Całości dopełniał widoczny w środku posąg siedzącego męża z laską, oplecioną przez węże. Czegóż więcej trzeba? Trafiłem do świątyni Asklepiosa – boga zdrowia, życia i sztuki lekarskiej. 
Obszedłem ludzi, cierpliwie wyczekujących przy owych domach, które były bez wątpienia abatonami. Powoli zbliżyłem się do samej świątyni i, wiedziony odruchem, uznałem, że godzi się wejść, i złożyć choćby symboliczną ofiarę. Z boku, przy murze świątynnym, na kamiennej ławie i przy kamiennym stole, siedział bardzo stary człowiek w prostych szatach, wszelako z oznakami kapłana. Z pozoru zamyślony w bezruchu, bacznie jednak patrzył na to co się wokół dzieje. Musiał więc spostrzec rozglądającego się przybysza, lecz nie dał nic po sobie poznać żadnym gestem czy mimiką. Twarz wydała mi się szlachetna, choć mocno poznaczona wiekiem; wyczuwałem w nim spokój i dostojeństwo.
- Pozdrawiam cię, panie, i proszę o wybaczenie, jeśli naruszam twój spokój – podszedłem i skłoniłem się. – Jestem tu obcy, i nie chciałbym w niczym uchybić dobrym obyczajom. Nie przynosi wstydu śmiertelnym to, co konieczne – odezwałem się w starej grece.
- W uprzejmości jest wdzięk i korzyść – uniósł głowę i odpowiedział mi tym samym, lekko się uśmiechając. – Witaj, młody człowieku – spojrzał na mnie z wyraźnym zainteresowaniem. – Jakie słowo wypowiesz, takie usłyszysz – zachęcił do dalszej gry poetyckich porównań, jakby sprawdzając, z kim ma do czynienia. 
- Cnotą jest słuchać ludzi, co więcej niźli my są warci – podjąłem wyzwanie, by zyskać jego przychylność. Było w tym człowieku coś, co budziło jednocześnie respekt i sympatię.
- Zatem pytaj rozsądnie, a usłyszysz rozsądną odpowiedź – uniósł rękę w geście powitania i przyzwolenia na dalszą rozmowę. Wskazał na drugą ławę przy stole. – Siądź proszę. – Spojrzał mi prosto w oczy, poczułem, że wzrokiem przenika mnie na wylot. – Zdumiewasz mnie, młodzieńcze. Kim jesteś, i jacy bogowie cię tu sprowadzają? – głos życzliwy, mimo wieku, zabrzmiał nad wyraz silnie.
- Jestem rzymianinem, przejazdem, rybim gościńcem w drodze do Cylicji, panie – Zwą mnie Viatus.
- To, że tak niezwykle cię zwą, nie oznacza, że takie jest twe prawdziwe imię, nieprawdaż? – rzekł z wolna, z miejsca dając do rozumienia, że nie ma co bawić się w pozory. – Jesteś raczej poszukiwaczem, niż wędrowcem – zabrzmiało to nie jak pytanie, raczej jak stwierdzenie czegoś oczywistego. Przyznam, że mnie tym nieco zaskoczył.
- Wędruję, by poszukiwać, lecz nie wiem, czy znajdę, to czego się spodziewam – odparłem ostrożnie, w równym stopniu prawdziwie, co i pokrętnie.
- Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, nigdy nigdzie nie dojdziesz – kapłańska mowa często irytuje duchem prorockim, a jej sens daje się wykładać na sto sposobów. Ja jednak nie szukałem przepowiedni.
- Idę w daleką podróż, właściwie w nieznane, ale nie wiem co mi się przytrafi po drodze – spróbowałem tym wstępem zachęcić go do dalszej rozmowy.
- Bez wątpienia znajdziesz w sobie odwagę, by pokonać przeszkody – zbył mnie lichym pochlebstwem, a jego mentorski ton jakoś mało przypadł mi do gustu. 
- Odwagi mi nie brakuje, ale wiedzy o tym, co może mnie spotkać tam, dokąd się wybieram – postanowiłem wybadać, czy mógłby być mi pomocny czymś więcej, niż tylko wygłaszaniem okrągłych sentencji.
- A dokąd się wybierasz? – wreszcie podjął wątek.
- Ku szlakom karawan, które przybywają z dalekiej Azji. Tak daleko, jak się da. Na ile starczy mi sił – wyłożyłem swe zamiary krótko, tyle że bez podania ich powodów.
- A czego tam szukasz? Przygody? Wiedzy? Sławy? Zysków?  
- Wszystkiego po trochu. 
- Cóż, przygoda, to podnieta młodości. Wiedza, to pożywka umysłu. Sława schlebia próżności. Zyskiem rządzi chciwość. Co z tego jest dla ciebie najważniejsze?
- Niezależnie od tego, w jakim porządku ustawię te korzyści, będzie to wyprawa mojego życia.
- Tego nie możesz wiedzieć, zanim jej nie ukończysz. Nie sami rządzimy własnym losem – dodał mentorskim tonem. – Są jeszcze bogowie. Ich pomysły i plany, których nie pojmujemy.
- Mogą nas wspierać, lub nam szkodzić. Ale nie mogą za nas decydować.
- To złudne przekonanie. Jesteś jeszcze za młody, by to pojąć. 
- Mam taką wolę, więc nic mnie nie powstrzyma. Nie czynię nic, co mogłoby być im niemiłe, ani co wykraczałoby przeciwko ich prawom. Wierzę, że będą mi sprzyjać.
- Niech i tak będzie. Cóż więc zamierzasz osiągnąć? Z czym wrócić – jeśli w ogóle wrócisz? 
- Chcę dowiedzieć się, co tam jest – odparłem krótko, powstrzymując się na razie od dalszych wyjaśnień. 
- I, zapewne, jak to da się spożytkować? – nie krył uszczypliwości w głosie.
- Oczywiście. Cóż w tym złego? 
- No właśnie. Jesteś rzymianinem. Ze swej natury idziesz w świat, żeby go zdobywać, i zabierać z niego dla siebie co tylko się da – spojrzał na mnie z uśmiechem, teraz jednak ledwo skrywającym niechęć, nawet jakby wzgardę. Wytrzymałem jego wzrok, czując jednocześnie, jak rodzi się we mnie niechęć do tego starca.
- Mocne słowa, panie. I niesprawiedliwe. Ale rozumiem twe nastawienie. 
- Czyżby? 
- Jesteś Grekiem, więc ubolewasz nad wywyższeniem Rzymu, który was pokonał w walce – oddałem mu pięknym za nadobne. Starałem się trzymać na wodze gniew, jaki wzbudziły we mnie jego słowa, lecz nie mogłem powściągnąć się przed okazaniem mu złośliwości. Niemniej zmitygowałem się, by nie pogarszać sytuacji.  – Ale to było dawno temu. Teraz żyjemy w zgodzie. Nie możesz zarzucić nam braku szacunku dla tego, czego się od was nauczyliśmy. I dla tych, którzy to stworzyli.
- A czegóż to, według ciebie, nauczyliście się od nas? 
- Filozofii i mądrości. Poezji i matematyki. Umiłowania piękna. Nauk wyzwolonych i wielu umiejętności. Chociażby tej sztuki lekarskiej, której jesteś kapłanem. Mamy tych samych bogów – próbowałem pojednawczego tonu.
- Ładnie mówisz, ale nie do końca masz rację. W istocie, w ogóle jej nie masz. To, tylko słowa, które ozdobnie kryją fałsz i pozory – nie dawał mi szansy na zmianę mego wobec niego nastawienia. 
- Przez wzgląd na twój wiek i stan, panie, nie odpowiem tak, jakby należało – rzuciłem ostro, nie przekraczając jednak granicy grzeczności. 
- Nie złość się, rzymianinie – odparł, łagodząc głos. – Powiem krótko, dla wyjaśnienia. Spróbuj mnie wysłuchać, bez złości. Prawda, wiele nam zawdzięczacie. Lecz wzięliście od nas tylko formę. W pośpiechu i zachłanności zdobywców zapomnieliście o duchu, jaki w niej zawarliśmy, jaki ją przenika – nie zważając na mój mimowolny gest sprzeciwu, ciągnął dalej tym samym, spokojnym tonem mentora. – Jesteście imitacją, której wartości przydaje tylko goła siła. – Uniósł rękę, wyczuwając moją chęć przeciwstawienia się jego słowom. – Nie mówię tego, młody Viatusie, by cię urazić. To jedynie nazwanie stanu rzeczy – zakończył.
- Nie jestem pewien, czy chcę tego dalej wysłuchiwać – wstałem z ławy z zamiarem pożegnania niemiłego gospodarza. – Mam niewiele czasu, a krótką przerwę w podróży wolałbym spędzić w miłym nastroju. Nie dajesz mi wielkiego wyboru.
Spoglądaliśmy na siebie w milczeniu. Powinienem był odejść, lecz coś we wzroku i postawie kapłana nieodparcie przykuwało mnie do tego miejsca. Bardziej wyczuciem niż rozumem rozpoznawałem w nim mądrość jakby z innego czasu i wymiaru. Taką, która nie dba o drobiazgi, i której nie zależy na prowadzeniu sporów, tyleż gorączkowych, co i jałowych. Uśmiechnął się i podniósł ręce w geście zgody.
- Usiądź, proszę. Jeszcze nie skończyliśmy. Szukasz wiedzy, więc bądź cierpliwy. Może będę w stanie ci pomóc.
- Będę rad, jeśli zechcesz mnie wysłuchać, bez niemiłych dla mnie pouczeń – odparłem, gotów przekonać się, czy zechce mi coś powiedzieć. – Nie wiem od czego zacząć. 
- Najlepiej od samego siebie.
- Moja osoba nie ma tu wielkiego znaczenia. Przyjechałem z Rzymu, to wszystko. Nie jestem nikim znaczącym, nie zajmuję się wielkimi sprawami tego świata. Chcę dowiedzieć się jak najwięcej o mało zbadanych krainach Wschodu. Szukam wiedzy o tym, co może mnie tam spotkać. 
Kapłan wpatrywał się we mnie uważnie w milczeniu, a po dłuższej chwili uśmiechnął z dziwnym błyskiem w oku. 
- Skryty i ostrożny. To dobrze. Ale nie doceniasz starego człowieka, który wiele już w życiu widział – rzekł z nieukrywaną wesołością w głosie. –  Zdziwisz się, ale chyba wiem, kim jesteś, dokąd zmierzasz, i po co? 
- Skąd miałbyś to wiedzieć? – spytałem przekornie, pewny, że znów usłyszę jakąś wróżbiarską odpowiedź.
- To proste. Wystarczy umieć patrzeć, i czytać znaki. Widzę ich w tobie wiele – urwał w pół zdania. –  Nie zapominaj, gdzie jesteś, i z kim rozmawiasz – przestrzegł, jakby strofował niedowiarka. – Umiemy dostrzegać w ludziach to, czego nawet oni sami o sobie nie wiedzą. Nie tylko o swoim ciele, lecz i o umyśle, a tym bardziej o duszy.
Wiadomym jest, że kapłani Asklepiosa posiedli tajemną umiejętność rozpoznawania i leczenia chorób, nawet szaleństwa, zadziwiając swą przenikliwością ludzkiej natury. Niestety, ci, którzy w Rzymie uchodzą za cudotwórców spod znaku Eskulapa, często zawodzą, co nie przeszkadza im uważać się za wszechwiedzących mędrców. Sceptycy utrzymują, że daleko im do ich greckich poprzedników. Teraz miałem przed sobą kapłana starożytnej świątyni, w której, być może, przechowano coś, co u nas zaprzepaszczono. Czyżby miał rację, mówiąc wcześniej, że przejęliśmy tylko formę i rytuały? 
 - Dostrzegam w tobie cień zrozumienia dla tego, co mówię – zadziwił mnie trafnością domysłu. Czyżby rzeczywiście umiał tak doskonale czytać w człowieku, jak w księdze?
- Teraz to ty mnie zdumiewasz, kapłanie. Czy, zechciałbyś wyjawić mi swe imię? – spytałem z rosnącym zaciekawieniem. – Chciałbym zachować je w pamięci tak samo, jak zachowam w niej to nasze spotkanie.
- Zwą mnie Maros.
- Czy oznacza coś szczególnego, czy to po prostu imię, jak każde inne?
- To nie ma teraz znaczenia. I niech tak zostanie.
- Zatem jakie znaki we mnie wyczytałeś?– zapytałem z wyzwaniem w głosie. Nim znów siadłem na ławie, przeszedłem kilka kroków w tę, i z powrotem. – Wiedz, że nie obawiam się, tego, co usłyszę, niezależnie, co mi powiesz. – Co prawda, znów odbiegliśmy od moich głównych pytań, lecz ciekaw byłem, czym też zechce zadziwić mnie ten niezwykły starzec. 
- To dobrze. Pozwól, że zacznę od pewnego wspomnienia. Otóż, kogoś mi przypominasz. I, jeśli się nie mylę, podążasz tą samą, co i on, drogą. Zjawił się tu wiele lat temu, tak jak i ty dzisiaj się pojawiłeś. Nawet podobną wtedy prowadziliśmy rozmowę. Też się irytował, gdy mówiliśmy o Rzymie, jako o cieniu, który rośnie do wielkich rozmiarów, lecz który z czasem rozwieje się jak dym. Przyznał wtedy, że jest w tym dużo racji, jednak słusznie zauważył, że nie pożyjemy tak długo, by się o tym przekonać. Był od ciebie sporo starszy. Bardziej rozważny, z racji wieku, choć równie hardy. Dostrzegam wielkie miedzy wami podobieństwo – zresztą nie tylko z umysłu czy temperamentu.
Coś zaświtało mi w głowie. Myśl, jaka się pojawiła, była ryzykowna, ale czyż nie mogła okazać się prawdziwa?
- Kiedy to było? 
- O, wiele, wiele lat temu. Według waszej miary – jeszcze za wczesnych rządów Augusta. 
- Poznałeś go? – moja ciekawość rosła. 
- Byłem młodym adeptem, a on przejezdnym gościem. Zatrzymał się u nas na noc, długo rozmawiał sam na sam z moim poprzednikiem – wówczas tu najstarszym z nas. Miałem okazję przysłuchiwać się im przez dłuższą chwilę. Potem, gdy odprowadzałem go do pokoju gościnnego, bliżej mu się przyjrzałem. Wymieniliśmy sporo uwag. Wydał mi się niezwykłym człowiekiem.
-  Czy miał jakieś imię?
- Mnie go nie wyjawił. Choć Rzymianin, z wyglądu miał w sobie coś wschodniego, jakby perskiego, czy nawet partyjskiego. Polecono mi, bym pomógł mu się rozgościć, a następnego dnia wyprawił w dalszą drogę. Zniknął tak, jak się pojawił – nagle, szybko i bez zbędnych słów. 
- Wiesz, co tu robił? Albo dokąd zmierzał? – To musiał być Maes! Zgadzał się czas i okoliczności. I jeszcze ta uwaga o domieszce wschodniej krwi. Persowie, Medowie, Grecy, Partowie – wszystko tak jest tu przemieszane, że nieraz nie sposób z wyglądu powiedzieć kto jest kim. 
- Mówiłem ci już, był przejazdem, ale skąd i dokąd – tego mogłem się tylko domyślać. Ale twoja tu dzisiaj obecność trochę mi rozjaśnia w głowie. Oczywiście, jeśli moje przypuszczenie jest prawdziwe. 
- Jakie przypuszczenie?
- Jesteś do niego bardzo podobny. Z postawy, trochę z rysów. Trudno to dokładnie opisać. Ale jest w tobie ten sam duch, to samo spojrzenie. Nie zdziwiłbym się, gdybyś mi powiedział, że masz kogoś takiego wśród swych przodków – było to nader zmyślne pytanie, ukryte w logicznej figurze zaskakującego domysłu. 
Przypomniałem sobie, jak dziadek nieraz żartował, że wdałem się bardziej w jego matkę, niż w mego ojca. Może to właśnie te sentymenty były powodem, że tak mnie wyróżniał, i traktował jak ulubionego wnuka. W mgnieniu oka wróciły na pamięć rozmaite jego wspomnieniowe aluzje. No, i rzecz równie znamienna – to on, a nie ojciec, po raz pierwszy zabrał mnie, jako dorastającego chłopca, do mitreum. Przez dłuższą chwilę milczałem, nie za bardzo wiedząc, co o tym myśleć.
- Sądzę, że dobrze wiesz, o czym mówię – kapłan spojrzał na mnie przenikliwie, uśmiechając się przy tym, niczym nauczyciel, okazujący zadowolenie, gdy uczeń pojął wreszcie, jak rozwiązać trudne ćwiczenie. 
- Marosie, nie wiem, doprawdy, co powiedzieć. Zbyt dużo w tym zadziwiających zbiegów okoliczności. Gdybym sam tego teraz nie doświadczał, uznałbym tę opowieść za wymysł marnego pisarzyny – zaśmiałem się. – Ale to prawda! W mojej rodzinie jest wątek partyjski, a człowiek, o którym wspomniałeś, mógłby być bratem mego dziadka. I mógł się zjawić tu, na Pafos, gdyż przez całe życie wędrował po świecie, od Armenii, do Arabii i Egiptu. Może nawet jeszcze dalej – wyrzucałem z siebie słowa szybko, trochę bezładnie, pod naporem zarówno obrazów z dzieciństwa, jak i kłębiących się we mnie myśli.
Kapłan przez dłuższą chwilę wpatrywał się we mnie w milczeniu. Bez wątpienia, zdawał się doskonale rozumieć stan moich uczuć.
- A teraz ty idziesz w jego ślady – z wolna pokiwał głowa ze zrozumieniem. – Nie dziwi mnie to. Podobieństwo, jakie dostrzegam, sięga głębiej, niż sądzisz, chyba nawet dalej w przyszłość, niż przypuszczasz. Uosobienie człowieka jest jego losem – znów wrócił do poetyckiej greki.
- Dajmy spokój starym dramatom – niecierpliwość przeważyła nad powściągliwością. – Czy coś jeszcze zapamiętałeś z tamtego dnia? Powiedziałeś, że trzeba czytać znaki. Czyżbyś dostrzegł wtedy coś ważnego, co dzisiaj nabiera nowego znaczenia? 
- Jeśli nawet, to nie tak, jak myślisz. W tobie dostrzegam kontynuację tego, czego on był zapowiedzią – znów uderzył w kapłański ton, z którego niewiele dawało się wywnioskować.
- Marosie, o zawiłościach filozofii i historii chętnie porozmawiam, ale za chwilę. Powiedz mi, proszę, czy wspominał coś o swoich planach? W którą stronę zmierzał? Skąd przybywał? Gdzie był? – rzucałem pospiesznie jedno pytanie za drugim, w nadziei, że wydobędę z niego coś bardziej konkretnego, niż same tylko ogólniki. 
- Tego nie wiem. Może wiedział to mój poprzednik, lecz go o to nie pytałem. Twego przodka – jeśli nim rzeczywiście był – przyjęliśmy jak jednego z wielu odwiedzających nas cudzoziemców. Szukał noclegu, i go znalazł. Następnego dnia odszedł, ruszył w swoją drogę. Nie prosił ani o radę, ani o pomoc. 
Nie mogłem zebrać myśli. Podobieństwo zdarzeń wydało mi się niepojętym wręcz zrządzeniem losu. Czegoś takiego nie sposób ani wymyślić, ani przewidzieć, ani tym bardziej ułożyć ludzkim rozumem. Może to, rzeczywiście, kaprys bogów tak splątał przez rodzinne pokolenia nitki naszego żywota, że naraz, ponad czasem, tu, na Pafos, związały się w jeden maleńki węzeł? Czy po drodze więcej będzie takich splotów? Czy jest dla nich jakiś jeden wzór?
Przypomniałem sobie wcześniejsze uwagi Marosa w odpowiedzi na moje słowa o wolnej woli. Czyżby nie miała żadnego znaczenia? Czy łudzimy się nią, a i tak prowadzi nas przeznaczenie, którego nie pojmujemy? Ale to przecież bez sensu! Czy wszystko, co się z nami dzieje, miałoby być jedynie sumą przypadków? A może jest jednak jakąś logiczną całością? Po czasie, wszystko da się przecież tak zmyślnie złożyć, by następstwa przyczyn i skutków uznać za konieczność. A zbieżności, takie, jak teraz? To tylko kwestia bystrości umysłu, i sztuki wnioskowania z podobnych przesłanek. Gdzie tu tkwi pułapka?
- Jeśli ja jestem dla ciebie znakiem, to on także musiał być dla was czymś podobnym. Co wtedy odczytaliście? – postanowiłem spróbować rozwikłać tę zagadkę.
- Że jest dzieckiem swoich czasów, Takim samym, jak i ty nim dzisiaj jesteś – spojrzał na mnie z nieprzeniknionym wyrazem twarzy. – Obydwaj tacy sami, dzieci plemienia zdobywców, które nie ustaje w dążeniu do zawładnięcia światem – wyraźnie podniósł głos. – Podbijacie ziemie, i szukacie w nich nade wszystko bogactwa. Siła i zachłanność – oto cały Rzym, i jego lud.
Tego było już za wiele. Co ma jedno do drugiego? Tak nieprzyjaznej odpowiedzi mógł udzielić tylko ktoś przegrany, kto wszystko sprowadza do żalów za minionym czasem, i z nich wywodzi wyjaśnienie każdego zdarzenia. Zezłościło mnie to samolubne patrzenie na świat wyłącznie przez porysowany kryształ, zniekształcający ostrość widzenia i obrazu.
- I kto to mówi? Czyżbyś tę samą wzgardę, jaką wyczuwam w twych słowach, czuł do waszego Aleksandra? To on zaczął! I nikt mu dotąd nie dorównał – ani w sile, ani z zaborczości.
- Nie tylko mu dorównacie, ale i go przewyższycie – padła natychmiastowa odpowiedź. – Zarówno w wielkości, jak i upadku. To kwestia czasu. Co jemu zajęło lat dwadzieścia, wam zajmie dwieście, może trochę więcej. Ale skutek będzie taki sam. Chyba nawet jeszcze gorszy.
- Czyżby? Jak dotąd Rzym ma się nad podziw dobrze! Od wielu pokoleń. I nic nie wskazuje, by miało mu się pogorszyć. Wręcz przeciwnie! – włożyłem w te słowa po równo irytację, i szczerze odczuwaną dumę z mego pochodzenia.
Kapłan długo milczał, niczym trybun przed wystąpieniem, zastanawiający się, jak wyłożyć słuchającym to, co należy powiedzieć w sposób możliwe dla nich zrozumiały i przekonujący. Wreszcie przemówił, jakby ignorując moje wzburzenie.
- Każda wielkość kiedyś przemija, zostawiając po sobie albo trwałe budowle, albo ruiny. Nie tylko w kamieniu. Was też to czeka. A co po was zostanie? Tego można się łatwo domyślić po tym, jak się panoszycie po całym świecie. 
- Wy też podbijaliście co się da. I co po tym zostało?
- Więcej niż myślisz, a nawet więcej, niż widzisz. To prawda, Grecja nie jest już taką potęgą, jak kiedyś. Straciła siłę. Wkradł się chaos, życiowa małość. Ale jej duch żyje nadal, ma się znakomicie, i przetrwa przez wieki. Sam popatrz. Wszędzie dokoła mówi się po grecku, to język całego świata. Co oznacza, że także myśli się i czuje po grecku. W dalekiej Azji i Arabii, wszędzie stoją posągi i świątynie greckich bogów. Armenowie, Syryjczycy, Persowie i Partowie za honor poczytują sobie być choć trochę Grekami. Wy, zwycięscy Rzymianie, od samego początku prześcigacie się w naśladowaniu nas, zwyciężonych, niemal we wszystkim. Tyle że nieudolnie – dodał zjadliwie.
Chciałem mu przerwać i protestować, on jednak podniósł rękę, dając znać, że jeszcze nie skończył.
- Przenieśliście do siebie naszych bogów, ale nie pomyśleliście o Olimpie. Nie macie pojęcia czym był, i nadal jest – i dlaczego. Zapomnieliście o nim, bo go po barbarzyńsku zlekceważyliście. Dlatego, młody Viatusie, waszymi bogami są, i będą, mieszkańcy miejskich pałaców. Lecz nawet największy pałac, nie czyni jego mieszkańca bogiem. Wasi władcy to tylko zwykli, niedoskonali ludzie na ogromnym targowisku próżności, i nic, ani nikt więcej. Za życia gwałtami odbierają swoim i obcym ludom wolność, nie dając nic w zamian. Po śmierci pozostają po nich jedynie ulotne wspomnienia złudnej chwały. – Chciałem protestować, ale ręką dał znak, by mu nie przerywał. – Gdy wielki dziś Rzym zniknie, znikną i oni, a ich posągi, choćby i najpiękniejsze, rozsypią się w proch. Nie zostaną po nich ani mity, ani symbole, godne historii. Co najwyżej możecie liczyć na pamięć kilku zgrabnych sentencji. Zachłystujecie się własną potęgą, która – przyznaję – nie ma teraz sobie równej. Ale ona przeminie, gdyż tkwi w niej zalążek choroby, która już zaczęła was toczyć, i niebawem zniszczy od środka. 
Wygłosił tę przemowę, ani przez chwilę nie podnosząc głosu, nie gestykulując. Mówił wolno, spokojnie, bez ekscytacji, bez retorycznej teatralności, bez zawiłości logicznego dowodu. Oznajmiał rzecz całą niczym doświadczony lekarz, który ma przed sobą chorego, i opisuje chorobę po ukrytych oznakach, dla niego oczywistych, choć niepojętych dla profana. Nie wyczułem w jego słowach ani złości, ani przechwałek, ani żalu za przeszłością. Było natomiast w nim coś nieuchwytnego, co budziło respekt przed mądrością kogoś, kto widzi i wie daleko więcej, niż ujawnia. Nie znajdowałem też w tej przemowie nic z pokrętnego wróżbiarstwa urzędowego augura, obawiającego się śmieszności czy utraty opinii za nietrafione proroctwo. Mówił, co chciał, i jak chciał, nie licząc ani na podziw, ani nawet na jakiś szczególny odzew ze strony przysłuchującego mu się przybysza. Niczym mistrz wobec ucznia, okazywał dobrą wolę, dzieląc się okruchami swej wiedzy. 
A przecież w swej wymowie była ona dla mnie na swój sposób okrutna, z czego musiał sobie zdawać sprawę. Najwyraźniej jednak uznał, że jestem dość wytrzymały, by znieść to, co chciał mi przekazać. To zaiste niezwykłe – powiedzieć gościowi coś, co go oburzy, jednocześnie okazując uznanie dla jego rozumu. Obelga przestaje być obelgą, jeśli, w tak osobliwy sposób, jednocześnie zawiera pochwałę tego, kogo się obraża – za to, że pojmuje sedno omawianej sprawy. Tak surowy, acz sprawiedliwy ojciec karze krnąbrne, lecz pojętne dziecko, wiedząc, że zrozumie, co przewiniło, i za co dostaje naganę. 
- Może i jest trochę racji, w tym co mówisz, Marosie. Rzeczywiście, nad światem krąży duch Grecji. Ale jest bezsilny, choć tak wszechobecny – postanowiłem podjąć wyzwanie. – Nie ma nowych mitów, nie ma nowych herosów i ich wielkich czynów. Nawet najsilniejszy duch nie ożywi ciała, które opadło z sił. A wasz powoli słabnie, rozprasza się w silniejszych żywiołach. Nie wiem, czym jest mądrość, ale przypuszczam, że tak, jak wszystko, co ma żyć i działać, i ona musi karmić się nową wiedzą, nowymi sokami, by móc wzrastać i przynosić owoce.
- Wiedzy nam nie brakuje, i wierz mi – wciąż ją gromadzimy, choć się z nią nie obnosimy. Nie wystawiamy jej na pokaz gawiedzi. By ją pojąć, trzeba do niej dorosnąć –odparł spokojnie, i tym samym tonem dalej ciągnął swój wywód. – Zważ, proszę, że to, co Grecja dała, i wciąż daje światu, doskonale się w nim sprawdza, nawet w cudzym wydaniu i obcych szatach. Jeszcze długo będziecie się karmili tym, co od nas bierzecie. Ale nic do tego nie dodajecie, bo nie potraficie. 
- Może jeszcze nie tyle, na ile nas stać. Nie umiem tego wymierzyć. Lecz nie wszystko od razu – przerwałem mu stanowczo. – Przyjdzie i na to czas. Dziecko, musi dorosnąć, by stać się mężem. Nikt nie rodzi filozofem, z księgą w rękach. Zanim drzewo wyda owoce, musi najpierw dobrze się zakorzenić.
- Mówisz rzeczy oczywiste, ale zapominasz, że natura różne rozdziela zadania każdemu stworzeniu. Jedne owoce służą ku pożytkowi, inne są zabójcze i trujące. Tego nie poznasz od razu, po smaku, ani wyglądzie. Lecz wiele da się powiedzieć patrząc, jak wzrastają. Bywają rośliny same z siebie bezradne i bezpłodne. By wyrosnąć, muszą owinąć się na kimś silniejszym, i z niego ciągnąć żywotne soki. Same sobie nie radzą, bo korzenie mają cieniutkie. Niedostaje im własnej, wewnętrznej siły trwania i dążenia wzwyż. Bez swego żywiciela szybko giną. Czyż u ludzi nie jest tak samo? 
- Nie musisz się martwić o Rzym, Marosie. Ma wszystko, czego potrzeba, by rosnąć, trwać i wydawać wspaniałe owoce. Ma własną wolę życia i ogarnia nią wszystko, co poddaje swej potędze.
- Ma jedynie wolę zdobywania i używania tego, co zdobywa. Brakuje wam pewnego osobliwego zmysłu wychodzenia poza siebie, i ponad swe ograniczenia. Koniecznego po temu ducha poznania ku doskonaleniu – nie tyle władzy, ile człowieka. Potęga państwa to za mało. Co z tego, że staje się gigantem, jeśli zamienia ludzi w karły? Wasza wola życia, którą tak wychwalasz, osłabnie szybko w gnuśności i przesycie. Zostanie pustka, zapełniana kolejnymi szaleństwami utracjusza, świadomego zbliżającego się końca.  Ponieważ jednak wszystko na tym świecie kołem się toczy, więc przyjdzie czas, gdy pojawią się inni, którzy podejmą nasze dziedzictwo, i je odrodzą w duchu tworzenia, a nie niszczenia. Wówczas to oni staną się potęgą, która was pokona, nawet bez oręża. 
Słowa kapłana wydały mi się równie niesprawiedliwe, co i niedorzeczne. Musiałem zaprotestować.
- Cóż ty, Marosie, wiesz o Rzymie? Wybacz śmiałość. Mieszkasz w swej świątyni, na odległej wyspie, z dala od spraw i zdarzeń, które zmieniają świat. A historię mamy równie długą i bogatą, jak wy.
- Mylisz się. Więcej tu wiemy, niż ci się wydaje, a w pewnych sprawach nawet więcej od was. Żyjemy na przecięciu światów, interesów i wojen. Ruch tu wielki, wieści dochodzą szybko. Ale nie w tym rzecz. Twój błąd polega na tym, że zbyt zwierzasz liczbom. Nie czas się liczy, nie wielkość zdobytych ziem, lecz to, czym zostają wypełnione. Jedna kropla wiedzy może więcej ważyć niż sto lat podbojów. Jeśli nadal chcesz rachować tylko po swojemu, to wspomnij, proszę, na Achajów i Homera. W tym nawet twoje liczby zawodzą. Jakbyś nie liczył, to zawsze ci wyjdzie, że dzisiejszy Rzym jest bardzo młody.
- Grecja też kiedyś była młoda. A co powiesz o Egipcie? Tam liczy się już nie na wieki, a tysiąclecia. A przecież i on zaczynał skromnie.
- Prawda, trwał długo – przyznał. – Miał własną, niepowtarzalną i bogatą duszę. Dzięki niej odradzał się, gdy nastawały chwile słabości. Lecz gdy jej zabrakło, i on upadł.  Nasza uległa sile, ale trwa nadal, tyle że w rozproszeniu. Jesteśmy obecni i tam, gdzie nawet nie sięga twoje wyobrażenie. Grecki duch żyje, na swój sposób nadal panuje, i będzie panował jeszcze przez długie wieki. 
- Nie ma między nami zgody. Co przeminęło, nie wróci. Wam została tylko pamięć przeszłości, a przyszłość należy do Rzymu.
- To złudzenie. Wy dla świata macie tylko miecze i legiony, a one nie budują, tylko zabijają. Tego nie wystarczy na długie panowanie. Gdzie wasza nauka? Gdzie filozofia?  Rzymscy historycy opiewają waszą siłę i podboje, schlebiając swoim wodzom i władcom. – Przerwał, machnął ręką, jakby zaniechał dalszego wywodu. – Zresztą, dajmy już pokój tym sporom. Takie porównania do niczego nie prowadzą. 
- Nie przekonałeś mnie, Marosie. Chylę czoła przed twoim wiekiem, i twoją mądrością. Przyznaję, wiele twych uwag mocno mnie poruszyło. Jesteś jednak zbyt chyba surowy w swych opiniach i proroctwach. Nikt nie zna przyszłości, choć stara się sam ją tworzyć. Nie wiemy, jakie mogą być kaprysy bogów – to przecież twoje własne słowa.  
- W tym masz rację. Lecz coś jednak można przewidywać. Gdy widzisz toczącą się kulę, to po jej wielkości i impecie możesz określić jej bieg, i biegu tego kres. Wszystko zależy od tego, jak ją postrzegasz, albo jak chcesz ja postrzegać. W jednych oczach jest mniejsza i wolniejsza, w drugich – ogromna i prędka. A ludzki wzrok nie zawsze widzi to, co jest, lecz to, co chce widzieć. Ot, i cała tajemnica patrzenia na świat i jego przemiany – rozłożył ręce w geście, pieczętującym wywód. – Przyjdzie taka chwila, że przyznasz mi rację – dodał na koniec pojednawczo. 
- Nie przeczę. Ale pozwól, że dodam coś, do twego porównania. Otóż, co się stanie, gdy kula natrafi na przeszkodę, jaką celowo postawi na jej drodze ludzka wola? Jeśli się od niej odbije, wówczas zmieni swój bieg. Może ją też przebić, lecz wówczas wszystko się odmienia. Tak samo, gdy ktoś umiejętnie i z rozmysłem uderzy w nią z boku inną kulą. Wiele tu jest możliwości. Wtedy wszelkie kalkulacje biorą w łeb. 
- Znakomicie! – wręcz się rozpromienił. – Biegłość twego myślenia przynosi zaszczyt twoim nauczycielom. Ale musisz do tego dodać jeszcze jedno. Trzeba wiedzieć z czego jest zrobiona. Z jakiego tworzywa. Co ma w środku, jak jest wytrzymała. Rozpoznanie tego to wielka sztuka. Tu potrzeba dużego doświadczenia. 
- Czy mówiąc wcześniej o chorobie, która nas rzekomo zżera od środka, to właśnie miałeś na myśli? Tworzywo? Uważasz, że czegoś mu brak?
- Ma w środku skazę. Z zewnątrz jej nie widać. Ale ona jest, powoli będzie się rozrastać, materia zacznie pękać i się rozpadać.
- Marosie, wybacz, nie pojmuję. Jak to się ma do twoich ponurych proroctw?
Nie odpowiedział od razu. Splótł dłonie, lekko uniósł głowę, przymknął oczy, jakby szukał w chwilowym zamyśleniu właściwych słów dla wyrażenia swych myśli. Trwało to dłuższą chwilę, lecz w końcu podjął wątek rozmowy. 
- Pozwól, że wyjaśnię rzecz po swojemu – przerwał, raz jeszcze zawiesił głos. – Otóż, Rzym, jak każde państwo, okrada poddanych, każąc im płacić daniny, by możni mogli prowadzić wojny, grabić, i mamić pospólstwo rzucanymi ochłapami ze zdobywanych łupów. Taka już jest natura rzeczy. Najgorsze są jednak urzędy, To zawsze była i będzie najgorsza plaga. Siedlisko nierobów od grabienia cudzego dorobku i dobytku, pod pretekstem troski o wspólne dobro. Gdzie brak zrozumienia obywatelskiej powinności, tam zostaje tylko pazerność urzędnika, zaspokajana kosztem innych, przymuszanych do posłuszeństwa strachem lub obłudą. Rzym urósł ponad miarę, i pozwala, by ponad miarę rozrastało się to robaczywe plemię pasożytów. Dopóki siła zapewnia wam dopływ bogactwa z zewnątrz, mało kto to widzi. Gdy ustaną zwycięstwa, zabraknie łupów do podziału. Wojsko zacznie się buntować przeciw swym wodzom, nawet cesarzom. Zaczną się waśnie i gigantyczne przekupstwo, bo chciwość ludzka nie zna, co to umiar, nawet we własnym interesie.
Starałem się nadążać za biegiem jego myśli. Miał wiele racji, mówiąc o urzędach.  Rzeczywiście, ich rozmaitość i wielkość familii klientów, jakimi obrosły, zaczęły przybierać u nas niepokojące rozmiary. Z jednej strony wszyscy traktowali je jak coś koniecznego, niezbędnego dla sprawnego kierowania wielką machiną państwa. Z drugiej jednak – jako sposób na zdobywanie majątków bez zasług, a tylko dzięki chytrości, i za sprzedajność. Ileż to złota przechodzi każdego dnia z rąk do rąk, znikając z publicznego widoku? Ileż to fortun powstaje właściwie znikąd, i z niczego? Bez pracy, bez potu i krwi. Ale to złoto skądś przecież musi się brać. Uderzyła mnie oczywistość wywodu Marosa.
- Czyżbyś chciał powiedzieć, że jedyny ratunek to wciąż nowe podboje? – coś zaczęło mi świtać w głowie. – To możliwe, ale trudne. Już teraz utrzymanie tego, co mamy, wiele kosztuje.
- No, i proszę! Młody Viatusie, zaczynasz dobrze składać myśli. Rozważ jednak, czy wzrost waszej potęgi nie ma aby granicy, której przekroczenie doprowadzi was do klęski? 
- Z jednej strony ilość urzędników – z drugiej ilość żołnierzy. Urzędy – i legiony. To chyba powinno pozostawać w jakiejś rozumnej proporcji. Tak odczytuję twoje słowa.
- Otóż to. Rozumna proporcja, to istota rzeczy. Zastanów się, Z państwem jest tak samo, jak z człowiekiem. I tak samo choruje.
- To znaczy? 
- Jeśli wszystkie członki są należycie rozwinięte i wzajemnie się wspierają, a soki żywotne swobodnie krążą w równowadze, wówczas panuje ład i harmonia, a człowiek pozostaje w zdrowiu. Lecz gdy jedna część zacznie się rozrastać kosztem innych, ów ład się załamuje. Brak harmonii rodzi choroby, całość powoli niszczeje od środka. Najpierw powoli, niezauważalnie, potem już z bardzo bolesnymi i nieodwracalnymi skutkami. 
- Mówisz jak uczony i medyk. Układasz to w prosty rachunek. Ale chyba zbyt prosty. Ilość członków w państwie jest zbyt duża, żeby je nim ogarnąć. Poza tym jesteśmy przecież ułomni i nie wszystko da się tak poukładać.
- Nie ilość elementów decyduje o stanie całości, a to, co je ze sobą spaja. W człowieku czyni to przenikający go duch. Coś podobnego musi też spajać państwo. Podobieństwo jest oczywiste. 
- Nie do końca rozumiem.
- Jeśli chcesz budować państwo tylko na rachowaniu zysków i strat, wówczas, rzeczywiście, przegrasz z ludzką niedoskonałością, która, bezrozumnie powiększając te drugie, bezpowrotnie trwoni te pierwsze. By więc zachować trwałość i równowagę, coś musi tę niedoskonałość trzymać w ryzach. Jak myślisz, co to może być?
- Prawo – odparłem bez wahania.
- Ale jakie? Wszak można je uchwalać, albo i odwoływać. Wedle woli władców, nawet wedle ich humorów.
- Takie, które nie będzie podlegać zmienności niczyich kaprysów – odpowiedź wprost wynikała z komentarza do pytania. Jednak po chwili pojąłem zgoła inny sens, ukryty w tej wymianie zdań. Rozmowa zatoczyła koło. – Więc o to chodzi?! Prawo bez ducha to tylko martwy znak? Litera, którą można dowolnie zastąpić każdą inną? – mówiłem to właściwie sam do siebie, zdumiewając się wnioskom, do jakich prowadził mnie kapłan. Sam doszedłem właśnie do tego, co mi tak cierpliwie usiłował wyjaśnić przez tyle już czasu. Reszta jego wywodu wydała się teraz oczywistością. Spojrzałem na niego z nieskrywanym zakłopotaniem. 
- Muszę przyznać – zaśmiał się z ukłonem w moją stronę – że znakomicie opanowałeś sztukę spekulacji. Grecką! Jeśli nadal będziesz posługiwał się nią z taką zręcznością, to daleko zajdziesz. Czego ci serdecznie życzę – pogodna wesołość, z jaką skwitował całą tę sytuację, rozładowała nadto już gęstą atmosferę naszej dysputy.
- Dziękuję ci, Marosie – uśmiechałem się, choć dość kwaśno. Jak łatwo i szybko zmącił mi w głowie! Czy to tylko sofistyczne sztuczki? – Nasze spotkanie to dla mnie niezwykłe doświadczenie. Tyleż niespodziewane, co i zadziwiające – dodałem, jakby sam do siebie
- Jeszcze nie raz się zdziwisz w życiu – wyraźnie był zadowolony z efektu, jaki spowodował. – I to w najbardziej niespodziewanych chwilach. Obyś tylko umiał poddawać się zdziwieniom. I był gotów je przyjmować ze zrozumieniem tego, co niosą. Kto tego nie potrafi, tego rozum powoli zapada w senne rozleniwienie – znów uderzył w sentencjonalny ton. – Tylko zdrowa ciekawość i ciągłe ćwiczenie utrzymuje go w stanie czuwania i gotowości do działania.
- Na tym mi nie zbywa, zapewniam cię. Mam to od dziecka. Może dzięki memu staremu nauczycielowi?  Był sławnym uczonym.
- Któż to taki? 
- Zwał się Strabon, historyk i geograf. 
- Znałeś Strabona?! – niemal uniósł się z ławy.
- Bez przesady mogę powiedzieć, że był przyjacielem naszego domu. Zarówno dziadka, jak i ojca. I coś ci powiem, Marosie. Myślę, że już on sam jeden wystarczy za dowód na to, że nie we wszystkim masz rację. To z Rzymem związał swoje życie, i w Rzymie napisał swe wielkie dzieło – rzuciłem przekornie, choć wiedziałem, że mój argument nie był najlepszej próby. 
- Ale był Grekiem! Z urodzenia, duszy i umysłu był Grekiem! Wychodzi więc na moje – ożywił się i zatarł ręce z zadowoleniem. – Oczywiście, znałem go i podziwiałem. Odwiedzał nas, a raz nawet zasiedział się tu chyba ze dwa miesiące. Wielka wiedza, tyle że  fantasta, lubił wszystko wykładać po swojemu. Strasznie był z niego uparty człowiek – roześmiał się, kiwając głową.
- Miał niezwykłą pamięć – wszedłem mu w słowo.  – Podziwiałem go, gdy opowiadał, jak wiele widział w swoich podróżach. 
- Doskonale umiał posługiwać się tą starą sztuką. Też grecką! – dodał z przekąsem. –  Mało kto już dziś to potrafi, a na pewno nie w takim stopniu, jak on.
- Trochę mnie w tym ćwiczył. Właściwie to były dziecięce zabawy. Ale od dawna, co i raz, przekonuję się, jakie to przydatne. Zwłaszcza teraz liczę, że będzie mi pomocne. Tam, dokąd się wybieram, nie da się chyba wiele zapisywać.
Maros zamilkł i przyglądał mi się, jakby w zadumie. Czułem, że nasza rozmowa zwolna dobiega końca. Wstałem z ławy, ale nie wiedziałem, co powiedzieć. Chciałem poprosić o gościnę na noc, lecz nie miałem zamiaru się narzucać. W pewnej chwili kapłan też wstał, stanął przede mną, i, kładąc rękę na mym ramieniu, spojrzał mi głęboko w oczy.
- Teraz rozumiem, skąd ta różnica między tobą, a twoim przodkiem. Zauważyłem ją od pierwszej chwili, gdy cię zobaczyłem. – Ściszył głos, począł znów mówić tym swoim kapłańskim tonem, który tak mnie zrazu irytował. – Dwaj wędrowcy. Ta sama krew. Ale innych duch. Tamten szedł, by zdobywać, ty zaś idziesz, by się rozglądać, szukać, poznawać. Bardziej chyba jako uczeń Strabona, niż jako wysłannik swej rodziny – w jego wzroku wyczytałem, że wiedział, z kim rozmawia.
Zaskoczyła mnie ta uwaga. Prawda, wspomnienie Maesa dawało mu podstawy do zorientowania się kim jestem z pochodzenia. Nadto sam powiedziałem, dokąd się wybieram, choć ani słowem nie wspomniałem po co. Przypomniałem sobie kapitana Logana. Człowiek prosty, a przecież szybko doszedł prawdy, wywodząc ją z własnej historii rodzinnej. Maros wnioskował o niej z wiele słabszych przesłanek, lecz dzięki swej mądrości znalazł dla nich jedyne słuszne wyjaśnienie.
- Sam przecież powiedziałeś, że chcesz ruszyć szlakiem karawan – jakby czytał w moich myślach. – Czyli śladem bogactwa, złota, i tego, co da się na złoto zamienić. Niczym Jazon, chcesz znaleźć złote runo, skarby Kolchidy. Tyle że nie na bliskiej wyspie, ale gdzieś daleko, na krańcach świata. 
- To jedno. Ale jest i druga przyczyna, dla mnie równie ważna. Gdybym tylko mógł sprawdzić to, o czym słyszałem od mego nauczyciela! – podniosłem głos z entuzjazmem. – O Baktrii nad Oksosem. O Indach którzy mieszkają jeszcze dalej, na południu. Nawet o baśniowej krainie Serów. Czy to wszystko prawda? – przywołałem to, co najbardziej odlegle, tajemnicze, i co zawsze najsilniej rozpalało moją wyobraźnię.
- Nie wiem, co opowiadał ci Strabon. Ale wiedz, że i tam odnajdziesz greckiego ducha – wrócił do poprzedniego wątku rozmowy. – Zaleciał tam jeszcze przed Aleksandrem. Po nim się umocnił, i nawet długo panował. Jestem pewny, że krąży tam do dzisiaj.
- Nie wiem, czy zdołam dotrzeć aż tak daleko. Na to potrzeba całych lat. A ja nie mam tyle czasu.
- Czy dlatego, że są też inne jeszcze powody twej podróży? –  spytał bez ogródek, wprawiając mnie w pewne zakłopotanie. Uniósł rękę, widząc, że się waham z odpowiedzią. – Nie musisz odpowiadać. Ale tak właśnie sądzę. – Spojrzał wymownie, z lekkim uśmiechem. – Przecież twoja rodzina to wielki świat, wielka fortuna, i wielka polityka. Chyba nie zaprzeczysz?
- Jest, jak mówisz, Marosie – odparłem trochę zmieszany. – Ale jadę z wielką ochotą, gdyż mam nadzieję zobaczyć przy okazji to, co niewielu dotąd widziało. Złoto mnie nie porusza aż tak, jak byś miał prawo podejrzewać – dodałem z naciskiem w głosie.
- Raczej jeszcze cię nie zepsuło. Nie zdobyło nad tobą władzy. Widzę to wyraźnie. Ale strzeż się. Niejedna próba cię czeka. Na końcu drogi znajdziesz je, ale co będziesz odnajdował po drodze? Nie na drodze, ale właśnie po drodze? – znów zabrzmiało to niczym mgliste, a mętne pytania wyroczni, które da się tłumaczyć na sto sposobów.
- Nie bardzo rozumiem. To chyba na jedno wychodzi? 
- Niezupełnie. Przyjdzie czas, że zrozumiesz. Teraz to tylko gra słów. – powoli ruszył w stronę najbliższego abatonu. Szedłem obok niego, zmęczony już trochę tą rozmową. Nie wiedziałem, jak napomknąć o możliwość przenocowania w którymś ze świątynnych domów, ale on sam wyprzedził moje pytanie.
- Kiedy wyruszasz w dalszą drogę?
- Jutro przed wieczorem muszę być w porcie, na statku. Z rana chciałbym wybrać się do świątyni Afrodyty. Taka okazja może się już nie powtórzyć.
- Tak myślałem – zaśmiał się kiwając przy tym głową. – Ale uważaj, to szalenie podstępna bogini. Dużo obiecuje, tyle że strasznie mąci w młodych głowach.
- Ale warto chyba mieć ją po swojej stronie – żartobliwy ton w głosie kapłana skłonił i mnie do okazania odrobiny wesołości.
- Zwłaszcza jeśli zawodzi wolna wola. A w miłości łatwo o niej zapomnieć – Maros nie zachowywał teraz już tak dostojnie, Gdy szliśmy przez dziedziniec świątyni, sprawiał wrażenie miłego, starego acz dość krzepkiego światowca, o ujmującym sposobie bycia. 
- Jak dotąd jeszcze nigdy nie przytrafiło mi się zapamiętać tak, żebym całkiem stracił rozum i rozeznanie w tym, co robię – odparłem.
- No, to masz wiele do nadrobienia – niespodziewanie zachichotał, wręcz dość figlarnie. 
Doszliśmy do grupki osób, zgromadzonych przed abatonem. Stało tam dwóch młodych adeptów świątynnych, z których jeden, na dany przez niego znak, zbliżył się do nas i skłonił głowę w powitaniu. 
- Zatem proponuję ci, być został u nas na noc – padła jakże upragniona propozycja. – Podziękowania i ofiary zostawmy na potem – uniósł rękę, powstrzymując mnie od wyrażenia wdzięczności. – Ten młodzieniec zajmie się tobą, wszystko ci objaśni. – Tu się pożegnamy – oznajmił wprost, bez żadnych dodatkowych wyjaśnień. 
- Już cię nie ujrzę, panie? – spytałem zdziwiony, wręcz z rozżaleniem w głosie.
- Powiedzieliśmy sobie wszystko, co było do powiedzenia. Będę cię dobrze wspominał. – Wyprostował się, przybrał, postawę kapłańskiego dostojeństwa. – Wierzę, że droga, na którą wszedłeś, zaprowadzi cię daleko, nawet dalej niż przypuszczasz. Życzę ci tego z całego serca. Bądź zdrów, niech bogowie ci sprzyjają, i bezpiecznie prowadzą tam, gdzie skieruje cię twoja wola – wyczułem w tych słowach lekką, aluzyjną kpinę, ale zaprawioną dobrotliwą życzliwością starego, mądrego człowieka.
Skłoniłem się głęboko, nawet bardziej niż wymagał tego obyczaj. Czułem dla niego prawdziwą wdzięczność, w równym stopniu za to, że zechciał poświęcić mi tyle czasu na rozmowę, jak i za ofertę gościny. Ale nie tylko. Potraktował mnie poważnie, tak jak traktuje się kogoś dojrzałego, i dostatecznie rozumnego, by dzielić się z nim własną wiedzą. Był jak dobry, mądry nauczyciel, który uznaje w uczniu zdolność do dalszej nauki, i gorąco go do niej zachęca, wierząc, że podoła wyzwaniom, jakie na tej drodze czekają. Oddał mi ukłon, odwrócił się i oddalił w stronę dziedzińca przed świątynią. Jak zaś, patrząc za nim, szczerze dziękowałem w duchu bogom, że dali mi możność spotkania tak niezwykłego człowieka.
- Czy chcesz, panie, już teraz się rozgościć? – adept zwrócił się do mnie życzliwie, acz z wyraźną powściągliwością. 
- Chciałbym jeszcze przyjrzeć się miastu. No, i coś zjeść. Od rana nie miałem nic w ustach. Ale nie zabawię tam długo – szybko uprzedziłem jego obawy, że sprawię jakieś kłopoty. 
- Masz, panie, czas do zachodu słońca. Potem nie wpuszczamy już przybyszów. 
- To obyczaj, czy szczególny rygor? – zapytałem, bardziej z ciekawości, niż z wymówką. Słyszałem co nieco o nocnych rytuałach misteryjnych, o których niewiele jednak wiadomo. Kapłani strzegą ich tajemnic, i nikogo do nich nie dopuszczają.
- Ostrożność. W nocy dokonujemy najtrudniejszych uzdrowień. To wymaga ciszy i spokoju. Domy zostają zamknięte. Jesteśmy wtedy bardzo zajęci.
- Wrócę na czas. 
- Zatem pozwól, pokażę ci miejsce na nocleg. Obok jest łaźnia, ktoś ci usłuży Wejdziesz bocznym wejściem.
Poszedłem za moim przewodnikiem, który po drodze wszystko dokładnie mi wyjaśniał. Spytałem, czy spotkam go rano, gdy będę wychodził. Nie wiedziałem też jak zaoferować zapłatę, by choć tak złożyć daninę, należną świątyni. Tradycyjne wrzucanie monet do źródła wydało mi się zbyt ryzykowne. 
- Chorzy zaczynają gromadzić się skoro świt. Będę w pobliżu, znajdziesz mnie, panie, z łatwością, zaraz za głównym portykiem. 
Dotarliśmy do przydzielonej mi małej izby, skromnie przysposobionej do spędzenia nocy. Pokazał, jak i którędy chodzić, po czym, skłoniwszy się, szybko oddalił do swoich obowiązków. 
Nie chcąc marnować czasu, rozejrzałem się tylko pobieżnie po domu, po czym wyszedłem na zewnątrz, i ruszyłem w stronę agory. Po obejściu kilku okolicznych uliczek, wróciłem do kolumnady, by gdzieś przysiąść i odpocząć, nie tracąc przy tym z widoku gwarnego tłumu na placu. Kazałem sobie podać niewielki posiłek, i mały dzban wina. Zaspokoiwszy głód, popadłem w lekkie, ale miłe otępienie zmysłów. 
Wróciłem myślami do niedawnej rozmowy ze starym kapłanem. Czułem w duszy osobliwe rozdarcie. Z jednej strony moje pochodzenie i wychowanie kazało buntować się przeciwko jego uwagom o Rzymie, i o naszym rzekomym barbarzyństwie. Potęga cesarstwa jest przecież niepodważalna, ma w ono niespożytą żywotność, nic i nikt nie jest w stanie mu się oprzeć. Nie miałem wątpliwości, że starczy ich na długi czas, ponad miarę życia wielu pokoleń. Ale czy aby nasza wielkość i wspaniałość nie zasadza się li tylko na przytłaczającej sile i ozdobnej pompatyczności formy? Tu odezwała się druga część mej natury, nakazująca  zawsze patrzeć na rzeczy z pewnego dystansu, i szukać ukrytych sił, kierujących tym, co widzialne i z pozoru oczywiste. 
Trudno było odmówić kapłanowi racji w sprawie urzędów. Dzięki pozycji i znaczeniu rodziny miałem spore pojęcie, o tym, czym jest nienasycenie mianowanych na nie ludzi, i rozmiary ich przekupstwa. Ileż rodów wybiło się na bogactwo tylko dlatego, że utworzyły własne, urzędnicze pajęczyny. Niczym złodziejskie bandy, grabiły dobro publiczne bez umiaru. Do tego trzeba dodać coraz to nowe listy proskrypcyjne, wydające na ich łup cudze majątki chciwcom u władzy. Z niejakim wstydem musiałem przyznać sam przed sobą, że i Tycjanowie szczodrze posługiwali się złotem, by kupować przychylność wodzów, trybunów, konsulów, nawet cesarzy. Nasza pozycja i fortuna zapewnia nam luksus nie ulegania prostym pokusom, lecz przecież nieustannie bierzemy na usługi każdego, czyja władza i urząd mogą nam przysporzyć zysków. Sami też naznaczamy na nie swoich ludzi, oczywiście na zasadzie handlowej, czyli coś za coś.
Od zawsze, jak pamiętam, rodzinne praktyki były dla mnie czymś normalnym, częścią życia, zwykłą grą codziennych interesów. Nigdy nie uważałem tego za coś zdrożnego, czy godnego potępienia.  Raczej za zwyczaj, który – choć niekiedy moralnie nieco wątpliwy – przez swą powszechność i użyteczność uznawany jest za oczywistą konieczność. Tymczasem rozmowa z Marosem naprowadziła mnie na zupełnie inne tory myślenia o tym, co miałem dotąd za godną uznania roztropność i zapobiegliwość życiową. Dziadek i ojciec trzymali mnie z dala od owych rozgrywek, niemniej nie ukrywali przecież swej bezwzględności w interesach na większą czy mniejszą skalę.  Kochałem ich, szanowałem, miałem za ludzi zacnych i szlachetnych, więc przyjmowałem ich działania za słuszne i bynajmniej nie naganne. Lecz teraz ujrzałem rzecz całą w innym świetle. I obraz, jaki mi się objawił, nie był zbyt zachęcający. Pewną w tym pociechą było to, że my przynajmniej pomnażaliśmy dobra, a nie tylko zagarniali i przejadali cudze.
Tak, czy owak, inaczej teraz spojrzałem na swoją wyprawę, podjętą przecież w jak najlepszej wierze, i z najuczciwszych pobudek. Od dzieciństwa marzyłem o podróżach, słuchałem opowieści Strabona z zachwytem i zazdrością. Nie kryłem się z tym, choć rodzina mitygowała moje zapędy, zrazu widząc we mnie kandydata na człowieka publicznego w samym Rzymie. W pewnym jednak momencie, za namową dziadka, ojciec uznał, że warto rozważyć inny pomysł na przyszłość syna. Pokierowano moją edukacją tak, by przygotowywać małego jeszcze chłopca do roli przyszłego wysłannika w rodzinnych interesach, prowadzonych na krańcach cesarstwa. Z czasem okazało się, że przeznaczono mnie i do innych jeszcze zadań.
Wielki handel i pieniądz ściśle wiąże się z wielką polityką, tyle że w sposób nader sekretny, niewidoczny dla zwykłego człowieka. Każda kolejna głowa rodziny Tycjanów brała udział w takich machinacjach, ciągnąc z tego ogromne dla siebie korzyści. Faktorzy w prowincjach są po trosze szpiegami, nie tylko naszymi, lecz – za naszą wiedzą i przyzwoleniem – również cesarskimi. Ich rola ogranicza się jednak wyłącznie do gromadzenia wiadomości, bez czynnego udziału w tajnych rozgrywkach możnych tego świata. Słusznym jest bowiem założenie, że granica lojalności człowieka najemnego kończy się tam, gdzie na stole leży mnóstwo złota. Zatem powierzanie takim ludziom zbyt wielu sekretów to nazbyt niebezpieczny hazard. Potrzeba kogoś swojego, z własnego gniazda, kto nie tylko nie da się oszukać, ale i z natury rzeczy skłonić do zdrady.
Od czasów Artusa Tycjanowie maczali palce we wszystkich większych awanturach konsulów, wodzów i władców. Zyskali sobie jeśli nie zaufanie – tego bowiem w tych kręgach nigdy nie uświadczysz – to przynajmniej przychylność aktualnych wspólników, których ambicja szukała wsparcia, pewnego i hojnego, w zamian za udziały w łupach. Spryt i rozwaga pozwalały na zachowywanie tej pozycji nawet przy konieczności lawirowania między zwalczającymi się stronnictwami. Trzymano się bowiem jednej zasady: dbać o własne, bez narażania interesu Rzymu. Można nam zarzucać bezwzględność w grze, ale nigdy szkodzenie dobru państwa. Mimo więc opinii twardych graczy, cieszymy się nieodmiennie sporym szacunkiem, zarówno nobilów, jak i gminu. 
O tym, że przeznaczono mnie do pełnienia w przyszłości szczególnej roli wysłannika rodzinnych interesów, dowiadywałem się, stopniowo, kiedy coraz częściej zadawałem kłopotliwe pytania co do pewnych osobliwości mej edukacji. Dziadek nalegał bowiem,, bym poznawał nie tylko zawiłości polityki, ale i odmienność obcych ludów, panujących u nich obyczajów. Dlatego tak życzliwie patrzał na moje przesiadywanie ze Strabonem. Może nawet rodzinna przyjaźń z greckim uczonym też miała w sobie coś z wyrachowania? Kto wie? 
Stary Festus osobną uwagę poświęcał sztuce chytrości w urabianiu ludzi do własnych celów. Wraz z ojcem objaśniali mi, czym jest podstęp, jak go przygotowywać, jak zastawiać pułapki, i jak ich unikać. Ćwiczyliśmy, jakby we wspólnych zabawach, pisanie tajemnym pismem, szukania ukrytych tropów, sporządzanie zapisków, zrozumiałych tylko dla wtajemniczonych. Uczyłem się starej sztuki pamięci, obserwowania najdrobniejszych szczegółów zachowania ludzi, odczytywania ich sekretów i słabości. Dla młodego chłopca te lekcje brutalności życia, miały jednak w sobie coś wciągającego. Ileż przyjemności sprawiało odkrywanie u innych tego, co jakże skrzętnie starali się skrywać przed światem. Jeszcze jako dziecko próbowałem tych umiejętności na szkolnych kolegach, a nawet na nauczycielach, nieraz wprawiając ich w zakłopotanie. Sądziłem, że im zaimponuję, lecz, ku swemu zdziwieniu, przekonałem się, że z czasem zaczęli mnie unikać. Dopiero po latach zrozumiałem dlaczego.
Tak sposobiony do przyszłych zadań, nadal jednak oddawałem się marzeniom o podróżach. Ojciec umiejętnie łączył w jedno własne co do mnie plany oraz mój przyrodzony pęd ku poznawaniu dalekiego świata, i przeżywania w nim niezwykłych przygód. Z ochotą sposobiłem się do tego, tyle że co innego u mnie było na pierwszym miejscu. Uważałem w duchu, że zadania specjalne, jakie przyjdzie mi wykonywać, będą jeno dodatkowym, a nie głównym wątkiem mych wędrówek. 
Pobudzany do ambicji uczestniczenia w światowych grach, bardziej wyobrażałem sobie miejsca, w których mogłyby się one toczyć, niż je same, czy ich przebieg. Może dlatego chętniej czytałem książki Strabona i Herodota niż Tukidydesa, Diodora czy Polibiusza. Rodzinna biblioteka była bardzo bogata w dzieła historyczne, lecz przy lekturach wyszukiwałem w nich głównie to, co pobudzało wyobraźnię przyszłego podróżnika. Opisy wojen, bitew, intryg nudziły mnie, choć musiałem uczyć się i tego, gdyż nauczyciele, przymuszani przez ojca, wtłaczali mi tę wiedzę niejako wbrew mej woli. Gdyby nie dobra pamięć, z trudem sprostałbym ich wymaganiom, a także ojcowskim oczekiwaniom. Tak więc poznawałem je przez rozum i z obowiązku, lecz sercem i duszą chłonąłem nade wszystko to, co w mej edukacji uważano za drugorzędne.
Jakże trafnie Maros w swej przenikliwości nazwał mnie nie zdobywcą, lecz poszukiwaczem. Dzięki temu porównaniu zaczynało do mnie docierać, kim tak naprawdę był mój przodek, Maes. Brat dziadka Festusa służył rodzinie w sprawach handlowych, ale i cesarstwu w szpiegowaniu obcych krajów. W zapiskach, jakie po nim pozostały, wyraźnie wybijają się opisy miejsc, przydatnych dla wojska, a także zawiłości polityki na ziemiach, które przemierzał. Wytyczał drogi dla podbojów, szukał na nich głównie tego, co mogło być przydatne, a nie ciekawe, cenne czy piękne samo przez się. 
Siedziałem przy stole w kolumnadzie, jedzenie, wino i zmęczenie osłabiło ciało, lecz umysł pracował nad wyraz sprawnie. Dziwnym zrządzeniem losu natrafiłem w podróży na człowieka, który podczas krótkiej rozmowy pobudził mnie do jakże ważnych przemyśleń. Niewiele miałem w życiu okazji do tego, by zdarzenia z pozoru drobne czy przypadkowe, znienacka okazywały się tak dla mnie znaczące. Zbierając w jedno słowa starego Greka, układałem sobie na nowo obraz mego życia, wyjaśniając po nowemu drogę, jaką przebyłem od zabaw małego chłopca z bogatego, rzymskiego domu, do dzisiejszego spotkania w świątyni Asklepiosa. 
Mały kamyk, wrzucony do wody, burzy ją w rozchodzące się na niej kręgi. Podobnie działo się i ze mną. To, co było dotąd ustalone i utrwalone jako oczywistość, zostało dzisiaj mocno poruszone, powracały dawne uczucia i wspomnienia, tyle że rodziły się nowe dla nich wyjaśnienia. Zastanawiające, intrygujące, i nie we wszystkim budujące. Zwłaszcza jeśli idzie o moją pozycję rodzinną, o to, kim właściwie jestem, i dlaczego. Otrzymałem najlepsze wychowanie, staranną edukację, lecz jaki był naprawdę cel rodzicielskich zabiegów? Byłoby niewdzięcznością, wręcz podłością, zaprzeczanie dobrej woli w jakże troskliwym dbaniu o wszystko, co dla mnie najlepsze. Zgodnie z obyczajem, kształtowano mój umysł i charakter, bym dobrze sprawował się w służbie dla Rzymu. Ma ona jednak niejedno oblicze. Dla mnie wybrano takie, które raczej powinno pozostawać w ukryciu. 
Młodzieńcze marzenia niosły mnie ku dalekim krajom, lecz ani się spostrzegłem, jak wprzęgnięto je do zgoła innych celów i zadań, do których ani nie byłem zbyt usposobiony, ani nie miałem szczególnego upodobania. Sprzyjano mej chęci wyrwania się w świat, lecz przydano do niej obowiązków, którym przypisano rangę powinności wyższych racji. Niezbyt  do nich przekonany, godziłem się je podjąć, traktując jak cenę za zyskanie możliwości spełnienia swoich pragnień. W tej osobliwej transakcji kupieckiej towarem było moje własne życie, wystawione na grę cudzych interesów. I nie ważne, że chodziło również o interesy rodzinne. Dbanie o nie wpajano mi od dziecka, zatem czułem żadnego w tej sprawie niepokoju duszy. Lecz coś jednak poczęło mnie w środku uwierać, choć nie potrafiłem tego żadną miarą uchwycić w słowa
Wróciłem znów myślą do dwóch niezwykłych postaci – Festusa i Maesa. Dwaj bracia, dwaj synowie partyjskiej matki i rzymskiego wojownika. Myślę, że byli do siebie podobni, tyle że dziadek lepiej umiał wykorzystywać swój twardy charakter do prowadzenia zawiłych i często niebezpiecznych spraw w samym mateczniku cesarstwa. Był na swój sposób wojownikiem i zdobywcą, tyle że za oręż wybrał nie żelazo i dzielność w otwartym boju, a złoto i przebiegłość w podstępnych grach polityków i kupców. Razem z bratem tworzyli więc znakomitą parę, zważywszy skalę i zasięg ich działań. Podejrzewam, że Maes kochał przygodę, i dlatego wybrał sobie żywot otwarcie awanturniczy, podczas gdy dziadek, również przecież skłonny i zdatny do hazardu, wolał cierpliwie i w cichości tkać swe misterne sieci, co i raz łowiąc w nie kolejne ofiary. 
Ocknąwszy się z zamyślenia, spostrzegłem, że dzień powoli chylił się ku końcowi. Na placu i sąsiednich ulicach pojawiły się pierwsze pochodnie, zniknęły dzieci i kobiety, ustępując miejsca mężczyznom, wylegającym z domów na wieczorne spotkania lub zmierzających ukradkiem do sobie tylko wiadomych miejsc uciech. Nie chcąc się spóźnić na zamknięcie świątynnych domów, zapłaciłem, com był winien, i szybko wróciłem do abatonów. Tam, spotkałem innego z kolei młodego adepta, przypominając się jako ów gość, któremu obiecano nocleg. Bez słowa skłonił się, i wpuścił do środka. Wyjaśniłem sobie z nim jeszcze jak trafić do łaźni, i poprosiłem o pomoc jakiegoś służącego. Wszystko odbyło się sprawnie, szybko, a gdym już dokończył porządków, ległem ciężko na prostym łożu, nawet nie starając się skorzystać z postawionej mi na stole lampki oliwnej do czytania lub pisania. Usnąłem, zanim zdążyłem zastanowić się nad jutrzejszym dniem. 

Nauczka w świątyni miłości
	Wstałem skoro świt i, zebrawszy rzeczy, wyszedłem przed dom. Dostrzegłem młodego kapłana, z którym wczoraj krótko rozmawiałem przed popołudniową wycieczką do miasta. Skłoniliśmy się sobie, podszedłem do niego, by się pożegnać i podziękować za gościnę.
	- Witaj, panie – powitał mnie grzecznie – mam nadzieję, że noc miałeś spokojną i że dobrze odpocząłeś.
	- Dziękuję, najlepiej, jak można – odparłem tak, by jednym podziękowaniem wyrazić dwie rzeczy naraz. – Ruszam dalej w drogę. – Chwilę zawahałem się. – Chciałbym jednak odwdzięczyć się za okazaną życzliwość. Nie znam dobrze tutejszego obyczaju, więc posłuż mi, proszę, radą – nie wiedziałem, jak zgrabnie i delikatnie poruszyć kwestię zapłaty.
	- Jeśli masz szczery zamiar złożenia ofiary, to pozwól, proszę, za mną – krótkim gestem wskazał dziedziniec przed świątynią. 
	Doszliśmy pod posąg, nieopodal którego toczyłem wczoraj rozmowę z Marosem. Adept dał znak, bym się zatrzymał, wszedł do środka, a po chwili wyszedł, trzymając w rękach niedużą misę z pokrywą. Cała ze srebra, ozdobiona była dokoła misternym ornamentem, przedstawiającym, jak się domyśliłem, rytuał uzdrowienia. Postawił ją na małym cokole i zdjął nakrycie.
	- Przybyszowi z daleka wolno złożyć ofiarę w postaci, jaką uzna za stosowną – wygłosił zwyczajową formułkę, dając do zrozumienia, że mogę zapłacić również złotem. 
Wyjąłem przygotowane zawczasu dwa aureusy, jedyne jakie miałem, oprócz innych monet mniejszej wartości. Było to bardzo dużo jak na tę okoliczność, właściwie większa część pieniędzy, jaką wziąłem od Filipona w Tyrze. Policzyłem, że to, co mi zostanie, w zupełności wystarczy na przeprawę do Antiochii, gdzie już znajdę się pod opieką tamtejszego faktora. Włożyłem powoli złoto do misy, kapłan zaś ponownie nakrył ją, i wniósł do świątyni. Gdy wyszedł, trzymał w rękach trzy małe, dziwne naczynia.
- Dziękujemy ci, panie, za hojność – pokłonił się nisko, po czym wyciągnął do mnie ręce z trzymaną w nich zawartością. – My również chcielibyśmy ci coś darować. Taka jest wola kapłana Marosa, który polecił ci to przekazać, zanim odejdziesz – rzekł wręczając mi owe naczynka. – Chyba bardzo cię polubił – dodał już mniej oficjalnie.
 Były to dwie małe, podłużne buteleczki z grubego, kolorowego szkła, i niewielkie pudełeczko, zrobione z dziwnej, nieznanej mi materii. Ostrożnie odebrałem to od niego, nie wiedząc, co powiedzieć, ani w ogóle co o tym sądzić.
- To dar naszej świątyni dla ciebie, panie. Leki.
- Leki? – zaskoczył mnie, ale i zaintrygował. – Jestem zdrowy i mam nadzieję, że bogowie będą jeszcze długo utrzymywać mnie w dobrym zdrowiu. Ale dziękuję, Gdybym jeszcze mógł wiedzieć, do czego ich używać?
- W czarnej buteleczce jest płyn przeciwko różnym truciznom – zaczął spokojnie, wyjaśniając w czym rzecz, niby nauczyciel uczniowi podczas lekcji. – Tam, gdzie się wybierasz, jedzenie bywa niekiedy niebezpieczne. Źli ludzie mogą też podać coś, co zabija, szybko lub powoli. Gdy tylko poczujesz ostre boleści, natychmiast wypij dwie krople tego płynu. To najlepsze z tego, co działa przeciwko znanym nam złym jadom. A wierz mi, znamy ich wiele, nawet tych z dalekich krain. 
- Przydałoby się coś takiego u nas na Palatynie – uśmiechnąłem się złośliwie, wspominając plotki o wyczynach boskiej Liwii, i o kolejnych, równie boskich trupach, jakie padały w jej pobliżu. A następczyń też nie brakuje.
- Nie tylko w Rzymie. Domy w Antiochii, gdzie zapewne trafisz, też nie są wolne od intryg – spojrzał wymownie, pytając wzrokiem, czy domyślam się, o co mu chodzi.
- Cóż, śmierć Germanika do dziś uchodzi za tajemnicę, jaką w istocie nie jest – odparłem równie enigmatycznie, dając do zrozumienia, że nie obce mi są opowieści o żonie Pizona, Placynie i jej legendarnych wyczynach, znanych w całym imperium
- Wojujące kobiety bywają gorsze niźli jadowite żmije – skwitował sentencjonalnie moje słowa, pokazując, że doskonale się rozumiemy. 
- W każdym razie nieoceniony to lek.
- Nie tylko na wielkich dworach. Ale idźmy dalej – znów przyjął ton pouczania. – W czerwonej buteleczce jest antidotum przeciwko gorącej krwi, a także nadmiarowi żółci. Uspokaja, uśmierza bóle, usypia, ale i chwilowo osłabia. Trzeba uważać, żeby nie przesadzić, Zbyt duża dawka może niezauważalnie zesłać sen wieczny.
- Gorączka i ból różne mają przyczyny. Skąd mam wiedzieć, kiedy się tym posłużyć.
- Trzeba zdać się na wyczucie. Ten lek przywraca równowagę soków życiowych i humorów. Także przy wielkim strachu. Ale uważaj, to pokusa, bo daje ukojenie, chwilowe zapomnienie, nawet otępienie. Ktoś nierozważny, czy mało roztropny, może chcieć używać go bez potrzeby. 
- Słyszałem o takich eliksirach. Robią je i u nas, wielu chętnie po nie sięga. Niektórzy nawet się tym szczycą.
- I wpadają w pułapkę słabości, a potem zaniku woli. To droga do niewolenia duszy. Ale w potrzebie, w niewielkich ilościach, kropla tego płynu czyni cuda.
- Zapamiętam to sobie, i będę uważał. – odparłem szczerze. Podniosłem wreszcie pudełeczko. – A co jest w tym? – spytałem, coraz bardziej zafascynowany ozdrowieńczymi miksturami, otrzymanymi od największych medyków znanego nam świata.
- To maść, gojąca wszelkie rany. Krew należy zmyć wodą, najlepiej ciepłą, a potem wcierać ją, by dostała się jak najgłębiej w rozerwane ciało. I tak po trzykroć w ciągu dnia, usuwając zebrane płyny. 
- Po ukąszeniach węży wycina się jad nożem.. Podobnie po zatrutych strzałach. Czy  wtedy też zadziała?
- Też, choć trzeba działać szybko. 
- Czy można też podać krople kojące ból? Czy to nie zaszkodzi?
- Tylko wtedy, gdy pojawi się gorączka, lub gdy ból będzie tak wielki, że choremu zacznie wykręcać członki. Ranę można zaszyć, ale to wymaga umiejętności i zręczności. Lepiej mocno zawiązać, ale bez przesady. Krew musi dobrze krążyć, i sama walczyć z chorobą.
Trzymałem w rękach cenne mikstury, młody kapłan Asklepiosa udzielał mi porad medycznych, a wszystko razem, w nieprzewidzianych okolicznościach, mogło okazać się bardziej przydatne niż cokolwiek, czym nabijałem sobie przed wyjazdem głowę. Czyż nie powinienem uznać tego za najniezwyklejsze doświadczenie, jakie mnie dotąd spotkało? Pomijając wartość praktyczną darów, już sama myśl, że mam je ze sobą, jako zabezpieczenie zdrowia, a może i życia, wielce dodawała mi otuchy.
- Jakich słów bym nie szukał, i tak nie znajdę takich, którymi mógłbym wyrazić wdzięczność, jaką czuję – powiedziałem, kłaniając się nisko kapłanowi. – I zapewniam, nie zwykła grzeczność przez mnie przemawia – czułem, że zaczynam się plątać w wymowie. 
Nie chcąc się dalej pogrążać w gadulstwie, zamilkłem, a zakłopotanie pokryłem skupiając się na starannym ułożeniu otrzymanych darów w sakwie podróżnej, jaką niosłem na ramieniu. Zrozumiałem, że okazana tym sposobem przychylność Marosa, wyraźnie świadczyła, iż sprzyja mym planom, mimo że tak wiele przecież gorzkich prawd zechciał mi przekazać. Uznałem to za dobrą wróżbę. 
- Jeśli tylko bogowie pozwolą, powrócę do was, chociażby tylko po to, by powiedzieć, czy zrozumiałem nauki, jakich mi tu udzielono – dodałem na koniec szczerze, i z powagą, jakiej, w moim mniemaniu, wymagała ta chwila pożegnania.
- Zatem idź w pokoju, panie, i niech bogowie bezpiecznie prowadzą cię do celu, jaki sobie wytyczyłeś – adept pożegnał mnie zgodnie ze zwyczajem, skłonił się, po czym wskazał ręką na wyjście ze świątynnego dziedzińca. Oddałem mu pokłon, przeszliśmy razem jeszcze kilka kroków, aż wreszcie rozstaliśmy się już bez słów, oddalając, każdy w swoją stronę. 
Był wczesny ranek. Dzień zapowiadał się słoneczny, co cieszyło, gdyż czekała mnie długa wyprawa poza granice miasta. Do świątyni Afrodyty trzeba było iść dobrze ponad dwie miary czasu. O drogę rozpytałem jeszcze wczoraj, więc nie obawiałem się, że zbłądzę. Zaopatrzywszy się w wodę i coś do jedzenia, ruszyłem na wschód, by odnaleźć główną aleję, wiodącą wprost na wzgórza nad brzegiem morza. Rozpytując od czasu do czasu mijanych miejscowych, wyszedłem na nią bez trudu i przyspieszyłem kroku, by dojść na miejsce, zanim słońce nie sięgnie południa. 
Mijałem wielu ludzi, głównie kobiety. Szły samotnie, lub w małych grupkach. Mężczyzn prawie w ogóle nie było widać, a jeśli już, to tylko jako osoby komuś towarzyszące, albo kogoś wspomagające. Nie dziwiło mnie to, gdyż wiadomym jest, że do cypryjskiej bogini gromadnie garną się nie oni, a właśnie one, te zawiedzione, wzgardzone, szukające pomocy w nieodwzajemnionej miłości, niosące ofiary z prośbami o użyczenie sposobów na usidlenie swych wybranków. Przyglądałem się im z ciekawością, zauważając ze zdumieniem, że było wśród nich wiele całkiem urodziwych dziewcząt, które chyba nie skarżyły się na brak zalotników. Cóż, nie od kształtnych wdzięków zależy jednak wzajemność. Nie wystarczy piękna fasada i bogate zdobienia, pozornie imponującej z zewnątrz budowli, kiedy wnętrze okaże się niezbyt zachęcające. Pomny własnych doświadczeń, wiedziałem dobrze, że zasada ta znakomicie sprawdza się i na ludziach. A już kobiety doprowadziły sztukę owych pozorów na wyżyny niedościgłej doskonałości. No, i proszę, jak to się kończy!
Im bliżej świątyni, tym tłum bardziej zwalniał, a przez to i gęstniał. Niosła mnie fala niewieścich potrzeb, żalów, nadziei. Nie miałem pomysłu, co zrobię, gdy już dojdziemy do dziedzińca, przed kolumny. Zamierzałem pozostać jedynie widzem, obserwatorem zwyczaju, a nie uczestnikiem jakichkolwiek rytuałów. Kobiety trzymały w rękach przygotowane zawczasu maleńkie karteczki z wypisanymi prośbami, niosły ofiarne kwiaty, tłoczyły się, czekając swej chwili. Na szczęście szedłem nieco z boku, nie dając się wciągnąć w środek tego ludzkiego nurtu. O wejściu do samej świątyni, a już zwłaszcza na wewnętrzny dziedziniec, nie było mowy. Zresztą, ciekawiło mnie samo sanktuarium, nie zanosiłem przecież przed oblicze bogini żadnej własnej miłosnej troski. W tych jednak warunkach zamysł, by choć przez chwilę samotnie poddać się duchowi greckich legend, mitów i symboli, próbując odczytać w tych murach ich wielkość i sens, okazał się całkowicie chybiony.
Zatrzymałem się więc, i zacząłem rozglądać, gdzie by tu znaleźć miejsce, z którego dałoby się obejrzeć z pewnego oddalenia owo masowe pielgrzymowanie w poszukiwaniu łaskawości kapryśnej córki Zeusa. Kobiety coraz silniej popadać zaczęły w ów osobliwy stan, jaki towarzyszy poddaniu się modlitewnej magii. U progu świątyni pojawiły się młode kapłanki, rozpoczynając przygotowania do zapanowania nad tym tłumem według przepisanego obrzędu składania ofiar. Ustał gwar, wszyscy karnie czekali, na to, co im zostanie przedstawione i zalecone.
Stałem dość daleko od nich, więc niewiele mogłem dostrzec. Naraz przypomniałem sobie tamto popołudnie nad brzegiem jeziora, obok małego miasteczka w Judei. Wtedy też byłem przypadkowym przybyszem znikąd, ale przecież kierowany jakimś dziwnym zrządzeniem losu trafiłem na spotkanie miejscowych biedaków z dziwnym człowiekiem w prostych szatach, i z jego towarzyszami. Tam również odbywało się coś na podobieństwo ludowego misterium, tyle że całkowicie dla mnie niepojętego, obcego, lecz poruszającego swą niezwykłością. Niewiele widziałem, nic nie słyszałem, i tym tłumaczyłem sobie niemożność zrozumienia w czym tkwiła zagadka tamtego zgromadzenia. Tu wiedziałem o co chodzi, znałem przecież historię i mity, a więc i cel modłów był dla mnie jasny. Nie czułem jednak żadnego ducha tajemnicy, zagadkowości, było tylko oczekiwanie na dopełnienie zwyczajowych rytuałów. Reszta zależała od kaprysu bogini. 
Kapłanki nie miały tu nic do zrobienia ponad to, by pilnować porządku i poprawności obyczaju. Odbywało się to na sposób uświęcony tradycją, niebywale widowiskowy, nic nie zdawano na przypadek. Nikt nie chodził swobodnie między zgromadzonymi, nikt im niczego nie ofiarował, odbierano tylko od przybyłych to, co sami przynieśli. Wspomniałem owych rozdających wtedy w Betsaidzie chleb i ryby, znów stanął mi przed oczami uśmiech człowieka, z którym przez krótką chwilę patrzeliśmy sobie w oczy. Czy jego gest miał jakieś ukryte znaczenie? Jeśli nawet tak było, to nie mogłem go pojąć, nie mając dlań żadnego odniesienia. Tu wszystko rozumiałem, byłem w stanie wyjaśnić co się działo, dlaczego i skąd to się bierze, i czemu służy. 
A przecież w porównaniu z tamtym doświadczeniem, czegoś mi teraz brakowało. Zaskoczyło mnie, jak obojętnie patrzyłem na to, co inni przeżywali z takim namaszczeniem. Przyszła mi do głowy myśl, dziwna, lecz chyba dobrze tłumacząca ową różnice. Tu, w obliczu bóstwa, każdy był sam, tylko ze sobą, ze swoim smutkiem, i swoją nadzieją na załatwienie konkretnej sprawy. Tam również czuło się jakąś nadzieję, tyle że wspólną, łączącą zebranych w jedną całość. Skupiała się na człowieku, który zdawał się o niej wiedzieć, i coś o niej mówić. Garnięto się do niego bez darów, choć zapewne również prosząc o pomoc. Ale w jakiej sprawie? Nie umiałem odpowiedzieć sobie na to pytanie. Lecz jakaś odpowiedź być przecież musiała.
Wspomnienie uleciało równie szybko, jak się pojawiło. Zszedłem na bok, i po chwili wahania ruszyłem w górę, wokół gaju, jaki otaczał świątynię, zamykając ją szczelnie w kręgu wielkich drzew i gęstych krzewów. Naraz, w ścianie zieleni, dostrzegłem coś jakby szczelinę, niewidoczną z oddalenia, a i z bliska ledwo zaznaczającą się między gęstymi zaroślami.  Podszedłem do niej i zauważyłem, że daje początek biegnącej w głąb wąziutkiej, ledwo odcinającej się na ziemi ścieżce. Bez zastanowienia, wręcz odruchowo, wsunąłem się do środka i, przemykając między gałęziami i liśćmi, ruszyłem tym tropem, nie bez lekkiej jednak obawy, czy aby dobrze robię. 
Niebawem dróżka wyprowadziła mnie na drugi skraj tego żywego muru, z którego wyszedłem na otwartą przestrzeń. Ujrzałem piękny ogród, a nieco dalej pustą, półkolistą polankę, porośniętą świeżo ściętą trawą. Rozglądając się dokoła, powoli zacząłem krążyć pomiędzy kwietnikami, zmierzając mimowolnie w stronę widocznego jeszcze dalej domu. Uznałem, że tam właśnie muszą mieszkać kapłanki, a myśl ta napełniła mnie niepokojem o to, jak skończy się ta awantura, gdy ktoś stamtąd dostrzeże obcego, kręcącego się po miejscach, skrytych dla postronnych. 
Zaraz przypomniałem sobie, też jakie kary spadały na mężczyzn, naruszających spokój świętych miejsc Afrodyty. Nie każdy uchodził żywy, choć przed śmiercią zażywał niezwykłych przeżyć w szalonych misteriach, kiedy to kapłanki, po uprzednim przygotowaniu wybranka, najpierw gromadnie używały sobie z nim do woli, a potem pozbawiały męskości. Miałem do wyboru – albo natychmiast zawrócić tą samą drogą, którą przyszedłem, albo zdać się na szczęśliwy los i dokładniej obejrzeć to, co mnie otaczało. A było na co patrzeć!
Dokoła polany stały posągi naturalnej wielkości, przedstawiające sceny miłosne, nader wyszukane, by nie rzec wyuzdane. Przykuwały wzrok nie tylko swoim pięknem jako dzieła sztuki, ale i niezwykłością treści. Mężczyźni i kobiety trwali spleceni na tyle sposobów, na ile pozwalała nie tylko wyobraźnia, ale wręcz zdolność i wytrzymałość ludzkich ciał. Z wielkim ukontentowaniem przechadzałem się wokół tych postaci, zastygłych w pozach zgoła niewiarygodnych. Doprawdy, wspaniałe miejsce urządziły sobie kapłanki na swe świątynne praktyki! Cóż, ich bogini nie należała do wstydliwych, czy powściągliwych. Czułem silne poruszenie zmysłów, ale i rozbawienie, które pospołu narastały we mnie w miarę jak stawałem przed kolejnymi posągami, i studiowałem pary, utrwalone w pozłacanym drewnie i marmurze. Obchodziłem je z boku, i od tyłu, podziwiając również kunszt z jakim zostały wykonane. W tym zapamiętałym studiowaniu wzorów miłosnej zmysłowości zapomniałem, niestety, o upływającym czasie. Zawiodła mnie również czujność.
- Kogóż my tu mamy? – usłyszałem za plecami kobiecy głos, pobrzmiewający nutą irytacji, wszelako z domieszką ciekawości. – Kim jesteś, panie, że śmiesz zakłócać święty obyczaj i nasz spokój? – zabrzmiało to surowo i stanowczo.
Natychmiast odwróciłem się i zamarłem w milczeniu, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Od strony domu podchodziła do mnie kobieta, której widok budził uczucia nad wyraz gorące. Ubrana była w suknię z cieniutkiego jedwabiu, przepasaną równie jedwabnym paskiem i z jedwabną opaską na czole. Stopy obute miała w proste, acz złocone sandały, Już sam ubiór przyprawiał o zawrót głowy, gdyż rzadko spotykało się takie bogactwo kobiecego stroju, nawet na wielkich dworach. Tym bardziej wzbudził mój podziw, że rozpoznałem ów sławetny, a jakże rzadki i drogi jedwab, szczególnym sposobem doskonalony przez kobiety z wyspy Kos, znane ze swych rozwiązłych obyczajów. 
Ale nie tylko on sprawiał niezwykłe wrażenie, lecz to, co sobą zakrywał, a właściwie odsłaniał. Zbliżając się w moją stronę, kapłanka – bo musiała to przecież być kapłanka! – szła pod światło słońca, co powodowało, iż szlachetny, delikatny materiał prześwitywał tak, że wydawała się być naga. Widok ten onieśmielał i zniewalał. Miałem na tyle przytomności umysłu, iż skłoniłem się nisko, trwając tak do chwili, gdy stanęła tuż przede mną. 
- Pani, wiem, jak wielka jest moja wina. Jeśli nie możesz jej wybaczyć, to, widząc jej ogrom, zechciej przynajmniej uwierzyć, jak bardzo mnie w tej chwili przytłacza – spróbowałem stawić czoła sytuacji przynajmniej grą słów. Bałem się jednak, że tego nie wystarczy, by wywinąć się z opresji, w jaką sam się wpakowałem.
- Mówić potrafisz gładko, lecz nie sądzę, byś tak łatwo zdołał się wytłumaczyć ze swej haniebnej bezczelności – ton lekko złagodniał, lecz nadal zatrącał złością.
Podniosłem głowę i spojrzałem na nią, wciąż obawiając się najgorszego. Była piękna i młoda, acz młodością już nie dziewczęcą, ile dojrzałą, i pewną swej siły. Raczej pełna, niż smukła, o niemal doskonałych proporcjach kształtów, nie sprawiała wrażenia wyniosłej kapłanki, obnoszącej się ze swym dostojeństwem. Otaczała ja aura przyczajonej, dominującej kobiecości, nad która panowała, i którą zapewne potrafiła narzucać innym. Jeśli więc zechce, stanie się albo groźna, albo okaże łagodną łaskawość. Czekałem na decyzję, jaką przecież musiała teraz wobec mnie podjąć. Jak jej zatem nie rozdrażnić, zachowując jednocześnie i honor, i stanowczość? 
- Tłumaczyć mnie może jedynie nieodparte pragnienie złożenia hołdu córce Zeusa i przekonania się, jak słuszną jest sława, jaką cieszy się w kraju jej syna, skąd przybywam. Chciałbym wierzyć, że to wyjaśnienie, choć wyda ci się, pani, może nieporadne, znajdzie u ciebie tyle zrozumienia, iż w swej dobroci zechcesz nieco powściągnąć słuszny, zaiste, gniew – dobierałem okrągłe słowa tak, by po równo ukoić dumę kapłanki, ale i poruszyć dobre uczucie w sercu kobiety. 
- To nie usprawiedliwia twego samowolnego tu wtargnięcia. Nie jesteśmy w Rzymie gdzie, jak słyszałam, można dla kaprysu nachodzić każdą świątynię – odparła z przyganą, wszelko pojąwszy skąd jestem. 
- To, co naganne, nie zawsze wynika ze złej woli, pani. Jeśli nawet nie jest godne pochwały, to przecież nie musi być od razu karane. Chwila zastanowienia pozwala wtedy zrozumieć okoliczności i intencje, dając sposobność łagodzenia najsurowszych nawet wyroków – przyznając jej rację, spróbowałem odwołać się do jej wspaniałomyślności. 
- Czy nie za wiele aby ode mnie wymagasz? – najwyraźniej przyjęła ten obronny wybieg za pretekst do dalszej rozmowy. Wzbudziło to we mnie nadzieję na załagodzenie sprawy, przynamniej na tyle, by wyjść stąd całym i zdrowym.
- Nie mam prawa niczego wymagać, mogę tylko oczekiwać, pani, co postanowisz – każda kobieta, kapłanka, czy nie kapłanka, lubi oznaki męskiej podległości, nawet jeśli wie, że są tylko częścią gry pozorów.
- Moja decyzja nie może być całkiem wolna od tego, co mi narzuca powinność – odparła stanowczo. – Lecz mogę ją przecież jeszcze odwlec, by uniknąć pochopnego sądu – dodała już łagodniej, z lekkim uśmiechem. – Nie jesteśmy ani okrutne, ani głupio mściwe.
- Nie wiem, co bardziej w tobie podziwiać, pani, urodę postaci, czy kryjący się w niej rozum – powiedziawszy to w odruchu ulgi, wystraszyłem się, czy aby nie posłużyłem się zbyt płaskim pochlebstwem.
- Wielkie, widzę, masz doświadczenie w prowadzeniu światowych rozmów – kapłanka roześmiała się. – Nie myśl, że mnie tym zwiedziesz. Ale zaciekawiasz. – Zaczęła powoli krążyć wokół mnie, oglądając bez skrępowania od stóp do głów. – Wygląd i dworskie obycie pokazują niebagatelne pochodzenie, a wymowa i bystrość umysłu świadczą o doskonałej edukacji. Nie wydajesz się być próżnym paniczykiem, szukającym mocnych wrażeń w zgubnym podpatrywaniu białogłów w lesie – zakończyła przywołaniem sławetnej tragedii, okraszając to nader wymownym uśmieszkiem. 
Choć posłużyła się poetycka greką, to przecież mówiła spokojnie, rzeczowo, jakby oceniając towar na targu osobliwości. Czułem się niczym królik przed głową węża, oczekujący na pożarcie. Z pozoru nie wyglądało to groźnie, raczej jak oglądana z oddalenia scena miłej sielanki, w której oto dwoje ludzi, spotkawszy się w pięknym gaju, przystąpiło do odwiecznej gry między mężczyzną, a kobietą. Byłem zdany na jej łaskę. Mogła w każdej chwili podnieść alarm i przywołać na pomoc swe towarzyszki w nieprzewidywalnej ilości. Nadto na zewnątrz kłębił się tłum rozmodlonych kobiet, a te, na jedno wezwanie, ze świętym oburzeniem, wkroczyłyby do akcji ze skutkiem dla mnie raczej niewesołym. Przyjąłem więc bierną postawę oczekiwania, starając się nie okazywać nic więcej ponad zwyczajowy szacunek, jaki należy się gospodarzowi ze strony gościa. 
- Jedyne, czego szukam, pani, to wiedza, a to nie ma nic wspólnego z oddawaniem się błahym uciechom, czy zaspokajaniem chwilowej ciekawości – nie tyle broniłem się, ile zaproponowałem wymianę opinii w duchu jak najbardziej pojednawczym. 
- Takie poszukiwania bywają niekiedy niebezpieczne – przerwała z lekką domieszką kobiecej kokieterii, wciąż studiując mnie wzrokiem.
- Niemniej każda kolejna ich próba przekonuje badacza, że warto je podejmować mimo wysokiej ceny, jaką można za to zapłacić. Nie sądzisz, pani, że lepiej ryzykować, by czegoś się nauczyć, niż bezmyślnie cieszyć się, i żyć jako głupiec? – odwróciłem się tak, by spojrzeć jej w twarz, i przerwać te niemiłe dla mnie oględziny. 
- Nie każda wiedza przeznaczona jest dla profanów. Kto samowolnie sięga, po to, co powinno pozostać zakryte, naraża się na gniew bogów. Twój argument brzmi pięknie, lecz nie jest zbyt przekonujący – z zadowoleniem bawiła się mną jak kot z myszą. Ale nie wyczułem w jej słowach bezpośredniej groźby, raczej chęć zachowania przewagi w rozmowie.
- Nie znamy woli bogów, czasami miewają swoje zamysły, dla nas niepojęte. Nie ośmieliłbym się twierdzić, że jestem w stanie je przeniknąć, albo w pełni zrozumieć – odparowałem z udawaną bezradnością. – Nieprzewidywalni bywają nie tylko oni – dodałem nieco wyzywająco – więc ta zasada ma także wymiar ludzki.
- Czyżbyś mówił o sobie, i o twoim tu najściu? – spytała 
	Ta wymiana zdań chyba ją rozbawiła, bo zaczęła zachowywać się bardziej naturalnie, tak w gestach, jak i w mowie. Kobieca ciekawość zwolna poczęła brać górę nad kapłańską powagą. Nie byłem jednak pewny, czy nie zamieni się w niebezpieczną zaborczość, o jaką posądza się mieszkanki każdej świątyni miłości. Gdyby zechciała wykorzystać swą przewagę, szukając dla niej zaspokojenia, wówczas byłbym w wielkim kłopocie. Trzeba mi było mieć się wciąż na baczności.
	- Chcę wierzyć, pani, że wspaniałomyślnie uznasz me wyjaśnienia za wystarczające. I wybaczysz despekt, jakim uczynił, pozwalając mimowolnemu intruzowi oddalić się w pokoju.
	- Prędko chciałbyś się wywinąć, panie rzymianinie – niespodziewanie zabrzmiało to wręcz zaczepnie, w duchu bardziej dworskim, niż świątynnym. – I zbyt łatwo – zmiana tonu była tyleż gwałtowna, co wymowna. 
Stanąłem w obliczu wyzwania, jakiego się nie spodziewałem. Oto spotkanie z dostojną strażniczką świątyni, dziwnie szybko przybierało obrót, niewiele mający wspólnego z czcigodnym kapłaństwem. Przypomniałem sobie, że Strabon utrzymywał w swych pismach, iż niegdyś rządziły tu Amazonki, które, jak wiadomo, traktowały mężczyzn w sposób daleko odbiegający od przyjaznego. Obcowanie z nimi kończyło się dla śmiałków zgoła fatalnie. Co prawda, żartowano, że stary uczony lubi puszczać wodzy fantazji, lecz w tym momencie skłonny byłem dać wiarę jego zdaniu? A miałem ku temu wszelkie podstawy.
	Mimo okazywanego spokoju, walczyły we mnie ze sobą równo przemieszane uczucia zrozumiałej obawy, ale i narastającej pożądliwości. Bo oto stała teraz przede mną, kobieta piękna, uwodzicielska nie tylko przez swą nagość pod prześwitująca suknią, ale i przez całą postawę, przyspieszony oddech, zmysłowe spowolnienie gestów. Nagle zdałem sobie sprawę, że wyszła do mnie w stroju, który musiała założyć przecież specjalnie, dojrzawszy wcześniej obcego mężczyznę, kręcącego się po ogrodzie. Na co dzień nie chodzi się po domu w drogich jedwabiach! A to świadczyło o jej zamiarach, które, przebiegle ukryte pod formą kapłańskich napomnień, objawiały swą naturę aż nadto wymownie. W tej dwoistości postaci, w jednej osobie zawarta była zarówno pokusa, jak i usprawiedliwienie poddania się jej sile. Nie za bardzo wiedziałem, co robić. Zapadło milczenie. Dziwna to była chwila. Później zdałem sobie sprawę, że była to chwila próby. 
Wystarczył bowiem jeden mały ruch, jedno wyciągnięcie ręki, a przekroczylibyśmy granicę, za którą wzajemne przyciąganie, okazałoby się silniejsze niż mój lęk, i jej z trudem już hamowana powściągliwość. Takie rzeczy się wie, gdy się dzieją, gdy na jedno uderzenie serca zastygają w oczekiwaniu jakiegoś dalszego ciągu. Staliśmy bardzo blisko siebie, i obydwoje doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, co się właśnie rozgrywa. W takim momencie krótka, ulotna wymiana spojrzeń, zamienia się w długą rozmowę, w której jakże wiele może zostać powiedziane, obiecane, zaoferowane. Gdyby nie była kapłanką, gdyby nie okoliczności, nie miejsce, w jakim się znalazłem, kto wie, jak by to dalej się potoczyło. Zadziałał jednak we mnie odruch samoobrony, wręcz ucieczki. Odsunąłem się na bezpieczną odległość, magia uleciała, został tylko lekki zawrót głowy, i ślad zapachu kobiecej gotowości.
- Nie szukam wybiegu, pani – podjąłem wątek rozmowy. – Myślę, że znalazłem to, czego szukałem, choć nie wiem, czy na to zasłużyłem – ta gra w dwuznaczność zaczęła mnie już męczyć. – Proszę więc, pozwól, bym wrócił stąd tak samo bezpiecznie, jak niebezpiecznym było przekroczenie granicy tego ogrodu – zakończyłem wyraźną odmową zmiany charakteru naszego spotkania.
- A powiadają, że rzymianie to zdobywcy – odrzucona kobieta ma do wyboru albo popaść w furię, albo w chłodną, jadowitą złośliwość, co na jedno wychodzi. Wybrała to drugie. –. Ale tak wtargnąć, i uciec? Jakież to prostackie! Doprawdy, wasi bogowie powinni lepiej wybierać sobie swoich protegowanych – włożyła w te słowa tyle wyniosłej pogardy, że powinienem był poczuć się jak zbesztany niewolnik. Zezłościło mnie to.
- Przykro mi, że nie znalazłem uznania w twych oczach, pani. Nie staram się wkupić w twoje łaski za wszelką cenę – podkreśliłem z naciskiem ostatnie słowa. – Zresztą, obydwoje wiemy, że rola ulubieńca zwycięskiej bogini potrafi skończyć się niezbyt dla niego szczęśliwie – nie można było chyba przedstawić sprawy bardziej jasno i wyraźnie. 
- Lecz niewybaczalnym błędem jest narażać się na jej gniew – odparła znacząco, próbując raz jeszcze podjąć grę.
- Zatem proszę, byś, jako jej kapłanka, zechciała się za mną wstawić, i mnie przed nim obronić – był to już ostatni argument, jakim mogłem się posłużyć, nie nazywając rzeczy po imieniu. Reszta należała do niej.
Znów zapadła cisza. Nie mogłem ot, tak sobie, odwrócić się i odejść, byłoby to niegrzeczne, i jeszcze bardziej by ją rozzłościło. Stała bez ruchu, nie wykonała żadnego gestu, wskazującego na chęć wszczęcia awantury. Szukała zapewne słów, które, uwalniając mnie stąd, stawiałyby ją jednak wyżej ode mnie. W mgnieniu oka, bez widocznego znaku, przeistoczyła się w zupełnie inną osobę. Zniknęła wabiąca kobiecość, ulotność chwili, powiało chłodem i dostojeństwem. 
- To, że teraz odejdziesz nie znaczy, że w przyszłości nie dosięgnie cię należna ci kara. Nie tylko bowiem zuchwale ośmieliłeś się zakłócić spokój tego miejsca, i to w jakże barbarzyński sposób. Lecz znalazłszy się tu nie pojąłeś, że nie tylko wola rządzi światem – w aluzji ukryła złość zawiedzionej, niezaspokojonej kobiety. – Dlatego powiadam ci, że nadejdzie chwila, gdy przez swą siłę i nadmiar rozwagi stracisz to, co zapragniesz przy sobie zatrzymać. Przeznaczone ci będzie wieczne niespełnienie miłości – cedziła słowa powoli i dobitnie. 
Tyrada, jaką wygłosiła, poparta kilkoma teatralnymi gestami, nie uczyniła na mnie większego wrażenia. Słyszałem w życiu niejedno chybione proroctwo, widywałem rytuały augurów, i nigdy mnie te widowiska zbytnio nie poruszały. Piękność w jedwabiach odegrała swoją kapłańską rolę, ale przemówiła w sposób aż nadto kobiecy. Rozsierdzona odrzuceniem zaoferowanych wdzięków, postanowiła przewrotnie wzbudzić we mnie żal za czymś, co właśnie odtrąciłem. Jednocześnie, w swej próżności, wyobraziła sobie, że zasieje w mej duszy zwątpienie, iż kiedykolwiek uda mi się przeżyć coś równie wspaniałego, jak ofiara, jaką zamierzała mi wspaniałomyślnie złożyć.  „Nie chciałeś, to nigdy już czegoś takiego mieć nie będziesz” – zdawała się życzyć mi złośliwie na pożegnanie. Uznałem, że nie dam po sobie poznać, jak puste wydały mi się te dąsy, i że przyjmuję je za dobrą monetę. Jeszcze tego brakowało, bym nieopatrznie ujawnił, jak mało mnie obeszła jej wróżba.
- Pani, darując mi życie, bezlitośnie odbierasz nadzieję na doznanie w nim tego, co ludzie od zawsze uważali za najpiękniejsze. Ale przyjmuję twój wyrok, choć z ciężkim sercem – postarałem się, by zabrzmiało to zarówno górnolotnie, jak i pokornie, acz nie za bardzo uniżenie czy boleściwie. To, co miało być sielanką, zamieniło się w farsę.
- Zatem odejdź – zarządziła wyniośle, po czym odwróciła się, i powoli ruszyła w stronę domu. Na chwilę jeszcze się zatrzymała, spojrzała przez ramie. – I nie kuś dłużej złego losu, jaki cię tu przygnał – były to jej ostatnie słowa, Nie tyle mnie nimi pożegnała, ile ofuknęła, niczym rozgniewana kotka. 
Szybo wycofałem się w stronę muru zieleni, przez który tu przeszedłem. Chciałem zejść jej z oczu, zniknąć, zanim przyszłoby jej nagle do głowy zmienić zdanie. Zgoda na moje odejście mogła być przecież tylko podstępnym wybiegiem, lub chwilowym kaprysem. Odnalazłem miejsce, z którego prowadziła ścieżka na zewnątrz, lecz przed wejściem na nią odwróciłem się, by raz jeszcze ogarnąć wzrokiem piękny widok świątynnego gaju. Kobieta stała przy posągach, zwrócona bokiem w moją stronę. Naraz naszła mnie myśl, że oto na jednym z takich postumentów mogłaby znaleźć się scena, w której to my, oboje, uwiecznieni w kamieniu, trwalibyśmy w jakiejś niezwykłej pozie. Wyobrażenie to wielce mnie rozbawiło, ale i na długo zapadło w pamięć. Przyznam, że później powracało niejednokrotnie, tyle że za każdym razem kombinacja figur była nieco inna. Doświadczenie tego dnia utrwaliło się więc we mnie silniej, niż mógłbym się spodziewać po krótkiej wizycie w świątyni niesfornej bogini. 
Wydostawszy się na wolność po drugiej stronie ściany drzew, usiadłem, żeby nieco ochłonąć. Dopiero teraz poczułem, ile panowania nad sobą kosztowało mnie wywinięcie się z tamtej trudnej sytuacji. Czy rzeczywiście była aż tak niebezpieczna? Może to tylko imaginacja, zrodzona z legend i mitów? Może za ich przyczyną przydałem grozy czemuś, co było tylko przypadkowym spotkaniem z piękną kobietą, zakończonym brakiem miłosnego finału? Ileż rzeczy w życiu nabiera osobliwego sensu tylko dlatego, że przydajemy im znaczenie, jakie narzuca nie własne doświadczenie, nie rzetelna wiedza, lecz jedynie zwyczaj i wychowanie? Czymże jest wiara w przeznaczenie, lub los, dany z woli bogów? Jakie cele zwykły im przyświecać, gdy w swej doskonałości raczą bawią się nami, jak przy grze w kości? Ich gniewne, lub łaskawe nastroje aż nadto przypominają wtedy ludzkie przywary. Co zatem powoduje, że mają nad nami taką władzę? Czy aby to nie my sami im ją nadajemy? Czy to nie nasza wyobraźnia udziela im poważania i czci, ich dziełom, i ich prawom?
Wspomniałem wczorajszą rozmowę z Marosem. Dwójka bogów – Asklepios i Afrodyta. Mity i tradycja w ciągłym trwaniu. Tam kapłan-uczony, kapłan-mędrzec, a tu kapłanka-zalotnica, wszakże jednakowo odwołujący się do tej samej greckiej poezji. Tyle, że tam wiedza, rozum i dusza, tu ciało, a nade wszystko pożądanie. Co bardziej nami porusza? Czułem, że moje myśli krążą wokół jakiejś prawdy, której nie potrafię jednak nie tylko pochwycić, ale nawet nazwać. Zrezygnowałem z tych ćwiczeń umysłu, powoli wstałem i ruszyłem w powrotną drogę do miasta. Ze wzniesienia, na jakim stałem, widać było w oddali portową wieżę, dokąd trzeba było mi się kierować, by zdążyć na czas przed odpływem statku, mającego wywieść mnie z wyspy.

O kobietach, bogach, i piratach różnego rodzaju
	Zbliżając się do portu, zszedłem z głównego traktu na wąską ulicę, prowadzącą wzdłuż nabrzeża. Były tam rybackie gospodarstwa, trochę rzemieślniczych warsztatów, wreszcie nędzne tawerny, skąd docierały po równo opary biedy, jak i odgłosy nieskrępowanej wesołości. O tej porze miejscowych było niewielu. Po większej części krążyli tu marynarze, którym dano trochę wolnego czasu, by nieco zabawili się przed czekającą ich dalszą podróżą. Trafiali się szukający nowego zajęcia, ale po większej części ci, szukający taniej i szybkiej rozrywki, spragnieni prostych uciech z portowymi dziewkami. Chętnych, młodych dziewcząt i kobiet w różnym wieku było w bród, kręciły się dokoła, szukając zarobku. W całej tej lokalnej menażerii nie mogło zabraknąć hałaśliwej, obszarpanej dzieciarni, zwierzaków, złodziejaszków, wszelkiej mizeroty, jaką można zobaczyć w takich miejscach. 
	Mijając to siedlisko biedy, ciężkiej harówki i taniej zabawy, zastanawiałem się nad tym, jak niezwykle przyszło mi spędzić te dwa dni na Pafos. Z jednej strony bogate miasto, stare świątynie, niezwykłe postacie, zachowana tradycja dawnej świetności, z drugiej zaś – bezimienna, ludzka masa, kotłująca się w marnej codzienności. Obydwa przeciwieństwa tworzyły jednak niedającą się rozdzielić całość, wzajemnie się uzupełniały, gdyż nie mogły istnieć jedno bez drugiego. Wyspa, niczym stacja postojowa na wielkim szlaku, pełna była wędrujących ludzi, statków, towarów, przechodzących z rąk do rąk. Nieustanny gwar, krzątanina, ludzki pot, wszystko podszyte namiętnościami, chciwością, ale przecież i nadzieją na wykrojenie sobie w życiu choćby kilku chwil ulotnej radości. 
	Takich miejsc w cesarstwie jest bez liku. Zewsząd płyną pieniądze w każdej monecie, jaką zna świat. Mieszają się ludy różnych krain, po tej stronie morza przeważają Grecy i Fenicjanie, Syryjczycy wszelkich odmian, wreszcie Persowie. Co znamienne, Rzymian widzi się tu niewielu, jedynie wojskowych, żeglarzy, drobnych urzędników. Ale przecież to potęga Rzymu nadaje temu ruch i siłę. W tym pozornym chaosie, to jego wola wyzwala ludzkie działania, myśli i uczucia. Armia bez silnego wodza marnieje, gubi się w polu i walce, wreszcie rozpada i przegrywa bitwy. W wielkich państwach jest tak samo. Musi być jedno dowództwo, które spaja ogromne, rozproszone rzesze ludzi, nadając sens ich życiowemu istnieniu przez fakt, iż ustanawia w nim jakiś ład i swoje prawa. Ono też strzeże ich, i wymaga ich przestrzegania.  Kto się na to nie godzi, buntuje, lub wyłamuje z szeregu, ten ginie – czy będzie to jeden człowiek, czy obcy lud, czy nawet cały naród. Tak było, jest, i będzie. Taka jest natura rzeczy, i nie sposób wymyślić, ba, nawet wyobrazić sobie pomysłu na odmianę jej porządku.
	Mimo gorąca i pobudzenia krwi długim marszem, ochłonąłem już z wrażeń, jakich dostarczyła mi przygoda w świątyni Afrodyty. Teraz, gdym spokojniej wspominał sytuację, w jaką się wpędziłem, gnany ciekawością, zastanawiałem się, co też bardziej skłoniło mnie do powściągliwości w obliczu kiepsko skrywanych zalotów pięknej i chutliwej hetery, przystrojonej w jedwabne szaty. Czy to strach, wykarmiony znajomością tradycji o niebezpiecznych praktykach kapłanek, czy też może rozum, nakazujący dochowanie wierności cnocie panowania nad sobą? Doszedłem do wniosku, że jednak chyba to pierwsze, gdyż nie raz przecież w życiu zdarzało mi się, że rozbudzona pożądliwość brała górę nad rozsądkiem. 
	Przez krótkie jeszcze lata młodości po wielokroć popadałem w kłopoty z kobietami. Swoboda rzymskich obyczajów stwarza niezliczone sposobności zaznawania miłostek, tyle że bez zgubnych następstw. Jedyne, czym można u nas przypłacić takie przygody, to albo złość i zraniona duma porzuconej kochanki – co daje się jednak jakoś ukoić bogatą odprawą – albo lamenty kobiet, srodze zawiedzionych w ich wygórowanych oczekiwaniach. To zresztą też da się ułagodzić kilkoma błyskotkami. 
Cóż, jestem synem jednego z najbogatszych ludzi w Rzymie, więc trudno się dziwić, że nasze kobiety zarzucają na mnie sieci, by złowić tak cenny nabytek. Był czas, gdy wielce mnie podniecała ta gra, i z ochotą wdawałem się w rozmaite potyczki z kobiecą przebiegłością. Zwykle wychodziłem z nich zwycięsko, co nie znaczy, ze nie poobijany na duszy, lub ogołacany ze sporych ilości złota. Nigdy jednak nie przekroczyłem granicy skandalu, który narażałby dobre imię rodziny, lub powodował podważenie dobrej o mnie opinii. Co więcej, w kręgach, w jakich się obracam, takie świadectwa młodzieńczej jurności przydają dziedzicowi wielkiej fortuny szczególnej chwały.
	Tylko raz w życiu uległem uczuciu, które zaślepiło mnie na tyle, że gotów byłem bez reszty mu się poddać, zapominając o względach rozumu, i tracąc miarę w zachowaniach. Nie przynosiły skutku ani ojcowskie przestrogi, ani nawet wyraźne oznaki wyrachowania młodej kobiety, w której nieopatrznie ulokowałem swe miłosne nadzieje. Z mojej strony było to, oczywiście, poddanie się puszczonej samopas wyobraźni, owej szczególnej zdatności do niedostrzegania fałszu nawet tam, gdzie jest widoczny gołym okiem dla każdego, tylko nie dla samego zaślepionego ułudą.
Kto wie, jak by się to skończyło, gdyby nie brak ostrożności ze strony niefortunnie pokochanej młódki, a także jej zanadto już publicznie okazywana chełpliwość z przewidywanego sukcesu, i pewność zysków, jakich się spodziewała? Jeden z przyjaciół dostarczył mi na to niezbitych dowodów, które zrazu z oburzeniem odrzuciłem, lecz które zasiały w mej duszy niepokój, i zrozumiałą podejrzliwość. Jej, z kolei, pewnej już swego, przytrafiło się raz otwarcie zaniechać pozorów, co przypadkiem zresztą podejrzałem i podsłuchałem. Od tej chwili mój rozum, wywichnięty z zawiasów, począł wracać na swoje miejsce. Szalę przeważyła argumentacja ojca, który odwołał się do moich marzeń o podróżach. Uzmysłowił mi, że ktoś, kto zamierza wyprawiać się w świat na długie miesiące, a może nawet i lata, nie powinien wiązać sobie rąk, czy brać na siebie obowiązków, którym nie będzie mógł sprostać. Albo jedno, albo drugie. W takich okolicznościach, liczenie na stałość uczuć i trwałość ewentualnego związku, to jak wybieranie wody sitem.
Ponieważ plany wyjazdu z wolna nabierały konkretnych kształtów, ojcowskie rady trafiły mi do przekonania. Nie od rzeczy będzie też wspomnieć o matce, która dość subtelnie, ale jednak stanowczo wybijała mi z głowy te niefortunne amory. Połączone wysiłki rodziców przyniosły właściwe efekty, zwłaszcza że każde z nich, na swój sposób, podtrzymywało we mnie pasję przyszłego wędrowca. Była w tym wielka ich życiowa mądrość. Z jednej bowiem pasji można wyleczyć się tylko inną, równie silną i absorbującą wszystkie myśli i pragnienia. Przemogłem się i dałem sobie spokój z zabieganiem o względy kobiety, grającej ze mną znaczonymi przecież kośćmi. 
Najpierw ją to zdumiało, potem zaniepokoiło, wreszcie rozzłościło. Zdobycz wymknęła jej się z rąk, nie pomagały umizgi i drobne intrygi, więc nie mogło skończyć się inaczej, jak dzikimi pretensjami, obelgami, wreszcie publiczną obmową. Obyło się bez żadnych złych następstw na towarzyskim forum, u wielu znalazłem wręcz wsparcie i zrozumienie, zwłaszcza w obliczu brewerii, jakie wyczyniała moja nieudana wybranka. Im bardziej brnęła w swoje głupie zacietrzewienie, tym szybciej wyzwalałem się spod czarów, jakie na mnie rzuciła. Sprawa umarła śmiercią naturalną, rzymski światek zajął się kolejnymi nowinkami, których przecież nigdy u nas nie brakuje. Pozostał mi po tej przygodzie pewien niesmak do samego siebie, a i silne postanowienie, by w przyszłości rozważniej przyglądać się poruszeniom własnej uczuciowości.
Odwiedziny w świątyni na wzgórzu, połączone z obserwowaniem prostackich zabaw w tawernach w drodze do portu, zburzyło mój obraz piękna mitologicznej tradycji, jaką karmi się nas od dzieciństwa. Boska Afrodyta, wcielenie wzniosłej, nieposkromionej miłości, ukazała swe prawdziwe oblicze pierwotnej zmysłowości. Niezależnie od tego, czy odziana w zdobny strój wyniosłej kapłanki, czy w zgrzebne łachmany portowej dziewki, zawsze idzie jej o to samo – o poddanie się zachłanności natury, zatracenie się w niej bez reszty. Posągi w świątynnym gaju nie pozostawiały co tego najmniejszej wątpliwości, a już tym bardziej zdyszane jęki, dochodzące z odosobnionych zakamarków w domach uciech. 
Gdy się nad tym bliżej zastanowić, wychodzi na to, że boska doskonałość, przełożona na ludzką zwyczajność, okazuje się być kiepskiej próby. Bogowie w wersji uczłowieczonej tracą swą nieskazitelność, co czyni z nich istoty zdumiewająco podobne do nas samych. Ulegają tym samym słabościom, namiętnościom, są stronniczy, kłótliwi, chytrzy i małostkowi, wręcz interesowni. Stać ich na wielkoduszność, często jednak rozmijają się ze sprawiedliwością, karząc ludzi wedle własnego upodobania, nawet z trudnym do pojęcia okrucieństwem. Zagniewani, rzadko kiedy okazują wspaniałomyślność, częściej surowość. Jakby sprawiało im zadowolenie dowodzenie swej wyższości i mocy. Oczekują od nas posłuszeństwa i ofiar, lecz czy nas lubią? A jeśli nawet okazują nam względy, to czy nas cenią i szanują? 
Kim dla nich jesteśmy? I czego, tak w ogóle, od nas chcą? Czy dokądś nas prowadzą? Jeśli tak, to dokąd, w jakim celu, i po co? Co nas czeka w wiecznym półmroku krainy srogiego Plutona? Przyglądanie się mękom Syzyfa, Tantala i Danaid? Nawet boska małżonka tego ponurego boga co i raz wyrywa się stamtąd, by choć na chwilę uciec od udręczonych dusz zmarłych. Śmiertelnicy nie mają tam żadnych szans na cokolwiek, co by przydawało wieczności jakiegokolwiek sensu.
Zdziwiło mnie samego, że takie pytania przyszły mi do głowy. Nigdy nie miałem zbyt wielkiego upodobania do filozofii, choć mej edukacji w tym przedmiocie nic nie można zarzucić. Poznałem, co znać należy, lecz nie pociągały mnie uczone dysputy o zawiłościach duszy, chyba że rozważania moralne, i ich stosowanie w życiu. Co innego wiedza praktyczna, historia, polityka, matematyka, no, i moja ukochana geografia. O rzymskich czy greckich bogach miałem takie samo pojęcie jak każdy zwykły człowiek, wychowany w duchu wiary w ich istnienie i moc sprawczą.  Jako dziecko, zwyczajowo jednych się bałem, innych lubiłem, lecz w sumie mało mnie wzruszały ich dzieje. Zdecydowanie ciekawsze były losy herosów i ich nadludzkie wyczyny. 
Prawdę mówiąc, z oczywistych powodów zawsze skupiałem się głównie w tym, co mogło być mi przydatne do przyszłych, wymarzonych podróży. Tężyzna fizyczna, walka wręcz i władanie bronią, jazda konna, rozpoznawanie tropów, kamieni i materiałów, używanie narzędzi. Z czasem doszło rysowanie map i nauka języków. Przez lata zaprawiałem się w wytrzymałości na zimno, gorąco, i zmęczenie. Dziadek i ojciec nie szczędzili pieniędzy na najlepszych, a i wymagających nauczycieli, ja zaś z ochotą poddawałem się ich edukacji. Wszelako niezawodnym i nieprzebranym źródłem wiedzy był Strabon – najpierw on sam, we własnej osobie, a potem, gdy umarł, jego dzieło. Jemu zawdzięczam znajomość zwyczajów obcych ludów, ich historii, religii, bogów, rytuałów, sztuki, architektury. On też nauczył mnie metody badania i porządkowania tego, co poznajemy, i czego doświadczamy. Słuchając jego opowieści o wielkich świątyniach, rozsianych po świecie, przekonywałem się, jak ci wszyscy bogowie – nasi i obcy – mało się od siebie różnią. Już wtedy zacząłem podejrzewać, że to nie w nich tkwi istota rzeczy, a w tym, jak mają się sprawy między nimi, a nami, ludźmi. Przekonanie to nie opuszcza mnie do dziś.
Gdy skończyłem wiek młodzieńczy, dziadek i ojciec wprowadzili mnie w krąg Mitry, któremu zostałem poświęcony i oddany w opiekę. Ta rodzinna tradycja swój początek wzięła od naszego przodka, który spędził kilka lat w partyjskiej niewoli. W Rzymie wielu czci tego perskiego boga, który wydaje się być bardziej od innych przyjazny ludziom. Jest w nim jakaś przyzwoitość, życzliwość, wsparcie dla dzielności i uczciwości. Nakaz wierności danemu słowu i przysiędze silnie przemawia zwłaszcza do żołnierzy, wspierających się w doli i niedoli żołnierskiego życia. Ową cnotę lojalności szczególnie cenili cesarze, którzy, sami oddając należną cześć tradycyjnym bogom, jednak szanowali i ten kult, widząc jak bardzo służy on podtrzymywaniu cnót wojennych u wyznających go legionistów i dowódców. 
Od samego początku pociągał mnie w nim duch tajemniczości, wyjątkowości, swego rodzaju elitarności. Ma w sobie dużo światła, które zawsze zwycięża mrok, rodząc nadzieję na to, że dusza nie zostanie skazana po śmierci na wieczne, bezcelowe błąkanie się w szarej mgle Hadesu. Mimo późniejszych, kolejnych inicjacji, nigdy nie próbowałem jednak zanadto zgłębiać mistycznych tajników swej wiary, aczkolwiek przez cały czas utrzymuje mnie ona w przekonaniu, że to, co robię, zostanie mi kiedyś policzone uczciwie i sprawiedliwie. Mitra dobrze traktuje ludzi, nie budzi lęku bez wyraźnej przyczyny, więc lgnie do niego wielu, szukających szczerego zrozumienia i prawdziwego wsparcia.
Tak rozmyślając, i wspominając przeszłość, dokończyłem swą dzisiejszą wyprawę. Tuż przed dojściem do portowych nabrzeży naszła mnie jeszcze jedna, zabawna myśl. Czy swego czasu Maes, gdy zatrzymywał się na Cyprze, odwiedzał świątynię rozpustnych kapłanek – a jeśli tak, to czy ulegał ich ofiarnym zalotom? Miłośnik niebezpiecznych przygód, był chyba bardziej niż ja odważny, zaborczy, żądny wrażeń, pewny siebie. Może znalazł taki sposób na łaskawość świątynnych piękności, że dopuściły go do siebie, darując mu jednak życie? To zagadka nie do rozwiązania. Zdawanie się na domysły czy wyobraźnię  nieodmiennie kończyło się przywoływaniem na pamięć niezwykłych posągów w gaju, z którego niedawno uciekłem. Może został uwieczniony w którymś z nich? Czy jednak aby na pewno byłby to dla niego honor, gdyby, utrwalony w marmurze, zdobił ogród bogini miłości z racji wyczynów erotyczno-gimnastycznych? Cóż, prawdy nigdy się już nie dowiem. 
Doszedłem do statku, którym miałem płynąć dalej, do Korykos. Rozmówiłem się z kapitanem, a ten oznajmił, że wypływamy późnym popołudniem. Nie chciało mi się już zapuszczać zbyt daleko w stronę miasta, więc uznałem, że zejdę na ląd i zaczekam w jakiejś małej tawernie nieopodal nabrzeża. Znalazłem taką, która wydała mi się najmniej podła i obskurna, zasiadłem na zewnątrz, by uniknąć towarzystwa dziwnych, nieraz podejrzanie wyglądających gości. Niezgorzej obsłużony, mając na widoku panoramę łodzi, czekających swego czasu na wyjście w morze, gapiłem się bez szczególnego zainteresowania na portową krzątaninę. Nie różniła się od tego, co widywałem wszędzie tam, gdzie zabierał mnie ojciec, wizytujący swych agentów. Zwiedziłem tym sposobem kilka portów, i niewiele było w stanie mnie już zaciekawić. 
Po jakimś czasie, zmęczony i znużony oczekiwaniem, wróciłem na statek. Wymościłem się we wskazanym mi miejscu i usnąłem, mimo panującego dokoła harmidru. Gdy się obudziłem, była już noc, a my, kierując się położeniem gwiazd, płynęliśmy po otwartym morzu. Nieco z boku majaczył eskortujący nas okręt wojenny, tu i ówdzie zauważyłem ogniki na kilku jeszcze innych łodziach, które przyłączyły się do naszego bezpiecznego konwoju. Uznawszy, że należy oszczędzać siły na dalszą drogę, nakryłem się jakąś znalezioną derką i zasnąłem, tym razem na dobre.
Zbudziła mnie ranna krzątanina na pokładzie. Po wschodzie słońca wioślarze zaprzestali na jakiś czas swej pracy, marynarze stawiali żagiel. Opłynąwszy Cypr od północy, kierowaliśmy się otwartym morzem w stronę Cylicji. Dotarcie do jej wybrzeży miało potrwać  cały dzień i noc, a potem czekały nas jeszcze dwa lub trzy dni podróży do cylickiej Seleucji i sąsiedniego Korykos. Tak oznajmił mi kapitan, gdy udało mi się go zagadnąć w wolniejszej dla niego chwili. Niezbyt rozmowny, traktował mnie zrazu niemal jak natręta, którego znosi tylko dla godziwej zapłaty za dowiezienie na stały ląd. Jednakże przy drugiej rozmowie jego niechęć ustąpiła miejsca ciekawości, z kim to przyszło mu mieć do czynienia. Widocznie Filipon, który w Tyrze załatwiał mi ten przejazd, bąknął o dwa słowa za dużo, więc teraz próbował sobie wyjaśnić, czy dobrze domyśla się, kogo wiezie. W końcu, nieczęsto zdarza się przewozić na swoim statku syna swego chlebodawcy. 
Dla samotnego gościa na statku dłuższa podróż morska jest w gruncie rzeczy szalenie nudna. Nie ma nic do roboty, trzeba uważać, by nikomu nie wchodzić w drogę, dają prosty wikt, za który zresztą przychodzi słono płacić. Chętnie korzysta się więc z każdej okazji do jakiejś odmiany, czy rozmowy. A taka nadarzyła się po południu, gdy zeszliśmy się obaj przy obiedzie, przy małym, zwykłym stoliku na dziobie. Po krótkiej wymianie zwyczajowych uprzejmości, zapadło milczenie, które postanowiłem przerwać, pod pretekstem wywiedzenia się czegoś o piratach, jacy kiedyś tu grasowali. 
- Dawno temu, rzeczywiście, było tu niebezpiecznie, to znaczy, na morzu. Teraz zbójectwo przeniosło się na ląd – odparł, już bez rezerwy, jaką mi wcześniej okazał. 
- Niezbyt rozumiem. To w końcu są piraci, czy ich nie ma?
- Są, ale już nie tacy jak dawniej. Małe łodzie, drobne bandy. Ale nie tak groźni. Zresztą, tu teraz robi się bandyckie interesy trochę inaczej.
- To znaczy, jak?
- Kiedyś te porty to było jedno wielkie pirackie państwo. Największy był Tars. Tam zwożono łupy, dzielono, handlowano wedle własnego uznania.  Potem przypłynęły okręty z Rzymu i zaczęła się regularna wojna. Trwała kilka lat, aż w końcu miejscowi przegrali. 
Kapitan najwyraźniej mówił o wyprawie Pompejusza, skutecznie likwidującej tutejsze korsarstwo, szkodzące prowadzeniu handlu ze Wschodem. Działo się to jeszcze za życia Artusa, który wraz z innymi kupcami wyłożył spore pieniądze, by zachęcić senatorów do przyjęcia stosownej ustawy. Dzisiaj, po latach, jako jego potomek, słuchałem o tamtych dziejach, w których Tycjanowie, mieli swój cichy, ale jakże ważny udział. Nie dałem poznać, że o tym wiem, niemniej słuchałem jego opowieści z dużym zadowoleniem.
- Rozumiem, że piratów przegnano raz, a skutecznie?
- I tak, i nie. Wielu zginęło, łodzie odebrano, albo popalono, w Tarsie osadzono garnizon i kilka okrętów. Kto się poddał, poszedł w niewolę. Niektórym darowano, bo zgodzili się pływać w rzymskiej służbie. A ci, co uszli z życiem i odmówili przejścia na drugą stronę, poszli po rozum do głowy, i wymyśli nowy sposób na swoje zbójectwo.
- Ciekawe, jaki? 
- To proste. Zamiast kraść na morzu, zaczęli kraść na lądzie. Nie tu, ale głównie przy syryjskiej granicy, na cylickim szlaku. Tam, gdzie idą towary ze wschodu, i na wschód.
- Czyli zamienili się w zwykłych złodziei?.
- Prawdę mówiąc, tak to wygląda. Ale nie w tym rzecz. Nie sztuka ukraść coś, ale to sprzedać – tłumaczył rzeczowo. – Zwłaszcza jeśli trafia się tego bardzo dużo.
- Więc co z tym robią?
- Na tym właśnie polega ich pomysł. Łupy zwozi się do małych zatoczek na wybrzeżu, a stamtąd łodziami rozwozi dalej, do Cylicji, na Cypr, do greckich miast, gdzie się tylko da. Wszędzie czekają zawczasu umówieni odbiorcy, jest zapłata, towar znika, znikają dostawcy, i wszyscy są zadowoleni. A całym tym interesem po dawnemu trzęsą stare pirackie rody.
- Przecież są tu rzymskie okręty! Na lądzie też jest wojsko. 
- Nie upilnuje wszystkiego. Nie starcza go, żeby chronić cały szlak. Zresztą, nie po to tu przecież jest. Czasami i żołnierze po cichu układają się z bandami. Każdy radzi sobie po swojemu. 
- Kupcy mają własną ochronę.
- Ale to za mało. Tylko największych stać na trzymanie dużych oddziałów, żeby chroniły, co ich. Myślę, młody panie, że kto, jak kto, ale ty coś o tym powinieneś wiedzieć – spojrzał na mnie znacząco. 
- Słyszałem o takich praktykach, ale gdzie indziej – wywinąłem się z odpowiedzi. – Najgorzej jest ponoć w Arabii i Egipcie. Mówiono mi o tym też w Tyrze – przypomniałem sobie rozmowę z Filiponem. – Lecz nie sądziłem, że można to aż tak sobie poukładać. Przecież do tego trzeba ogromnej floty przewoźników!
- No, i właśnie tu ona jest. Stara tradycja, tylko na nową modłę. Zbójectwo tutejsi ludzie mają we krwi, od dziecka. Tak było, jest i będzie.
- Pod nosem cesarskiej władzy?
- Cesarz jest daleko, a na miejscu siedzą namiestnicy i urzędnicy. Jak myślisz, są ślepi i głusi?
- Co chcesz przez to powiedzieć?
- Tylko tyle, że mają oczy i uszy na swoim miejscu. 
- Czyli wiedzą o tym?
- Doskonale.
- I co? Nic nie robią?
- A jak sądzisz, panie? Urzędnik, to urzędnik. W pojedynkę jest chytry, ale tchórzliwy. Ale w stadzie, to wielka, głodna hiena. Węszy za padliną. Jak dostaje, to się uspokaja.
Krótko i bez ogródek. Zwykły marynarz, w kilku prostych słowach opisał to samo, co jeszcze dwa dni temu wyłożył mi był mądry i uczony kapłan. To, o czym przekonywał mnie Maros, a co budziło mój sprzeciw, tu, na cylickim morzu potwierdzało się w całej rozciągłości, jako coś normalnego i oczywistego. Jeśli dodać do tego przechwałki Venustusa o jego dobrych stosunkach na dworze w Antiochii, i napomknienia o płatnej ochronie, jaką oferuje prywatnym kupcom, to obraz porządków w cesarstwie zaczął jawić mi się w nieco innym świetle. 
Zresztą, czy powinienem się temu dziwić? Czyż na Palatynie, w senacie, na forum, jest inaczej niż tu, na krańcu państwa? Kwestury, prefektury. Wszędzie trzeba jakoś się okupić, gdzieś wkupić, kogoś przekupić. Światem rządzą pieniądze i bogactwa, a raczej sposoby ich zdobywania i krążenia. Rzecz w tym, kto i jak się nimi posiłkuje, gdy sprawuje przyznany mu urząd. Wielka władza, wielka grabież. Mniejsza władza, grabież mniejsza, stosownie do okoliczności i możliwości. Za wielkimi słowami i patosem gestów kryje się małość ludzkich słabości, i niepohamowana siła ludzkiej zachłanności w niezliczonych ich przejawach.
- Twierdzisz więc, że te praktyki dzieją się za cichym przyzwoleniem urzędów? – spytałem, choć w świetle tego, co mówił, było to pytanie raczej retoryczne. 
- Bardzo cichym, ale sowicie opłaconym. I nie urzędów, ale urzędników – kapitan zaśmiał się, jakby zadowolony sam z siebie i swej zgrabnie sformułowanej odpowiedzi.
- Musisz mieć duże doświadczenie w tym względzie – wyraziłem przypuszczenie, iż i on sam stosował się do tych reguł gry.
- To rodzinna tradycja. Urodziłem się w Sidzie, tam był kiedyś piracki port, trochę zamulony ale dobrze ukryty. No, i bogate miasto. Ale po rzymskiej wojnie dziadek musiał uciekać. Wybrał wschód, wylądował w Korykos. Dorobił się kilku dużych łodzi, potem zbudował statek.
- Też brał udział w tym transporcie łupów?
- Owszem. Ale po jego śmierci ojciec uznał, że warto to zmienić. Dostał ciekawą propozycję. Stałe usługi dla wielkich kupców. I tak już zostało. Bardziej opłaca się teraz pływać dla nich, niż dla złodziejskich band. Zarobek nie mniejszy, a i pewniejszy. A przy dużych transportach jest ochrona wojska – kiwnął głową w stronę towarzyszącego na okrętu Venustusa.
Coś mnie tknęło. Któż to taki złożył ojcu kapitana ową ciekawą ofertę?  Przyszła mi do głowy myśl tyleż niezwykła, co i zabawna. Nie były w stanie bowiem zadziwić mnie już żadne zbiegi okoliczności.
- A wiesz może, kim był tamten człowiek? Ten, co ułożył się z twoim ojcem?
- Tylko z opowiadań. Był tu znany. Układał się z wszystkimi.
- Nawet z bandytami?
- Z nimi też. Nie ruszali go. Miał z nimi jakąś swoją umowę. Umiał się targować. Nie oszukiwał, ale i sam nie dawał się oszukać. Dotrzymywał słowa, dawał zarobić. Był twardy, nikogo się nie bał.  Szanowali go, nawet lubili.
- Skąd się wziął?
- To już ty, panie powinieneś chyba wiedzieć najlepiej – kapitan spojrzał na mnie znacząco. – Wielkie interesy, z samego Rzymu. Wtedy zaczęło się tu dużo dziać. Kto był prędki, kto pierwszy, ten wygrywał. Przecież nie muszę ci tego tłumaczyć – znów spróbował mnie podejść. 
- Twój ojciec był niegłupim człowiekiem. Mądrze wybrał – spojrzałem na niego wymownie. Nie odpowiedziałem wprost na jego podchwytliwe dopytywanie się o moje pochodzenie, lecz dałem do zrozumienia, że może mieć racje w swych podejrzeniach.
- Też tak uważam. 
- Przejąłeś po nim jego interesy?
- Jak widzisz, panie.
- Miejscowi cię nie ruszają? Nie szkodzą?
- Sam jestem miejscowy. Jest nas kilku, wszyscy się znamy. Nie warto z nami zadzierać. Zresztą, każdy może tu znaleźć dla siebie zajęcie. – Kapitan wstał, najwyraźniej kończąc naszą rozmowę. – Wolna wola. Oni nie ruszają nas, my nikomu nic nie mówimy – rzucił jeszcze na odchodnym. – To tak, jak z ładunkiem na statku. Jak dobrze rozłożony i wyważony, to jest równowaga – zakończył ze znaczącym uśmieszkiem.
- Jestem pewny, że długo ją zachowasz – odparłem, patrząc mu prosto w oczy, jakby przypieczętowując dawną umowę między dwiema rodzinami. Uśmiechem i ukłonem dał do zrozumienia, że pojął to, i zaakceptował. 
Gdy zostałem sam, długo zbierałem myśli. Nie miałem, co prawda, żadnych na to dowodów, lecz też i żadnych wątpliwości, że znów trafiłem na kolejny ślad, jakimi Maes znaczył swoją obecność, gdziekolwiek się pojawiał. Ile ich jeszcze przyjdzie mi napotkać? Nawet niezbyt zaskoczyło mnie to, że nie wahał się wchodzić w układy z bandytami i piratami. W grach o rodzinne interesy każdy środek był dobry, by osiągnąć zamierzony cel.
Fortuna sprzyja bezwzględnym, słabych zaś pomija, chyba że coś się jej odmieni pod wpływem chwili i kaprysu. Niegdyś dziadek Festus w Rzymie tkał gęstą pajęczynę w którą sprytnie łowił swe ofiary w świecie władzy i polityki. Ale to Maes dostarczał mu lep, na który tak ochoczo się łapały. Bracia działali zgodnie, wspomagając się wzajemnie, jeden wykorzystywał możliwości, jakich dostarczał drugi. Nieodrodni następcy wielkiego Artusa, prawdziwego twórcy imperium Tycjanów. Władza i pieniądze w jednej rodzinie to potęga, która zmyślnie stosowana, daje niebywałe efekty. 
Można spędzić lata na studiowaniu uczonych traktatów o państwie i pozostawać wciąż głupcem. Można zostać filozofem i oddawać się rozważaniom o tajnikach ludzkiej duszy, a i tak niewiele z nich rozumieć. Te kilka miesięcy samotnej podróży, jakie minęły od chwili gdym wyruszył z Rzymu, zwolna przemieniały moje myślenie o tym, czego uczono mnie w szkołach. Wiedza, jaką wyniosłem z domu o brutalnych regułach, rządzących polityką, handlem i złotem, bez doświadczenia, zdobywanego przez własną praktykę, wcześniej była dla mnie niczym innym jak tylko pustą teorią.  Dopiero teraz, naocznie przekonywałem się, jak to działa w życiu. Trudno orzec, co teraz brało we mnie górę – fascynacja tym, co spostrzegam, czy zniechęcenie tym, co uznawałem za tego przyczynę. A przecież tyle jeszcze czekało mnie w przyszłości. 
Gdy dopłynęliśmy do portu, zebrałem rzeczy i, przepełniony niecierpliwością, stałem na pokładzie, obserwując przybliżające się nabrzeże wraz z widocznymi już miejskimi zabudowaniami. W pewnej chwili podszedł do mnie kapitan, z którym miałem jeszcze dopełnić rozliczenia za dowiezienie mnie tu z Cypru. Ze zrozumiałych względów żegnaliśmy się w o wiele bardziej przyjaznym nastroju, niż zeszliśmy u początków podróży.
- Pozwól, panie, że ci coś doradzę. Wiem, że udajesz się do Antiochii. Wiele domyśliłem się po rozmowie z Filiponem w Tyrze. Ale nasza rozmowa zostanie między nami. Dlatego powiadam, nie płyń dalej morzem, pamiętaj, co ci mówiłem.
- Łodzią byłoby szybciej, a mnie zależy na czasie.
- Jeśli nie masz tu nikogo zaufanego, kto akurat płynie w tamtą stronę, nie ryzykuj.
- Nawet za dobrą zapłatą?
- Nie pokazuj, że możesz sobie na wiele pozwolić. To przyciąga nieszczęście. A ty aż się o to prosisz.
- Czemu tak uważasz? 
- Tu wieści rozchodzą się bardzo szybko, i trafiają do kogo trzeba. Spójrz, razem z nami z Tyru przypłynęło kilka statków – wskazał ręką na towarzyszące nam łodzie. Więcej nie musiał wyjaśniać. 
- Czy chcesz mi powiedzieć coś jeszcze, czego nie wiem? – spróbowałem dopytać go do końca.
- Tylko tyle, byś uważał. Tu kradnie się nie tylko towary. Czasami i ludzi. Dla okupu.
- Na lądzie też przecież nie jest zbyt bezpiecznie.
- Ale łatwiej skryć się, albo zgubić między ludźmi. A na morzu, jakby co, nie masz żadnych szans.
- Dobrze wiedzieć. Dziękuję za ostrzeżenie – uniosłem rękę w pożegnalnym geście, zebrałem swoje rzeczy po czym zszedłem na brzeg. 
W pierwszym odruchu pomyślałem, że może warto spytać go o kogoś zaufanego, kogo mógłby mi polecić. Wszelako zdałem się na odczucie, że lepiej dać sobie z tym spokój. Coś mi mówiło, że im mniej zamieszania i rozmów między obcymi, tym dla mnie bezpieczniej. Kapitan może i dobrze mi życzył, wszak na swój sposób był na naszej służbie, lecz jedno słowo za dużo mogło wystarczyć, by ktoś zainteresował się, czemu chce pomagać jakiemuś przybyszowi. Rozważywszy jego ostrzeżenie, zdecydowałem, iż dalej ruszę lądem. Trzeba mi więc było jak najszybciej wydostać się niezauważonym z miasta – najlepiej na trakt syryjski – i tam szukać w miarę pewnego sposobu na dotarcie do Antiochii. Zresztą, i tak miałem już dość morskiego powietrza, obijania się na pokładach statków, krążenia od portu do portu. Minęło cztery z górą miesiące od wyjazdu z Rzymu, a ja wciąż jeszcze nie dotarłem do miejsca, z którego miała rozpocząć się moja właściwa podróż w nieznane. 

Cylicja
	Korykos – dziwna nazwa dla miasta. Pamiętam czasy nauki, gdy pod kierunkiem pewnego gladiatora uczyliśmy się różnych rodzajów walki. W sali ćwiczeń przy palestrze zawieszano worki z piaskiem, lub drobnym ziarnem, na których wyżywaliśmy się, przysposabiając do walki na pięści. Otóż taki worek z grecka nazywa się właśnie korykos. Jakże zadziwiająca jest ludzka pomysłowość w nazywaniu rzeczy. Tu gniazdo piratów, tam zwykły wór do okładania przez pięściarzy? Zaiste, niepojęte.
	Po zejściu na ląd szybko przeszedłem przez portową ciżbę i wszedłem miedzy uliczki miasta. Większa jego część, za portem, leżała na wzgórzach, prowadzących ku pobliskim górom Taurusu. Trakt syryjski biegł wzdłuż nich, należałoby więc szukać jakiegoś sposobu, żeby tam najpierw dotrzeć. Lecz wydostanie się samemu z tego podmorskiego kotła wydało mi się jeśli nie niepodobieństwem, to w każdym razie zbyt dużym ryzykiem, by samotnie je podejmować. 
Przyszło mi do głowy, że przecież musi być jakaś droga wzdłuż wybrzeża, którą miejscowi krążą między sąsiednimi osadami. Przypomniawszy sobie opisy Strabona, doszedłem do wniosku, że stolica prowincji cylickiej, duże miasto Tars, znajdować się powinno dwa albo trzy dni drogi stąd na wschód. Drobny handel bez wątpienia przebił sobie jakiś mniej kłopotliwy przejazd, którym towary, bez nadkładania drogi, wędrują w tę, i z powrotem. Należało zatem go poszukać, i tam znaleźć sposobność do dalszej wędrówki. Najlepiej byłoby przyłączyć się do kogoś z miejscowych handlarzy, ponieważ samotny, obcy podróżny budziłby niezdrową ciekawość, a może i niebezpieczną podejrzliwość. 
Z całego tego rozmyślania wywiodłem w końcu, że powinienem znaleźć główne tu miejsce targowe, gdzie schodzą się interesy okolicznych drobnych dostawców, hodowców i rolników. Odnalazłszy je, nie rozpytywałem na oślep, kto zacz, lecz ruszyłem dalej, idąc za wozami, najwyraźniej wyjeżdżającymi już z miasta. Tym sposobem wydostałem się poza jego obręb, tam zaś, przysiadłszy na skraju drogi, w miejscu, gdzie przy sporej studni przystawało wielu przejezdnych, by nabrać wody, począłem obserwować zatrzymujące się tabory. 
Niezadługo potem wypatrzyłem wreszcie człowieka, który wraz z drugim, sporo od niego młodszym, krzątał się wokół swego dobytku. Wyglądali prosto i zwyczajnie, spokojni w ruchach, zdawali się czuć pewni siebie, choć bez zbytniej ostentacji. Wozy załadowane mieli do połowy, coś na nich sprawdzali, z nikim nie rozmawiali. Uznałem, że warto spróbować nagabnąć starszego z nich. A nuż mi się poszczęści? Podszedłem powoli, dając znak ręką, że nie mam żadnych złych zamiarów.
- Wybacz dobry człowieku, że zaczepiam – zacząłem ostrożnie – ale szukam kogoś, z kim mógłby się zabrać w drogę w stronę Tarsu. Oczywiście, zapłacę, choć wiele nie mam – dodałem.
- A tyś kto? – spytał zapytany, nie okazując ani niepokoju, ani zdziwienia. 
- Jestem tu obcy. Płynąłem statkiem, ale mnie wysadzili. Dalej muszę radzić sobie sam, bo nie stać mnie na opłacenie łodzi.
- Skąd jesteś?
- Z Italii.
- A co cię tu przyniosło?
- Długo by mówić. Ale nie gardłowe sprawy.
- Nie jedziemy aż do Tarsu.
- A jak daleko?
- Do Zefiry.
- A stamtąd ile mi jeszcze zostanie?
- Dzień drogi. Albo i mniej.
- To już blisko.
- Da się wytrzymać.
- Dobrze. Zgoda – jeśli mnie zabierzecie.
- Ile możesz dać?
- Sztukę srebra.
- Stater?
- Drachma. 
- Mało.
- Zapłacę za jedzenie.
- To już lepiej.
- To jak będzie?
- Trzy.
- Dużo. Przecież potem też trzeba żyć. 
- Inaczej nic z tego.
- Dwie.
	Spojrzał na towarzysza, który wcześniej podszedł do nas, i przysłuchiwał się rozmowie. Milcząc, kręcili głowami, obejrzeli mnie od stów do głów. Wreszcie jakby zgodzili się miedzy sobą spojrzeniem.
	- Niech będzie. Ale za jedzenie osobno.
	- Mam jeszcze trochę miedziaków.
	- Ujdzie.
	- Zgoda. – Wysupłałem jedną monetę z woreczka, w którym trzymałem tylko część pieniędzy, tak żeby zobaczyli, że rzeczywiście nie mam ich za wiele. Wręczyłem ją starszemu, z gestem aprobaty. – Druga, jak dojedziemy – wiedziałem, ze tego dopilnują.
	Targowaliśmy się zwyczajnie, bez zbytnich emocji, nie za długo, ale tak, jak się należy między poważnymi ludźmi w tych okolicznościach. W przyszłości miałem jeszcze nie raz, i nie dwa, podobnie wypraszać sobie pomoc w podróży. Bywało różnie, raz z dobrym skutkiem, kiedy indziej bez efektu, lecz rytuał zawsze pozostawał ten sam. 
Niezależnie od tego, czy idzie o ćwierć asa, czy o stosy aureusów, od dawien dawna jest to ta sama gra o przewagi. Trzeba umieć wytrzymać, robić stosowne miny, gesty, właściwie udawać. Wartość przedmiotu targu znają obydwie strony, ale każda chce pokazać, że ma zamiar być górą, i ugrać jeszcze coś ponadto. Podjęcie gry budzi uznanie, stanowczość i upór w jej prowadzeniu – szacunek, natomiast zaniechanie może stać się wręcz niewybaczalną obrazą. Tak jest wszędzie, czy to wśród ludzi prostych, czy bogatych. Mistrzami w tej sztuce zwodzenia są Fenicjanie i Grecy, ale i inne ludy znają ją doskonale.
Wychowany w rodzinnym bogactwie, zdobytym i nadal zdobywanym przez innych, u początków podróży trochę wzdragałem się przed nieznośną dla mnie teatralnością wykłócania się o coś, co mogłem przecież mieć za dowolną cenę. Dopiero z czasem pojąłem, ile w tym jest zdrowego życiowego sensu, a także jak owo ugadzanie się na coś wspólnego niekiedy zbliża ludzi do siebie. Oczywiście, może też i ich poróżnić, zwłaszcza gdy jedna strona bezwzględnie wykorzysta słabość drugiej, wynikającą z jakiejś konieczności lub wręcz przymusu. Gdy targ zamienia się w rabunek, otwartą grabież, kończy się to zwykle nienawiścią, nieraz na całe życie, a nawet na pokolenia. 
Moi gospodarze wskazali mi miejsce na jednym z wozów, gdzie wymościłem się miedzy zwalonymi tam wielkimi worami. Okazały się nad podziw miękkie i wygodne. Jak dowiedziałem się później, była w nich kozia wełna, z jakiej w Cylicji powszechnie robi się rozmaite tkaniny, używane nawet do wyrobu żagli, a także wielkich namiotów dla wojska. Zmęczony, zapadłem w półsen, co i raz przerywany pokrzykiwaniem woźniców przy mijaniu się taborów. Miejscowi nawoływali się w tutejszym języku, z którego rozumiałem co trzecie słowo. Pamiętam, że przejechaliśmy przez małe miasteczko, potem były kolejne osady, wreszcie pod wieczór zajechaliśmy pod gospodarstwo, które od biedy przypominało stację podróżną. Tam też stanęliśmy na noc. 
Wczesnym rankiem, po prostym śniadaniu, za które zapłaciłem zgodnie z umową, ruszyliśmy w dalszą drogę. Do celu zostało już niewiele, trochę więcej niż pół dnia. Góry jakby oddaliły się w głąb lądu, jechaliśmy wciąż traktem wzdłuż wybrzeża. Trochę rozmawialiśmy, o wszystkim i o niczym, głównie o zwyczajach, trochę o ich pracy. Nie dopytywałem o bandytów i pirackie tradycje, wolałem nie ruszać tego tematu w obawie, że uznają mnie za nasłanego szpiega. Przed południem oznajmili, że dojeżdżamy do Zefiry i że niebawem przyjdzie nam się rozstać, gdyż do samego miasta wjeżdżać nie będą, bo swoje sprawy załatwiają gdzie indziej. Wyjaśnili mi też, że do Tarsu mogę nawet na piechotę dojść jeszcze przed wieczorem, bo to niedaleko. Rozstaliśmy się na skrzyżowaniu dróg, przed wjazdem między miejskie zabudowania. Wypłaciłem resztę umówionej zapłaty, zebrałem rzeczy i, pożegnawszy się zgodnie, skierowałem we wskazanym kierunku.
Ponieważ dobrze wypocząłem na wozie z kozią wełną, postanowiłem ominąć samo miasto, i pójść dalej na własnych nogach. Ruch był tu znaczny, samotny wędrowiec nie budził szczególnego zainteresowania. Zatrzymując się co jakiś czas dla odpoczynku, późnym popołudniem dotarłem na przedmieścia Tarsu. Wszedłem do niego przez tę samą bramę, przez którą nie tak znów dawno temu wjeżdżała tu sama Kleopatra, witana przez Antoniusza. To tu właśnie zaczęła się ich burzliwa historia, której jakże żałosnym zwieńczeniem stała się bratobójcza bitwa pod Akcjum, i śmierć obydwojga kochanków. Spoglądając na te miejsca myślałem sobie, jak dziwnie plotą się ludzkie losy, gdy wielcy tego świata szaleńczo miotają się po świecie, w poszukiwaniu sławy i władzy, i jak niewiele zostaje po tej ich szamotaninie.
Z drugiej jednak strony, niezwykłe jest odnajdywanie śladów przeszłości, będąc samemu jej kolejnym ogniwem. Wszak Cycero, przyjaciel mego przodka, Lucjusza, w dawnych, burzliwych czasach był tu niegdyś krótko namiestnikiem. Dzięki niemu stary Artus, zawiązał był mały supełek swej pajęczyny w tej odległej krainie, która, po pompejuszowej rozprawie z korsarstwem, z czasem stać się miała dość ważnym punktem na szlakach handlowych, wiodących ze wschodu do Rzymu. Maes, jeszcze wciąż po tylu latach pamiętany wśród cylickich żeglarzy, musiał i tu, bez wątpienia, zostawić po sobie jakieś ślady. Nie było jednak moim zamiarem uważne ich wyszukiwanie, brakowało na to czasu, niemniej ciekawiło mnie, czy los znów nie podsunie mi czegoś, co miało jakiś z nim związek. Tak bowiem już jest, że pieniądz, jego zaplecze, i korzyści zeń płynące, trwalej zapisują się w ludzkiej pamięci i ludzkich sprawach, niż rządy, sprawowane przez wciąż zmieniających się władców – niegdyś od Aleksandra, aż po nasze czasy Pompejusza, Cezara, Antoniusza, Augusta, i teraz Tyberiusza. 
Od pierwszej chwili zrozumiałem, czemu stary, poczciwy Strabon tak bardzo zachwycał się stolicą cylickiej prowincji. Z miejsca wyczuwało się panującą tu aurę spokoju i dostatku. Ruch tak samo duży, jak we wszystkich miastach, ale bez owego zadyszanego pośpiechu ludzkiej krzątaniny wokół małej codzienności. Życie toczy się jakby nieco wolniej, co nie znaczy że pusto i gnuśnie. Na ulicach dojrzeć można ludzi wielu narodów i plemion – Greków, Persów, Partów, Fenicjan, Żydów, Arabów, Egipcjan, Armeńczyków. W licznych świątyniach oddaje się cześć wszystkim chyba bogom świata, a ci, ze swej strony, najwyraźniej sprzyjają swym cylickim wyznawcom, i nie mącą im zbytnio  życia swymi kaprysami. 
Widoczne wszędzie oznaki bogactwa znamionują raczej wykwint, niż wyniosłość, wręcz elegancję, a nie krzykliwe prostactwo dorobkiewiczów. Zapewne wynikało to z tradycji uprawiania nauk, edukacji i sztuki. Tars ma się bowiem czym szczycić. Strabon chwalił tutejszy zapał do nauk, zwłaszcza do filozofii. Dobrze znał się z Atenodorem, stoickim nauczycielem samego Augusta w jego młodości. To dzięki niemu, gdy Oktawian został już cesarzem, cylicka stolica zyskała miano wolnego miasta, i zwolnienie z danin. Niezwykłością są tu też prawa kobiet, które nie tylko mogą swobodnie uprawiać sporty, ale i sprawować urzędy – rzecz w Rzymie i innych krajach nie do pomyślenia, chyba że niegdyś w Egipcie. A wszystko to za sprawą Kananity, który wiele lat krążył między Rzymem, a Tarsem, i na swój sposób uzyskiwał od możnych tego świata tak wiele dla swej ojczyzny. Obdarzany zaufaniem i szacunkiem na Palatynie, wyjednywał pobłażliwość władcy, który przecież słynął ze starań o przestrzeganie czystości obyczajów, i niekiedy dość krzywym okiem spoglądał na nadmierną swawolność Cylicjan. 
Bo rzeczywiście, z racji bogactwa i przywilejów, są próżni ponad zwykłą miarę. Jawnie okazują obojętność dla wielkiej polityki, interesuje ich jedynie pomnażanie bogactwa, i wygodne z niego korzystanie. Cylicja to mały, zamożny kraj. Lata pirackiego rozpasania minęły bezpowrotnie, rozwinął się w niej natomiast ruch pieniądza i towarów. Nie sprawia Rzymowi kłopotów, więc panuje tu spokój. Uprawiane w głębi kraju zbójectwo trzyma jako tako w ryzach spory garnizon naszych wojsk, pilnujący również bliskiej, a niezbyt pewnej granicy z Armenią. Ponieważ nie płaci się tu danin, więc i urzędy ograniczone są tylko do spraw państwowych, co dla miasta ma tę dobrą stronę, że w Rzymie brakuje chętnych, by przyjeżdżać tu po urzędnicze łupy. Nie mieliby w Tarsie sposobności do nadmiernego łupiestwa i przekupnego intrygowania – tym zajmują się miejscowi, którzy w tej materii przestrzegają od dawna ustalonych zwyczajów. Gdy rzeczy w prowincji układane są i zmieniane powoli, wedle własnych potrzeb i reguł, wiadomo czego się trzymać, i mało kto jest skory do głośnych awantur, czy szukania u obcych pomocy dla ich prowadzenia. 
Nie oznacza to, żem widział w Tarsie jakąś bajkową sielankę. Życie toczy się tu w rytm powszechnej i odwiecznej gry o namiętności, przewagi i pieniądze. Polityka rzadko kiedy tu teraz dociera, chyba że pośrednio, jak to było z nieszczęsnym Wononesem. Swego czasu syn króla Fraatesa, wychowany w Rzymie, z woli został Augusta na krótko osadzony na tronie partyjskim, skąd go szybko wygnano za chciwość i wyparcie się tradycji przodków. Na krótko zawładnął Armenią, lecz i stamtąd musiał uchodzić, gdyż nowy już cesarz, nasz Tyberiusz, miał serdecznie dość kłopotów, jakie sprawiał ten głupi i żałosny błazen, nadto niewdzięcznik, spiskujący z kim się da przeciw cesarstwu. Osadził go na więc na wygnaniu właśnie tu w Tarsie. Kłopotliwy Part, który sam chyba nie wiedział kim jest, wciąż knuł intrygi, wyobrażając sobie w swej próżności, że może nadal brać udział w dużych grach o władzę. W nadziei na jakieś w tym sukcesy postanowił uwolnić się spod kurateli namiestnika Cylicji, i samowolnie ruszył na północ, by szukać nowego szczęścia.  Szybko jednak złapany w drodze, zginął w nieco tajemniczych okolicznościach.
Ktoś z przypadkowo spotkanych przechodniów, gdym go pytał o drogę, pokazał mi mimochodem – jako ciekawostkę – willę w której Wonones mieszkał podczas swego wygnania w Tarsie. Z rzuconych kilku zdań wyczułem wielką niechęć do tego nieudanego władcy dwóch królestw. Podobno jego wyniosłość przekraczała wszelką ludzką miarę. Barbarzyńca, choć wychowanek Rzymu, mający się przy tym za Greka z ducha i umysłu, był po prostu zwyczajnym durniem, przy tym niezłym ponoć chciwcem i okrutnikiem. Tak to już bywa, gdy statyście historii przychodzi do głowy mieć się za samozwańczego demiurga. Dobrze, jeśli kończy tylko jako jej pośmiewisko. Zwykle jednak marnie ginie gdzieś z ręki niewolnika, na zlecenie tych, którym przestaje już być potrzeby i użyteczny. 
Jest też w Tarsie teatr, i stadion, i wiele pięknych miejsc publicznych, mają nawet niezłą bibliotekę. Wszystko to obejrzałem sobie przez kilka dni, jakie tu spędziłem. Czego nie znalazłem wcześniej u Strabona, wywiedziałem się na miejscu podczas licznych rozmów z miejscowymi różnej rangi i znaczenia. Los dał mi trochę czasu na takie wytchnienie, gdyż już następnego dnia po przybyciu przydarzyło mi się spotkanie, które ostatecznie przesądziło o sposobie dotarcia w do Antiochii. Był to przypadek, niezwykle dla mnie pomyślny. 
Otóż po nocy, przespanej w całkiem przyzwoitym domu podróżnym, postanowiłem rozejrzeć się w mieście i rozeznać, jak by tu najlepiej i najbezpieczniej dostać się do stolicy syryjskiej prowincji. Mogłem, oczywiście, pójść z tym do tutejszego namiestnika, lecz nie miałem ochoty dla tak błahej sprawy korzystać ani z przywileju imienia i pozycji, ani z pomocy miejscowych urzędników, którzy zapewne próbowaliby mnie osaczyć swoimi pomysłami, i przy okazji nieźle oskubać. Odnalazłem więc wielki plac targowy z myślą, by znów poszukać jakichś wędrownych kupców, wybierających się w tamte strony. Ten sposób podróżowania nieźle już wypróbowałem, wiec wierzyłem, że i tym razem uda mi się z niego skorzystać.
Okazało się to nie takie proste. Nie znalazłem nikogo, kto sam zmierzał aż tak daleko. Miejscowi znają mnóstwo mniejszych i większych przystani i portów w całej zatoce egejskiej, dokąd idą ze swymi towarami, by stamtąd przewieźć je dalej łodziami do Seleucji, gdzie czekają już na nie odbiorcy z pobliskiej Antiochii. Niektóre transporty wysyła się do Aleksandretty, ale potem jest z nimi wiele kłopotów. Drobni kupcy unikają drogi lądowej, gdyż przeprawa przez wrota syryjskie, na starym, perskim szlaku królewskim, do łatwych nie należy. Za tą pięknie brzmiącą nazwą kryje się długa, kręta i kamienista przełęcz w górach, niezbyt przydatna dla handlowych taborów. Nie sprzyja temu sama natura, gdyż przejście jej, nawet przy dobrej pogodzie, wymaga sporo wysiłku. Nadto, potrzebni przewodnicy każą sobie słono płacić za swe usługi; a i tak nie ma się do końca pewności, czy aby nie są w zmowie z czającymi się w gdzieś bandytami. 
Droga, niegdyś jakże przydatna dla wojsk Aleksandra i Cezara, wybierana przez zdobywców i pojedynczych odkrywców, dla handlarzy jest wielce uciążliwa, a nawet ryzykowna. Tak to zwykle bywa, że czym innym jest wspaniała legenda, czym innym zaś życiowa praktyka. Kto nie ma specjalnych po temu powodów, bez dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, nie decyduje się na taki hazard. Ponieważ bezpieczne przepłynięcie zatoki zajmuje dzień lub dwa, a łodzi wszędzie w bród, więc dla większości zainteresowanych wybór jest raczej oczywisty.
Wróciwszy po całym niemal dniu takich przeszpiegów, zmęczony i zniechęcony, zasiadłem przy ulicznym stole tawerny, w środku miasta, by odpocząć i coś zjeść. Niedaleko mnie, rozsiadła się grupka rzymskich legionistów. Rozmawiali w naszej mowie, której nie słyszy się tu wiele. Rozochoceni winem, zachowywali się dość głośno, więc słyszałem, o czym rozprawiali. I tak dowiedziałem się, że dwie kohorty rzymskiej piechoty są w drodze do pobliskiej Adany, by potem, z częścią stacjonujących w niej wojsk, udać się dalej do Antiochii, celem wzmocnienia jednej z tamtejszych legii syryjskich. Podobno szykowała się jakaś kolejna armeńska awantura z Partami, więc Rzym, dla zachowania świętego pax Romana, postanowił na miejscu dopilnować swych licznych interesów. Ci tutaj planowali wyruszyć za kilka dni, a oczekiwanie najwyraźniej uprzyjemniali sobie tak, jak to żołnierze zwykli czynić podczas krótkich postojów. To mogło być coś dla mnie. Wyczekawszy chwili, gdy nieźle się już rozochocili, zebrałem się na odwagę i podszedłem do nich, kierując się ku temu, który, wedle dystynkcji, musiał być centurionem. Spojrzeli na mnie, i z zaciekawieniem zamilkli.
- Wybacz śmiałość, panie – odezwałem się do oficera. – Słyszę rzymską mowę, co mnie niezwykle porusza i skłania do złożenia wam mego uszanowania. Czy pozwolicie, bym je okazał, zapraszając do przyjęcia dzbana wina, i wspólnego wypicia go za pomyślność waszej służby – mówiłem nader zawile, jak na żołnierskie głowy, lecz chciałem wydać im się człowiekiem życzliwym i godnym zaufania. Spojrzeli po sobie nieco zdziwieni.
- W rzeczy samej, śmiały jesteś, człowieku – centurion odparł zaczepnie, z nutką nieufności w głosie, zrozumiałej jednak w tych okolicznościach. – Ktoś ty taki?
- Obywatel Rzymu, przejazdem, w drodze do Syrii – rzekłem, nie podając jednak swego imienia.
- Daleką drogę sobie wybrałeś – centurion nie kwapił się do przyjęcia zaproszenia bez kilku choćby słów wyjaśnienia. Wciąż zachowywał czujność wobec nieznajomego.
- Chętnie to objaśnię, jeśli zechcesz przyjąć moje zaproszenie – odwróciłem role gościa i gospodarza tej chwili. 
- Uznam więc, że składasz je bez złych intencji – spojrzał nieco łaskawszym okiem. Darmowy poczęstunek zawsze bywa mile widziany, niezależnie od okoliczności. – Choć nie sądzę, byś nie miał jakiegoś po temu powodu – dodał bez ogródek. – Ale dam ci szansę, byś go wyłożył – wskazał ręką miejsce przy stole. 
Podziękowałem skinieniem głowy, usiadłem, dopełniliśmy wzajemnej prezentacji. Przedstawiłem się przybranym imieniem podróżnym, które przyjął za dobrą monetę, nie dając poznać, że nie do końca mi dowierza, Wezwałem obsługującego służącego, kazałem podawać dobre wina. W kilku słowach opowiedziałem, jaką drogą tu trafiłem, i czemu w ogóle jadę tam, dokąd jadę. Ta krótka opowieść była, oczywiście, przykrojona na potrzebę chwili. Moi rozmówcy mieli wiedzieć tylko tyle, że jestem najętym agentem handlowym, wysłanym w interesach do Antiochii. 
Potem zwyczajowo ponarzekałem na niewygody podróży, wspominając przy tym niechęć, okazywaną rzymskiemu panowaniu w prowincjach. Żołnierzom, których zadaniem jest go strzec, spodobało się, gdy co i raz wtrącałem mimochodem uwagi, świadczące o moim uznaniu dla ich pozycji strażników cesarstwa. Centurion, jeśli nawet wyczuwał ukrytą interesowność tych ostrożnych pochlebstw, przyjmował je za rzecz naturalną. Mnie zaś udało się zmyślnie wytworzyć wrażenie owego szczególnego porozumienia ludzi tej samej wspólnoty, którzy oto przypadkiem znaleźli się razem w obcym kraju. 
Po wstępnej wymianie grzeczności, i kilku zwyczajowych toastach, rozmowa szybko zeszła na rozmaite przygody, jakich i oni, i ja, doświadczaliśmy na szlakach naszych wędrówek. Szczególnie rozbawiła ich moja opowieść o rejteradzie ze świątyni Afrodyty na Pafos. Dopytywali o owe posągi, z wielkim znawstwem rozprawiali o tym, co przedstawiały. Spieraliśmy się, czy słusznie zrobiłem, nie podejmując męskiego wyzwania, przed jakim postawiła mnie piękna kapłanka. Rubaszność ich komentarzy chwilami przekraczała granice prostactwa, było to jednak zrozumiałe, zważywszy, że dałem upust swej hojności w zamawianiu napitków.
Wcześniej nie miałem w zasadzie okazji bliskiego obcowania ze zwykłymi żołnierzami, chyba że podczas nauki na placach ćwiczeń czy oglądania tryumfu któregoś ze zwycięskich wodzów. Ponieważ od dziecka przeznaczono mnie do szczególnych zadań na przyszłość, nie odbyłem zwyczajowej, rocznej służby wojskowej po wdzianiu togi. Zresztą, prawdę powiedziawszy, posyła się do niej tylko tych najgłupszych, albo mających po temu szczególne upodobanie. Kto wykazuje się choćby niewielkimi zdolnościami, trafia do szkół prawniczych, lub do praktykowania przy urzędach publicznych i państwowych. Mnie przypadło w udziale szkolenie się w specjalnej grupie przyszłych cesarskich dyplomatów i agentów. Niezbyt w niej lubiano wojskowych, nawet nimi trochę pogardzano, uważając, że rozum, wiedza, spryt i giętkość w działaniu, więcej znaczą niż naga siła. W naszym gronie liczyła się jednostka, tam zaś indywidualizm roztapiał się w masie. 
W domu Tycjanów bywali wielcy tego świata, konsulowie i dowódcy najwyższych rang. Dziadek, który w latach największych nawet rzymskich awantur doskonale umiał miedzy nimi lawirować, z wieloma załatwiał poważne sprawy, ocierające się zwykle o ogromne pieniądze i wpływy. Po nim sztukę tę równie dobrze opanował mój ojciec. W grę wchodziła najpierw polityka i władza, służba wojenna była czymś, o czym mówiono z obłudną troską, w istocie uważając ją tylko za środek do osiągania własnych, nieraz niewyobrażalnie wielkich korzyści. Teraz, siedząc w cylickiej tawernie, miałem okazję z bliska przyjrzeć się tym, którzy stanowią dla takich, jak tamci, narzędzie swooich rozgrywek na polach bitew. 
Nie wzbudzili we mnie żadnych podniosłych uczuć, zwłaszcza iż to, co miałem przed sobą, niespecjalnie przystawało ani do poetyczności, ani do patosu znanych mi opisów żołnierskich cnót. Zapewne byli dzielni i odważni, lecz o żadnej wzniosłości stanu wojskowego mowy być nie mogło. Może jedynie centurion wyróżniał się pewną ogładą mowy, ale za w miarę przyzwoitą formą nie kryła się specjalnie ciekawa treść, ani tym bardziej zbyt wyrafinowany sposób myślenia. Pozostali nawet niespecjalnie udawali, nawet między sobą, że są kimś innymi niż zwykłymi wyrobnikami od zabijania i obrony cudzych interesów, tyle że nieźle opłacanymi z kasy państwa, a nie osób prywatnych.
Spotkanie zamieniło się w przyjazną pogawędkę, więc uznałem, że pora bardziej już otwarcie przystąpić do sprawy, którą chciałem z nimi załatwić. Nic tak nie ułatwia zdobycia przychylności, jak odwołanie się do próżności tego, u kogo szuka się wsparcia. To pierwszy warunek powodzenia, które później i tak przychodzi okupić brzęczącą monetą. Udając zatroskanie, a nawet pewną bezradność, zacząłem utyskiwać na zagrożenia, przed jakimi staje samotny podróżnik, przemierzający Cylicję. Swój kłopot zręcznie przeniosłem na nich, prosząc, by doradzili mi, jak się z nim uporać. Żołnierze podsuwali różne pomysły, padały ostrzeżenia. Natomiast nieskory do rad centurion, mimo wielkiej ilości wypitego wina, wykazał się dużą przytomnością umysłu. Nie dał się zwieść moim podchodom, i szybko pojął w czym rzecz.
- Człowieku, dajże spokój temu gadulstwu – krótko uciął dalsze rozważania. – Przestań już kręcić tym swoim obrotnym językiem – machnął ręką – i powiedz wprost, że chciałbyś się z nami zabrać.
- Jak wprost, to wprost – odparłem mało wyszukanie. – Nie będę krył, że przyszło mi to do głowy, gdy was tu zobaczyłem.
- Zmyślny jesteś, ale mnie nie nabrałeś – zaśmiał się. Nie wyczułem jednak w jego głosie niechęci.
- Nie przypadkiem, widać, jesteś centurionem – pokiwałem głową, umyślnie okazując aprobatę dla jego bystrości.
- A ty chyba też nie jesteś tu przypadkiem? – rzucił z nieufnością. 
- Trochę tak, trochę nie. – Uznałem, że nie warto dalej zbytnio kluczyć, choć ostrożności nigdy za mało. – Najęto mnie, bym pojechał do Syrii dla pewnej sprawy, a do Cylicji trafiłem bardziej za zrządzeniem bogów, niż z własnej woli. Teraz chcę jak najszybciej się stąd wyplątać. Ale wszędzie mówią mi, że drogi tu niebezpieczne, a na morzu też łatwo przepaść bez wieści.
- Bo to prawda. Zbójecka kraina. Taka była, i taka wciąż jest. 
- Zatem rozumiesz, że chętnie z wami o tym rozmawiam.
- Z Rzymu jesteś, powiadasz – centurion przyjrzał mi się dokładnie. – I dojechałeś aż tutaj? 
- Ale jeszcze nie do celu.
- Kto cię wie? Może tylko tak udajesz? – Naraz zmienił ton – Szpiegów tu nie brakuje – rzucił, niby żartobliwie ale z wyczuwalną nutką podejrzliwości.
- A co tu szpiegować? – udałem niewinne zdziwienie. –  Wszystko i tak jest na widoku. 
- Wojsko, to wojsko. A gdzie wojsko, tam zawsze coś się dzieje. Albo może dziać. Ciekawskich nie brakuje.
- Centurionie, wybacz, ale mało to odkrywcze, co mówisz – zaśmiałem się. – Zresztą, jak nie chcesz ze mną rozmawiać, to po prostu powiedz, a nie rzucaj zbyt lekko ciężkich słów. Pożegnamy się, i będzie po sprawie. – Całe to przekomarzanie uznałem za wstęp do dalszych pertraktacji. Nie myliłem się. 
- Nie irytuj się – przyjaźnie poklepał mnie po ramieniu. – Nikt tu nie chce cię obrazić. – Podniósł się z ławy, wstali też i jego kompani. – Musimy wracać.  Chodź z nami, porozmawiamy po drodze – zaprosił mnie wymownie. – Kto wie, może coś wymyślimy? – uderzył w znany mi dobrze ton, właściwy bardziej kupcom, niż żołnierzom. Zrozumiałem, że postawię na swoim, tyle że teraz nadeszła pora na targi. 
Jest coś obrzydliwego w sytuacjach gdy wie się, że warto, lub trzeba coś zrobić wbrew własnym przekonaniom. Po raz kolejny spotkałem kogoś, kto bez ogródek wykorzystywał pozycję silniejszego do wyłudzenia paru sestercji, nosząc przy tym na sobie znaki cesarskiego legionu. Nawet jeśli nie masz żadnych złudzeń, jeśli uznajesz to za przyjęty obyczaj, to jednak miło by ci było, gdyby choć raz ktoś taki okazał zwykłą, bezinteresowną życzliwość. Ale nic z tego. Tak już jest ten świat urządzony, że handluje się wszystkim, nie tylko towarami – może nawet głównie nie tylko nimi. Gdy wykłócasz się na placu przy kramie, gra jest jasna i oczywista, widzisz co kupujesz, i za ile. Sprzedający daje też rękojmię swym imieniem, a jeśli zechce oszukiwać, prędzej czy później straci klientów. Zresztą, ofert jest wiele, możesz wybierać i przebierać. 
Gorzej, gdy szukasz pomocy w przymusie, i nie masz wyboru. Kupujesz nie tylko przysługę, ale i cudzą łaskawość, która kosztuje tym więcej, im więcej sprzedający ma przewagi, a mniej przy tym skrupułów, by z niej korzystać. Nie masz też żadnej pewności, że się wywiąże z obietnicy, bo jeśli kto przebije stawkę, to i ciebie sprzeda. W takich targach nie ma mowy o prawości czy honorze – jakby się to zgrabnie nie odbywało. Przyciśnięty koniecznością, godzisz się na wymuszone układy, wiedząc, jak mogą być wątpliwe. Za własne pieniądze zdajesz się na łaskę chciwych i chytrych, których akurat los obdarzył możliwością udzielenia ci tego, czego akurat potrzebujesz. Oczywiście, zawsze możesz zrezygnować z tego rodzaju przysług, lecz to kalkulacja dość ryzykowna, zwłaszcza przy dużej niepewności przyszłych zdarzeń. Kupując taką pomoc, czujesz niejaki wstręt, ale godzisz się płacić, nawet jeśli cię przy tym upokarzają wyniosłością fałszywej dobroczynności. I nie ważne, czego to dotyczy, rzeczy wielkiej, czy małej. W kłopotach każda sprawa jest wielka i znacząca.
Wysforowaliśmy się z centurionem do przodu, żołnierze, na dany przezeń znak, szli kilka kroków za nami. Targ był krótki. Za pewną, nawet niewygórowaną cenę, zgodził się, bym dołączył do legionistów, ale przy taborach. Nie nadawałem się do wojskowych marszów, więc miałem jechać wozami z ekwipunkiem i pomocnikami, zajmującymi się tysiącem spraw, nawet leczeniem chorych. Był to korzystny układ, ale wymagał jeszcze ułożenia się z ich przełożonym, co oznaczało kolejne uszczuplenie mych zasobów.
- Każę mu cię przyjąć na czas drogi do Antiochii, ale musisz się z nim domówić co do szczegółów – oświadczył centurion, gdy już ustaliliśmy co, jak, i za ile. – Uznamy, że na ten krótki czas mianuję cię pomocnikiem do sporządzania listów i rachunków dla kwestorów. 
- Ale ja niezbyt się na tym wyznaję. Nigdy tego nie robiłem.
- Pisać umiesz, widzę, żeś człek uczony, więc na pokaz wszystko się zgodzi, a jakby co, dasz sobie radę. W wojsku każdy musi mieć swoje miejsce i zadania. To będzie tylko formalność, a bez szemrania, że wisi nam na głowie jakiś zbędny gość.
I tak oto, z samotnego wędrowca, stałem się znienacka ni to żołnierzem, ni to legionowym skrybą – przynajmniej tytularnym. Nie tak sobie wyobrażałem sposób dotarcia do syryjskiej stolicy, ale w mig pojąłem, że wyszło całkiem zręczne i bezpieczne rozwiązanie całej tej sytuacji. Przemarsz wojska przez prowincję to nie wojna, a udział w takiej eskapadzie to zabezpieczenie przed cylickim zbójectwem na lądzie i morzu. Na wygody nie ma co liczyć, ale można być spokojnym o własną skórę. Szedłem więc z żołnierzami z lekkim sercem, nawet nie irytowały mnie już tak ich prostackie humory.
Gdy doszliśmy do obozu, centurion oznajmił optionowi, kim mam być, po czym wezwał człowieka, bezpośrednio zawiadującego taborami. Zlecił mu, by się mną zajął jak należy, bo będę teraz jakby na służbie, choć bez rygorów. Ten szybko pojął, w czym rzecz, co skłoniło mnie do przypuszczenia, że podobne usługi praktykuje się tu nie od dziś. Rozmowa znów była krótka i, by tak rzec, treściwa. Stosowna ilość monet zmieniła właściciela, po czym ustaliliśmy, jak to wszystko ma się odbywać.  Wojsko wyruszało za trzy dni, miałem stawić się wieczorem przed dniem wymarszu i odnaleźć wóz, który mi zaraz wskazano. Mogłem od razu zostać w obozie, ale uznałem, że ten czas wykorzystam na rozejrzenie się po okolicy i że wygodniej mi będzie, zatrzymać się w jakimś domu podróżnym, gdzieś w środku miasta. 

Czego można nauczyć się przy studni?
	Pobieżny ogląd Tarsu w zasadzie utwierdził mnie w wyobrażeniach, jakie byłem niegdyś sobie wyrobiłem o nim z opowieści i opisu Strabona. Coś jednak nie dawało mi spokoju, czegoś w tamtych przekazach brakowało. Owszem, panował tu ład, wyczuwało się spokój, ale, jak dla mnie, nazbyt syty i pewny siebie. Miasto przypominało człowieka, który ma właściwie wszystko, i nie za bardzo wie, co dalej ze sobą zrobić. Chyba brakuje w nim pomysłu na coś więcej, niż tylko miłe i dostatnie trwanie. Jest niczym kobieta piękna, nawet niegłupia, ale bezpłodna. Obnosi się ze swymi wdziękami, zażywa miłości, błyszczy niczym gwiazda, zachwyca lotnym słowem, ale potomstwa mieć nie będzie. Jest więc to wszystko podszyte jakąś nutą niespełnienia. 
	Wybrałem się na ów sławetny uniwersytet, o którym tak wiele słyszałem dobrego, w nadziei, że gdzie jak gdzie, ale tam właśnie znajdę ducha twórczego, poszukującego,  unoszącego się ponad przyziemność. Spotkałem kilku nauczycieli, uchodzących za lokalne sławy, chętnych do rozmów z przybyszem aż z Rzymu, nadto przywołującym imię Strabona jako swego nauczyciela. Pamiętali go, choć uważali za zarozumialca. Z jednej strony zdumieli mnie rozległością swej wiedzy, z drugiej zaś jednak – zastygnięciem w swej mniemanej doskonałości. Skłoniło mnie to do zastanowienia, czym uczoność, taka jak ich, różni się od mądrości, której chyba im brakowało. Sprawa takiego rozróżnienia od dawna nie dawała mi spokoju, rzadko kiedy jednak próbowałem ją zgłębiać, uważając podobne spekulacje za mało praktyczne. Tu, gdym miał chwilę odpoczynku, i umysł wolny od podróżnych zmartwień, myśl ta powróciła podczas dysput w uniwersyteckim ogrodzie. Choć nie tylko to było przyczyną mych wątpliwości. Miałem bowiem świeżo w pamięci spotkanie z greckim kapłanem na Cyprze.
Skłonny byłem twierdzić, że najpierwsza z różnic zasadza się na przekonaniu, iż obrotny rozum potrafi znajdować coraz to bardziej zawiłe odpowiedzi na pytania już znane. Jednak, przy  nadmiernej pewności siebie, gubi gotowość i zdolność do stawiania pytań, jakie nikomu nie przychodziły dotąd do głowy. Człek uczony uważa, że wie, jak się rzeczy mają, i dlaczego, mądry zaś – powątpiewa, i ciągle dopytuje, czy aby rzeczywiście jest tak, jak się powszechnie sądzi. Pewność umysłu, zatrącająca o pychę, staje więc naprzeciw pokory ducha, cały czas niepewnego wyjaśnień natury tego, co poznaje. Owa pokora, jeśli nie obezwładnia, rodzi niegasnącą ciekawość, i chęć szukania czegoś, co nieznane, pozornie niemożliwe, albo wręcz niedorzeczne. 
Uczonego zadowala opisywanie tego, co już odsłonięte, natomiast mędrca wciąż niepokoi, czy aby za tym nie kryje się jeszcze coś dalej zakrytego. Drugi ma śmiałość odkrywcy, podczas gdy pierwszy kontentuje się wyłącznie pochylaniem nad tym, co znajdują inni. Komentator obraca cudzym kapitałem, ale to nie on bije monetę. Mądrość to szczególny, a rzadki dar wyczuwania tego, co niewidoczne, uczoność – wyłącznie spekuluje wokół tego, co już zna. W rezultacie, dwaj ludzie oglądają świat odmiennie, po swojemu widząc go innym, zarówno co do przyczyn, jak i skutków tego, co w nim zachodzi. Uczony trzyma się reguł, ale nie on je zmienia, ani tworzy nowe. Mądry wie, co robić z tym, co niejasne, nawet nielogiczne, uczony nie lubi paradoksów, gdyż nie radzi sobie z nimi, co go szalenie irytuje. Miałem okazję przekonać się o tym, gdy dziwnym przypadkiem wdałem się w dyskurs z pewnym napotkanym Żydem – jak się okazało, starszym szkoły, w której nauczał swych współplemieńców praw ich religii. 
Otóż, drugiego dnia, w oczekiwaniu na wymarsz wojska, postanowiłem poświęcić nieco czasu na uzupełnienie swego podróżnego ekwipunku. Oprócz kilku mniej ważnych drobiazgów, koniecznie potrzebowałem nowej penuli, tuniki i mocnych butów. Wzniosłości odkrywczych wędrówek w nieznane nieodmiennie towarzyszy zgoła niepoetyczna przyziemność codzienności. Z samego rana zacząłem więc krążyć po mieście, szukając sprzedawców rozmaitych ubiorów, lub kogoś, kto takowe wyrabia. Przez całe przedpołudnie nijak nie mogłem się zdecydować, co wybrać. Błąkając się uliczkami, bezwiednie trafiłem do dzielnicy Żydów, niezwykłej przez wyraźnie zaznaczającą się charakterystyczną odrębność jej mieszkańców. 
Pierwsze, co mnie uderzyło, to rozbrzmiewający wokół język aramejski, potem stroje. Byłem jednym z niewielu tu obcych, wyróżniałem się wyglądem, zewsząd przyglądano mi się spode łba, ze sporym, acz mało przychylnym zainteresowaniem. Ponieważ miałem na sobie jeszcze stare, mocno już zużyte ubranie, mogłem wydać się miejscowym kimś wręcz podejrzanym. Niewiele sobie z tego robiłem, lecz uznałem, że lepiej będzie, jeśli wyniosę się stąd jak najszybciej. Żydzi to dziwny naród, obcy nam i jawnie wrogi, nie uznaje ani naszych bogów, ani naszych zwyczajów, nawet praw. Nierozważnie więc byłoby narazić się między nimi na jakiś przypadkowy kłopot z byle błahego powodu.
Dzień dobiegał już południa, w powietrzu panowała nieznośna duszność. Dokuczało mi pragnienie, więc w pewnej chwili odruchowo skierowałem kroki ku studni na skraju niedużego ogrodu, obok którego właśnie przechodziłem. Nieco z boku, przy okazałym domu, stało kilku młodzieńców, prowadzących jakiś gorący spór. Gdy ich mijałem, zamilkli. Chcąc dochować grzeczności, zapytałem po aramejsku, czy im nie przeszkodzę, jeśli skorzystam z okazji i zaczerpnę trochę wody – jeśli tylko mi użyczą jakiegoś naczynia. Nie sądziłem, że ta niewinna prośba wywoła tak spore poruszenie, jakie po niej nastąpiło. Zatrzymałem się w pół kroku, gdyż zebrani zastąpili mi drogę. Coś między sobą cicho ustalali, wreszcie jeden z nich podniósł rękę w geście, nakazującym wstrzymanie się od sięgnięcia do studni.
- Musimy wpierw spytać nauczyciela, czy wolno nam spełnić twoją prośbę – rzekł spokojnie, acz stanowczo. 
- Chyba godzi się napoić spragnionego? – nieco zaskoczony, nie pojąłem, skąd tak dziwny warunek. – Czyż to nie miejsce publiczne, do którego każdy ma prawo dostępu?
- Nie masz, panie czym nabrać wody – odparł jakby zaczepnie, niczym przekorny chłopiec.
- To może mi użyczycie tego? – wskazałem dzban, stojący nieopodal na kamiennej ławie przy ścianie domu.  – Przecież oddam – odparłem, nie kryjąc zdziwienia ich zachowaniem.
- Dzisiaj jest dzień szabatu – krótkie stwierdzenie zabrzmiało wręcz modlitewnie.
- Czy w wasze święto nie pijacie wody? – spytałem nieco już poirytowany. Choć orientowałem się nieco w żydowskich obyczajach, to jednak, widać, niezupełnie. Żydom nie wolno pić z jednego naczynia z obcymi, ale nie słyszałem, żeby ich zasady mówiły coś o jednej studni. 
Gdybym mógł zaczerpnąć wody dłońmi, nie byłoby w ogóle sprawy. Ale była za głęboka. Czym jej nabrać? Nie miałem pojęcia, jak wybrnąć z głupiej sytuacji, która zdała mi się sceną z kiepskiego teatru. Gotów więc już byłem dać sobie spokój z Żydami, i ich zakazami. Ale coś mnie podkusiło, żeby postawić jednak na swoim. I nie o wodę nawet mi szło. Znalazłem się w położeniu, które uznałem za obrazę – nie tyle dla mnie samego, ile wręcz dla zwykłej logiki i zdrowego rozsądku. A nierozumność zawsze budzi we mnie odruch silnej niechęci i sprzeciwu.
- Stoisz przed domem modlitwy, a wszystko, co tu się dzieje, musi być zgodne z nakazami pisma – oznajmił tymczasem ów młody człowiek tonem niezwykle pompatycznym.
Chciał mówić dalej, lecz jego dziwną przemowę, i wzniecone przez nią hałaśliwe pokrzykiwania pozostałych, wsparte gwałtowną gestykulacją, przerwało pojawienie się w drzwiach człowieka w mocno już podeszłym wieku, z długą brodą, i głową, nakrytą zwyczajowym, żydowskim szalem. Spojrzał dokoła, potem na mnie, wreszcie podniósł rękę, dając znak, że przemówi. Zapadła cisza. 
- Czemu słyszę taki gwar? – padło pytanie, zadane zgromadzonym.
- Rabbi, pojawił się niewierny, który prosi o wodę, a nie ma czym jej nabrać. Chce, żebyśmy mu w tym pomogli. A przecież to zabronione, i to z dwóch powodów – ten sam młodzieniec, który ze mną rozmawiał, miał w sobie coś zarówno z przykładnego ucznia, jak i kandydata na prokuratora, gdyż w jego głosie pobrzmiewał oskarżycielski ton świętego oburzenia.
- A kim jest ten, kto zakłóca spokój i radość szabatu? – pytanie padło bez wyraźnego adresata, gdyż stary Żyd podniósł ku niebu ręce i głowę, jakby tam szukając wsparcia. Młodzież zamilkła, ja zaś uznałem, że teraz moja kolej na kilka słów wyjaśnienia.
	- Panie – odezwałem się grzecznie, acz stanowczo – jesteś, jak mniemam, mądrym nauczycielem tych młodzieńców, zechciej więc ostudzić ich gorące głowy i powściągnąć przed niesprawiedliwym osądzeniem przechodnia, który znalazł się tu wyłącznie przez przypadek. – Widząc poruszenie w grupie słuchaczy, postanowiłem nie zaogniać sytuacji. – Moja prosta prośba nie jest niczym więcej niż prostą prośbą zwykłego człowieka, niekryjącą w sobie żadnych złych intencji – dodałem już nieco łagodniej, kierując te słowa do wszystkich zebranych.
	Żydzi to naród szalenie drażliwy na punkcie swoich obyczajów, wręcz obsesyjnie unikający wdawania się z nami w jakiekolwiek stosunki prywatne. Ostentacyjnie podkreślają własną odrębność, mając się za lepszych, nie tylko z racji swej starożytnej wiary, ale również z przekonania, że są w ogóle najwspanialszym narodem, jaki chodzi po ziemi. We własnym mniemaniu uważają, że nawet najgłupszy z nich stoi wyżej, niż wszyscy mędrcy całego świata – jacy już byli, i jacy jeszcze będą po wsze czasy. Nas, Rzymian, wręcz nienawidzą. Korzystają z praw cesarstwa, lecz tylko z tych, które im odpowiadają. Innych nie przestrzegają, albo się przeciw nim buntują. To dlatego Judea jest prowincją, z którą są tylko same kłopoty. 
Rozsiani po świecie, zamykają się w swych gromadach, prowadzą własne szkoły, tylko dla swoich, trzymają tylko ze sobą. Unikają służby wojskowej, w ogóle jakiejkolwiek służby u obcych. Podlegają swym kapłanom we wszystkim, co dotyczy nie tylko wiary, ale i codzienności. W interesach są chytrzy, przebiegli, znają wartość pieniądza, i potrafią nim obracać nie gorzej niż Fenicjanie i Grecy razem wzięci. Dziadek zawsze mawiał, że jeśli już wchodzi się z nimi w układy, to trzeba bardzo uważać, bo potrafią tak zamotać sprawy, że rzadko kiedy wychodzi się przy nich na godziwy zysk. 
	Nieopatrznie zapędziwszy się do ich dzielnicy, stałem teraz między nimi, prowadząc bezsensowną rozmowę o dzbanku wody. Z małego głupstwa poczęła robić się uliczna dysputa z żydowskim nauczycielem i jego uczniami. W ich przekonaniu, nie miałem chyba żadnych szans, żeby wyjść z niej inaczej, jak sromotnie pokonany głupiec. Zagrożenia nie czułem żadnego, jedynie nieskrywaną pogardę wobec niechcianego intruza
	- Czyżbyś, rzeczywiście, był takim prostakiem, za jakiego chcesz uchodzić? – pytanie, zadane pozornie pochlebnym tonem, kryło jednak w sobie odcień obelgi.
	- A co podpowiada ci twoja mądrość, nauczycielu? – postanowiłem sprostać narzuconej formie rozmowy.
	- Czy jesteś pewny, że byłbyś w stanie to pojąć? – rabin nie dawał za wygraną. 
	- Czyżbyś uważał, że nie potrafię nadążyć za twoim umysłem?
	- Jak mogę tak uważać, skoro chcesz szczycić się jedynie swą prostotą? 
	- A czym dałbyś się przekonać, że nie skrywa ona złej woli z mojej strony?
	Ta zabawa w pytania najwyraźniej spodobała się memu rozmówcy, gdyż pokiwał lekko głową z aprobatą. Otaczający nas młodzieńcy, którzy dotąd cmokali z nabożeństwem przy każdym jego słowie, a głośno prychali z niechęcią, gdym na nie odpowiadał, widząc tak przychylną mi minę swego patrona, nieco przycichli. Najwyraźniej czekali na to, że rabin, przyczaiwszy się za uśmiechem, i uśpiwszy tak mą czujność, przygwoździ mnie zaraz jakimś mocarnym argumentem, karząc za oczywistą dla nich bezczelność, zarówno w mym zachowaniu, jak i w słowach. Tym większe było więc ich zdziwienie, gdy stary Żyd, kierując palec w ich stronę, oznajmił:
	- Pismo powiada, że zakazane jest wpuszczać obcego do domu. – Słuchacze z głośnym zadowoleniem przyjęli słowa swego nauczyciela. Ten jednak uciszył ich gestem, dając znak, że jeszcze nie skończył. – Ale nie zabrania rozmowy z nim przed domem, jeśli nie przychodzi, by bluźnić i złorzeczyć. Kto pyta w pokoju, może liczyć na odpowiedź. Ale odpowiedź nie oznacza spełnienia prośby, zawartej w pytaniu – ostatnie słowa skierował już wyraźnie w moją stronę.
	Ten ezopowy język nieco mnie rozbawił. Trochę uspokoił młodzieńców, gorliwych w swej wierze, mnie natomiast wyjaśniał, że nie mam co liczyć na kubek wody, choć nie tyle z powodu wrogości między nami, ile wymogów rytuału. Była w tym jakaś pokrętna logika – ni to przymusu, ni to warunku. O wszystkim decydować ma niby zapisana zasada, ale wykładana przez tego, kto ma do tego prawo. Bardzo to wygodne dla tych, którzy takie prawo sobie przypisują albo wręcz uzurpują. 
	- Czyli co? Wolno pytać, ale lepiej nie prosić? – zapytałem z udawaną rezygnacją w głosie.
	- Można prosić, ale tylko o to, co dozwolone – stary Żyd odparł mentorskim tonem. – Prośba nie może być żądaniem – dodał stanowczo.
	- A czy, na przykład, dozwolone jest prosić o ratowanie życia? Niezależnie od okoliczności? – przyszedł mi do głowy pomysł, jak wciągnąć rabina w sprzeczność jego wywodów.
	- Czy ktoś tu widzi zagrożone życie? – spróbował chytrze wywinąć się od odpowiedzi, pojąwszy w czym rzecz. Zebrani wokół nas zaśmiali się z konceptu swego nauczyciela.
	- A gdyby zobaczył? Gdyby upadł tu człowiek śmiertelnie chory? Albo ranny? I nie było czasu na zajrzenie do pisma?
	- A czy jest tu ktoś taki? Po co mówić o rzeczach, których nie ma?
	- Na to mamy rozum, by mówić także i o tym, czego w tej chwili nie ma, ale co przecież może być.
	Rabin spojrzał na mnie, pochylając głowę z zainteresowaniem. Czułem, że jest chętny, by wdać się w dysputę, lecz powstrzymuje go obecność słuchaczy, przed którymi musi grać rolę miejscowego arbitra. 
	- Rozum bywa zawodny – rzekł spokojnie. – Potrafi wywieść na manowce. Bóg dał nam pismo, które kieruje umysł i życie na proste ścieżki prawdy. Podążając za nim, nie potrzebujemy oddawać się czczym rozważaniom.
	- O waszym bogu nic nie wiem, więc zmilczę tę kwestię. Ale nie sądzę, by jakikolwiek bóg zabraniał posługiwać się rozumem wedle potrzeby. Jeśli miarkuje go cnota, wówczas może służyć tylko dobru – odparłem stanowczo. Jeszcze tego brakowało, żeby Żydzi uczyli mnie filozofii.
	- Bóg jest tylko jeden, a kto nie przestrzega jego praw, albo mu urąga, popełnia grzech śmiertelny. Nie bluźnij, cudzoziemcze! – rabin podniósł głos, wyraźnie wzburzony. – Lepiej odejdź, i zostaw nas w spokoju.
	Poirytowany takim obrotem spraw, już miałem odwrócić się i ruszyć w swoją stronę, gdy wtem mój wzrok padł na oparty o pobliskie drzewo długi kij, zakończony żelaznym hakiem. Zapewne służył do wyciągania wody wieszanym na nim dzbanem.
	- Zrobię, jak mówisz, panie – odparłem chłodno. – Ale pozwól, że wpierw coś ci pokażę – dodałem biorąc kij do ręki. Przyszło mi do głowy, jak udzielić im tu wszystkim lekcji zwykłego zdrowego rozsądku.
	Sięgnąłem do sakwy i wyjąłem z niej niewielką chustę, w którą miałem zawinięte rozmaite drobiazgi, przydatne w podróży. Wysupłałem je starannie, po czym, wziąwszy kij, owinąłem na haku płótno, i zanurzyłem w studni. Po chwili wyciągnąłem je, i spiłem wyciśniętą z niego wodę. Powtórzyłem to jeszcze dwa razy, na koniec ocierając wilgotnym skrawkiem materii twarz i szyję. Przyniosło mi to sporą ulgę w upale, ale też sprawiło większą chyba satysfakcję, że wyszło na moje. W ten osobliwy sposób wykazałem dowodnie, iż toczenie zawiłych sporów z nakazu pism dla tak błahych powodów jest pozbawione sensu. 
	- Mądry nauczycielu, jak widzisz, rozum pozwala nawet w dziwnych sytuacjach znajdować rozwiązanie, jeśli tylko da mu się sposobność jego poszukania, bez narażania jakiegokolwiek prawa – stwierdziłem, chowając chustę do sakwy. 
	Zebrani zastygli w oczekiwaniu, nie wiedząc, jak się zachować w obliczu takiego postępku. Czekali, co powie i nakaże rabin, który sam, w milczeniu przyglądał się moim zabiegom. 
	- Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem – skłoniłem lekko głowę w pożegnalnym ukłonie. – Jeśli tak, to proszę o wyrozumiałość, gdyż nie było to moim zamiarem. Tak, czy owak, dziękuję za naukę, jaką tu zyskałem, jeśli nawet nie od was, to za wasza sprawą – dodałem, nie wyjaśniając co miałem na myśli
	- Śmiały jesteś, rzymianinie – rabin skwitował me słowa krótko i z niechęcią w głosie. – Bo, jak mniemam, stamtąd przybywasz. Poznaję po zachowaniu. No, i po wyglądzie, mimo tych brudnych szat – nie mógł sobie darować okazania mi wzgardy. – Butny jesteś, to cecha waszego narodu. Ale, przyznaję, żeś bystry i odważny. Tylko uważaj na siebie – tu powiódł wzrokiem po zebranych – nawet najtwardszy kij może się złamać, jeśli tak się spodoba Bogu. Ale nic tu już po tobie – rzucił na koniec. Odwrócił się, ruszył do drzwi domu modlitwy i po chwili już go nie było. 
	Gdym oddalał się z miejsca tego dziwacznego spotkania, biegły za mną odgłosy komentarzy, jakimi stojący tam nadal uczniowie rabina przerzucali się między sobą, czyniąc przy tym sporo hałasu. Pomyślałem sobie, jak osobliwy to naród, który wierzy, że należy trzymać się przepisanych nakazów i zakazów w każdej, najdrobniejszej nawet sprawie. Czy u nich możliwe jest zrobienie czegokolwiek, bez zaglądania do swych ksiąg? Jeśli tak, to nigdy nie wyrośnie wśród nich żaden Aleksander czy Cezar. Natrafiwszy na jakiś węzeł, gotowi go jeszcze bardziej zasupłać, i stać nad nim, gromadnie dyskutując, jak strasznie jest pokręcony. Chyba nie przypadkiem to nie oni podbijają innych, ale górę nad nimi biorą obcy. 
	Z drugiej jednak strony jest w tym jakaś metoda, dzięki której trwają niezmiennie od wieków, podczas gdy inne narody, gdy ich czas przemija, znikają ze sceny teatru świata. Są zwarci niczym szczelny mur, spojony przepisami wewnętrznego ładu. Może to i śmieszne, nawet irytujące w szczegółach, ale w sumie zapewnia trwałość budowli. Każdy ma i zna swoje miejsce w szeregu, dokładnie wie, co mu wolno, a czego robić nie może pod groźbą plemiennej kary. Są niczym mrówki, które skrzętnie i zapobiegliwie, każda chodząc karnie w ordynku, pospołu dobrze dbają o interes całego mrowiska, zapewniając mu pomyślność i żywotność. Dlatego można je tępić w pojedynkę, ale całości nie da się zniszczyć. Co więcej, ono wciąż gotowe się rozrastać i rozprzestrzeniać, gdy tylko znajduje dobre dla siebie żerowiska. I co z tym wtedy robić?
	Kto z wolnych ludzi chciałby być przez całe życie takim małym owadem? Człowiek tym różni się od innego stworzenia, że ma duszę, a nadto giętki umysł, szukający wciąż czegoś, co wykracza poza narzucane mu oczywistości. A nade wszystko ma wolną wolę, dzięki której może te poszukiwania prowadzić bez względu na przeszkody, jakie narzucają konieczności i okoliczności. Czy mała mrówka, sama z siebie, wyjdzie poza wyznaczone jej ścieżki? Na to musiałaby się zbuntować przeciwko nakazowym odruchom. Ale wtedy zostałaby uznana za odszczepieńca. Pozostawiona sama sobie, szybko przepadłaby z kretesem. Wie o tym doskonale, więc woli się nie narażać na niepewny los. Podszyta strachem, nie szuka zmiany, która może i nawet mami, ale która może też przynieść zgubę.
	Jest w tym coś z fatum, rodzącego rezygnację, nadto przepojoną niechęcią, wręcz zawiścią, wobec tych, którzy mają odwagę czynić użytek ze swej woli. To nie tyle złość przegranych, ile zazdrość małych, gromadnych stworzeń, drepczących wokół swych kopców i dziur w ziemi, wobec tych, co, wędrują po otwartych przestrzeniach. Pojedyncza mróweczka nigdy nie odważy się wybrać losu wilka samotnika, przemierzającego świat wedle własnego uznania. Na to trzeba mieć ducha wolności, i ufność we własne siły. Można, oczywiście, się przeliczyć, można przegrać, polec – ale w walce, w stawianiu życiu czoła, w szukaniu czegoś więcej, niż tylko nora i żer.
	Dziwiłem się sam sobie, że takie myśli chodzą mi po głowie. Drobne w sumie zdarzenie pobudziło mój raczej praktyczny umysł do rozmyślań, jakich zwykle unikałem, mając je za grę sofistów. Najwyraźniej miał rację stary Maros mówiąc, że nie tyle ważne, czy znajdę to, po co idę, ale to, co napotkam po drodze. Przez te kilka miesięcy podróży nawet nie rozpocząłem jeszcze tego, po com się tu wybrał, a przecież tyle już poznałem i się nauczyłem. Co mnie czeka dalej? Dotąd obracałem się jeszcze po świecie nieźle mi znanym i zrozumiałym, ale z czym przyjdzie się mierzyć, gdy trafię poza jego granice? I jak mnie to będzie odmieniało?
	Było już dobrze po południu, gdy – kupiwszy po drodze to, co kupić zamierzałem – nareszcie wróciłem do swego tymczasowego legowiska. Zmęczony całodziennym krążeniem po mieście, zasiadłem przy ulicznym stole, by odpocząć i coś zjeść. Nie miałem ochoty na żadne pogawędki, choć sposobności nie brakowało. Uszła ze mnie ciekawość tego, co się wokół dzieje, myślami byłem już w drodze do syryjskiej stolicy. Szybko zjadłem co mi przyniesiono, poszedłem po swoje pakunki i, wypłaciwszy się gospodarzowi, ruszyłem w stronę, gdzie stało wojsko. Trwało to trochę, nim tam dotarłem, ale zdążyłem przed wieczorem. 
Najpierw odszukałem namiot prowizorycznego pretorium, a w nim centuriona, z którym zawarliśmy wcześniej umowę o moim przyłączeniu się do wojska na czas podróży do Antiochii. Wyjaśniło się, że był pierwszym w swojej kohorcie, a więc dowodził nią jako całością, i na czas przemarszu pełnił obowiązki prefekta całego obozu. Po krótkiej rozmowie, bardziej grzecznościowej niż rzeczowej, odesłał mnie do poznanego uprzednio człowieka, zawiadującego taborami. Ten, dawszy mi do zrozumienia, bym nie pętał mu się pod nogami i nie przeszkadzał w przygotowaniach do jutrzejszego wymarszu, wskazał wóz, w którym miałem się wymościć na noc. Zaraz też się tam zaszyłem i, nie bacząc na obozowe hałasy, najzwyczajniej w świecie usnąłem snem człeka utrudzonego, ale spokojnego o najbliższą przynajmniej przyszłość. 
 
W drodze do Syrii
	Tuż przed świtem trębacz podniósł wszystkich na nogi, dając sygnał do zwinięcia obozu. Panował porządek, każdy znał swoje miejsce i obowiązki. Wyglądając z wozu, z ciekawością patrzyłem na formujące się oddziały, Oprócz kilkuset welitów były tu jeszcze dwie turmy jeźdźców, więc ruch panował spory. Nie minęła jedna miara czasu, jak kolumna stanęła w gotowości do wymarszu. Na rozkaz dowódcy całe wojsko ruszyło przed siebie. Za konnymi zwiadowcami szła zwarta kolumna oddziałów pod swymi znakami. My jechaliśmy na końcu, za strażą tylną, z całą służbą obozową. 
	Gdy już wyszliśmy na trakt do Adany, przełożony taborów zaprosił mnie na swój wóz. Usiadłem obok niego i, od słowa do słowa, wdałem w rozmowę o wojskowych zwyczajach. Był to dawny żołnierz, człek prosty, o imieniu Celiusz. Postradawszy zdrowie przez dwadzieścia lat służby, zarówno za zasługi, jak i z racji dobrych znajomości, już jako wolny, pozostał przy wojsku na specjalnym żołdzie, i wraz z dwoma synami obsługiwał legie wschodnie od Efezu, po Kapadocję i Cylicję. Trochę mruk, chropawy w obejściu, ceniony był jednak dla swej sprawności, z jaką oporządzał najtrudniejsze i najbardziej nawet uciążliwe przemarsze oddziałów, do których go przydzielano. 
	Był na swój sposób człowiekiem niezastąpionym. Żołnierski ekwipunek nie miał dla niego żadnych tajemnic. Umiał naprawiać poszarpane namioty, dopasować pancerz i tak wypełniać go filcem, by nie uwierał w marszu i walce. Potrafił giąć tarcze albo zakładać na nie dodatkowe płytki, wymieniać ogniwa w kolczugach, ostrzyć topory i miecze, mocować łopatki, sposobić końską uprząż. Obserwowałem go przy tych zajęciach przez wiele dni wspólnej podróży, zwłaszcza na postojach, kiedy to nie mógł się opędzić od potrzebujących, przychodzących ze swymi kłopotami. Synów też miał zmyślnych, prostych i chytrych, ale zręcznych. Cała trójka zbierała niezłe żniwo w monetach, wypłacanych za te przysługi. 
	Z początku okazywał mi obojętność, pewną niechęć, wręcz podejrzliwość, której powodów nie rozumiałem. Gdy jednak przekonał się, że nie jestem delikatnym paniczykiem, marudzącym i narzekającym na okoliczności i warunki, w jakich przyszło nam wędrować, począł traktować mnie bardziej przychylnie. Zrazu zdawkowo, potem coraz życzliwiej, acz ważąc słowa, opowiadał o tym, co robi, pozwalając niekiedy przyglądać się, różnym naprawom. Szczerze go wtedy podziwiałem, zwłaszcza zręczność, z jaką jego twarde ręce i palce wykonywały najdrobniejsze nawet rzemieślnicze prace. 
Przez czas wspólnej podróży poznałem – po części właśnie dzięki niemu – drugą, tę jakże niewdzięczną stronę żołnierskiego życia, o jakiej najmniejszego pojęcia nie mają rzymscy panowie i wielkomiejskie pięknoduchy. Jakże ona różni się od wyobrażeń, wpajanych nam przez kronikarzy czy poetyckich bajarzy! Heroizm bitew to, być może, wdzięczny temat poematów, ale towarzysząca mu codzienność jest szalenie prozaiczna – brudna, spocona, nieraz głodna i biedna, wulgarna, okrutna w swej przyziemności, podszytej zwierzęcym nieraz strachem i walką o przetrwanie. 
	Wielkość i dostatek cesarstwa stoją na wygranych kampaniach wojennych, tyle że te wspaniałe sukcesy okupione są straszną harówką zwykłych żołnierzy. Gdy wodzowie, w ciszy gabinetów i salonów planują ruchy wojsk, oni, jakby poddawani tresurze, w deszczu, błocie i upale ćwiczą do upadłego swe mordercze rzemiosło. Im większe ambicje tych pierwszych, tym większa udręka drugich. Gdy potem władcy świętują publiczne tryumfy, jakże wielu ich wojaków w opuszczeniu leczy rany, opatruje i przysposabia obcięte członki, albo przepija żołd, by choć przez chwilę zapomnieć o smrodzie przelanej krwi – nie tylko wrogów, ale i własnej. Celiusz, który po trosze znał się na leczeniu żołnierskich dolegliwości i składaniu kości, opisywał mi, jak potrafi okaleczać legionowa służba.
	Nieraz, podczas takich rozmów, przychodziła mi na myśl historia mego przodka, syna Lucjusza, który omal nie zginął pod Karrami. Przecież musiał przejść cały szlak syryjski z legiami Krassusa, zaznając wszystkich udręk tego pochodu. I gdybyż to jeszcze zakończył tę wędrówkę sukcesem zwycięzcy, zadośćuczynieniem za poniesione trudy. Ale nie dość, że był świadkiem i uczestnikiem jednej z największych klęsk Rzymu, to jeszcze, śmiertelnie ranny, dogorywał po niej gdzieś na polu pomiędzy trupami. Tylko zrządzeniem losu skończyło się to wtedy dla niego pomyślnie, reszty dopełniły już stosunki i pieniądze Tycjanów. 
	Gdym to wspominał, jadąc wśród żołnierzy i rozmawiając z Celiuszem, zdałem sobie sprawę, że przecież wielkość i fortuna naszego rodu także wyrosły na wojnach i polityce, jaka za nimi stała. Od bardzo dawna nie  przelewamy już własnej krwi w bitwach, lecz przecież zawsze umacnialiśmy się, opłacając walki, w których ginęli inni. Czyż wspieranie wielkimi pieniędzmi konsulów i cesarzy, a potem czerpanie z tego własnych korzyści, nie jest puszczaniem w ruch żołnierskich mas, tyle że nie wprost, a pośrednio?. Nie trzeba logicznych łamańców, by wywieść, że zawsze mieliśmy – i nadal mamy! – interes w tym, żeby wojny wciąż trwały, bez względu na ilość ofiar. Im większe kampanie, im skuteczniejsze, tym większe potem zyski. 
Wychowany i wyedukowany w tradycji bogatej i wpływowej rodziny, nigdy nie zaprzątałem sobie głowy podobnymi spekulacjami, czy kalkulacjami, w których bilanse liczy się nie w złocie, a w ludziach. Cóż, dla mnie, od urodzenia – i z urodzenia – to rzecz naturalna, że jedni są panami, inni zaś sługami. Jedni mają, inni nie mają. Pierwsi napędzają historię, drudzy w niej tylko giną. Tak ułożony jest świat, i nie zmienią tego żadne traktaty filozofów czy szczytne mowy trybunów. Trzeba umieć odnajdować się po jego lepszej stronie, a kto zaniecha starań po temu, sam sobie jest winien, że przepada w tej grze. Doskonale to rozumie chociażby mój przyjaciel Seneka. Oddając się bowiem dla pozoru studiom i rozważaniom moralnym, nad podziw zmyślnie planuje teraz wejście miedzy możnych Rzymu, by zdobyć pozycję, pomnażać majątek, i obficie korzystać z jednego, i drugiego. Znając go, wróżę mu znakomitą przyszłość.
Moja natomiast wciąż pozostawała zagadką, której nie próbowałem nawet zgłębiać, poddając się rygorom przemarszu z wojskiem. Pierwszy dzień zakończyliśmy dotarciem do Adany. Na skraju miasta osadzono swego czasu duży, stały garnizon legii dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa cylickiej prowincji. Tam też, późnym popołudniem, rozprostowałem wreszcie kości po długim siedzeniu na wozie. Szybko rozbito namioty, żołnierze zajęli się sobą, kilku z nich przyszło do Celiusza ze swoimi kłopotami. Oficerowie, po wydaniu rozkazów, przeszli w stronę dwóch sporych domów, gdzie stali dowódcy garnizonu. Zdążyłem zaczepić jeszcze mojego centuriona i spytać na boku, dla zachowania formy, czy ma dla mnie jakieś polecenia. Spojrzał na mnie zdziwiony, powiedział, bym nie rzucał się w oczy, i był gotów za dwa dni do dalszej drogi.
Umówiłem się więc z Celiuszem, że jutro wybiorę się do miasta, może nawet tam przenocuję, a w obozie stawie się wieczorem, przed wymarszem. Wzruszył ramionami, kiwnął głową – i tyleśmy sobie porozmawiali. Noc przespałem na wozie, wczesnym zaś rankiem ruszyłem w stronę miasta, o którym co nieco wiedziałem z różnych wcześniejszych lektur i opowieści. Porównanie takiej wiedzy z rzeczywistością niekiedy przynosi zaskakujące niespodzianki.
Ku mojemu rozczarowaniu, nie odnalazłem śladów legend, sięgających czasu Danajów, uciekających z Argos. Nic tu nie ostało się z opisów Homera, o ileż przecież późniejszych w porównaniu z mitami o synach Uranosa – Adanie i Sarusie, czy o największym hetyckim Bogu Burz, Hadadzie. Po tych ostatnich pozostały tylko nazwy – miasta i rzeki – a także chełpliwość mieszkańców, szczycących się swym starożytnym pochodzeniem. Przez tę stację starego szlaku cylickiego, od wieków – w zależności od kapryśnych wiatrów historii – albo maszerują różne armie, albo wędrują tragarze towarów ze wschodu na zachód, i odwrotnie. Niegdyś groźne gniazdo piratów, po wyprawie Pompejusza stało się miejscem ich uwięzienia w wielkiej twierdzy, górującej nad okolicą. Reszta jest nieciekawa, można właściwie uznać, że to tylko bardzo odległe przedmieście Tarsu. Ani w tym własnego ducha, ani cienia oryginalnej odmienności, nie ma też żadnych godnych uwagi osobliwości.
Miejscowi żyją z obsługiwania wojsk i handlarzy, a jednych i drugich widzi się tu sporo. Przypuszczam, że załatwiają między sobą także rozmaite ciemne interesy, może nawet rozbójnicze. W czasach piratów, wielu żyło tu Armenów, wysyłanych przez ich króla, który wspierał owo bandyckie rzemiosło, czerpiąc w zamian wielkie zyski. Choć Cylicja jest teraz rzymska, to tamte związki chyba nie ustały, tyle że już bez jawności królewskiej asysty. Pomny wcześniejszych rozmów na morzu, a także uwag obrotnego Venustusa, złożyłem jedno z drugim, i wyszło mi, że na wozach taborowych jest przecież doskonałe miejsce dla przewozu nie tylko żołnierskiego ekwipunku. Nikt nie ośmieli się tam grzebać bez pozwolenia, więc na spodzie można schować co tylko się zechce, oczywiście, za zgodą Celiusza. Tym sposobem towary z prywatnych konszachtów wędrują bezpiecznie z miejsca na miejsce, bez żadnych podejrzeń czy nadzoru dowódców. Zresztą, da się chyba przyjąć za pewnik, że sami mają w tym największe udziały – tak by wynikało z zasady hierarchii. 
Skoro bowiem istnieje dobra i sprawdzona metoda, to bez wątpienia korzystają z niej wszyscy, wedle rangi. Nie miałem na to żadnych dowodów – ale co z tego? Spróbuję to jakoś sprawdzić, oczywiście ostrożnie, chociażby po to, by przekonać się, jak powszechna jest  prywata w ramach cesarskiej służby. Wiadomo, że to zmora w urzędach – od najwyższych poczynając. Czemuż więc nie miałaby się plenić na innych szczeblach władzy państwa? Każdy, wedle sposobności, jaką mu daje jego pozycja, uprawia podobne praktyki  bez skrupułów, a ponieważ uzus czyni normę, więc dziwnym byłoby, gdybym znalazł tu chlubne od niej odstępstwo. Wszak centurion zgodził się przewieźć mnie za drobną opłatą do Antiochii. Czemu więc nie miałby czynić tego samego z dowolnym towarem, jaki mu kto zaoferuje do transportu? Dla zachowania pozorów nazwie to przysługą – i zapewne obruszy się, gdy ktoś nazwie rzecz po imieniu. 
Nachodziwszy się po mieście, usiadłem – jak to zwykłem czynić – przy ulicznym stole jakiejś mijanej gospody, i, zamówiwszy posiłek, przemyśliwałem to, co od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie na temat owej choroby Rzymu, jaką dostrzegał stary Maros. Kolejne dni przynosiły potwierdzenia jego słów. Fantazja podsuwała mi coraz śmielsze pomysły, a logika, biorąc je za przesłanki, prowadziła niezawodnie do mało budujących wniosków. Zacząłem od Celiusza, który przecież musi być wspólnikiem we wszystkich tych zarobkach. Stąd zapewne jego powściągliwość w naszych rozmowach. Może uważał mnie za kogoś nasłanego, węszącego za jego nielojalnością? Tak, czy owak, bez jego wiedzy, i opłacanej, usłużnej zgody, nie dałoby się urządzać tu żadnej sekretnej prywaty. 
Podobnych jemu muszą być w cesarstwie całe legiony. Tworzą kręgi mniejszych i większych klientów, po cichu wspierających silniejszych, ale i przy nich budujących własne  fortunki. Tak, jak da się podłączyć swoje domostwo do wielkiego akweduktu, by czerpać z niego wodę dla siebie, tak samo można podczepić się pod każdy podejrzany interes, mały czy duży, by odprowadzać z niego swój mały strumyczek pieniędzy. Tym sposobem działa osobliwe państwo w państwie, dwa światy w jednym. Jedno żeruje na drugim. Jedno ma korzenie, drugie, samo z siebie jałowe, tylko je oplata, wysysając żywotne soki ze swego karmiciela. To duże, by trwać, musi więc korzeniami rozrastać się coraz to szerzej, szukać coraz to nowych zdobyczy, żeby nie sczeznąć. I tak koło się kręci – nabierając pędu, i mknąc ku swojej zgubie. 
Kasandryczne wizje Greka z Pafos wydały mi się wtedy przesadą, zrodzoną z niechęci przegranego do zwycięzcy. Teraz zrozumiałem, że dowodów na ich prawdziwość niekoniecznie trzeba szukać w tym, co widoczne i jawne. Nie na szczytach władzy, również nie w wielkiej filozofii, tylko właśnie w ukrywanych drobiazgach, składających się na obraz, którego treść i sens ujawnia ducha naszego czasu. Może on nieść ludzi ku chwale, ale może i ku zatraceniu, w zachłannym pościgu za jakże złudną wielkością, czy konkretnym zyskiem. Czy Rzym, mój Rzym, którym tak się chlubię, i który na swój sposób szczerze podziwiam, rzeczywiście toczy niewidoczna choroba powolnego nikczemnienia ludzkich serc i umysłów, przed którą przestrzega Maros? Całym sobą odrzucałem te myśli, ale ziarno zwątpienia chyba na dobre zapadło mi w duszę.
Postanowiłem wracać do obozu. Nie było co zostawać w mieście, które nie wzbudziło we mnie większego zainteresowania. Wyraźnie dawało się zauważyć, że jest w pobliżu dużo wojska, ponieważ wszędzie kręciły się spore gromady żołnierzy, którzy – za przyzwoleniem dowódców – szukali okazji do spędzenia wolnego czasu na niewyszukanych uciechach. Kupiłem nieduży dzban wina, żeby potem zachęcić Celiusza do większej otwartości, gdy nadarzy się okazja do jakiej rozmowy. Wieczorem, wino, owszem, wypiliśmy, lecz nie udało mi się pociągnąć go za język. Ostrożnie i sprytnie wywijał się z każdego podchwytliwego pytania, co wzbudziło we mnie prawdziwie niekłamany podziw. Nic więc nie wskórawszy, ległem spać. Następny dzień minął na niczym, chyba że zajęcie uznać oporządzanie swego wyposażenia podróżnego. Wreszcie po kolejnej nocy, wczesnym rankiem wyruszyliśmy w dalszą drogę. 
Do Syrii wkroczyliśmy od północy, od strony gór. Zajęło to kilka dni marszowych, stawiania kolejnych obozów, sprawnie rozbijanych szybko na noc, i równie szybko rano zwijanych. Szliśmy znakomitą drogą, zbudowaną jeszcze przez Kwiryniusza za czasów jego tu namiestnictwa. Miałem okazję na własne oczy przekonać się, jak sprawnie działa ta żywa machina wojenna, warta swojej soli. Na postojach, żołnierze, utrudzeni przecież całodziennym znojem i noszeniem ciężarów, zamiast odpoczywać, czyścili hełmy i zbroje, gdyż dowódcy srogo karali ich za najmniejsze nawet niedopatrzenie wyglądu i porządku. 
Celiusz miał moc pracy, ja sam starałem się nie rzucać nikomu w oczy. W sumie było to doświadczenie nużące, monotonne, i wielce męczące. Niemniej miałem wciąż na względzie, że już niezadługo przyjdzie mi wędrować jeszcze dłużej i dalej, w okolicznościach zapewne gorszych, nadto bez eskorty, gwarantującej bezpieczeństwo. Asystując niekiedy przy drobnych czynnościach obozowych, wiele się nauczyłem z tego, co bywa przydatne w trudnych warunkach takich podróży. Nie był to więc czas całkiem stracony, choć mało może wypełniony ciekawymi wrażeniami. Na koniec, obchodząc zatokę egejską, dotarliśmy wybrzeżem do Aleksandretty.
Tam przyszło nam spędzić dwa dni, czekając, aż wojsko przygotuje się do przeprawy przez przełęcz Belianu. Nie mogłem sobie darować, by w tym czasie choć przez chwilę nie rzucić okiem na miasto, założone przez wielkiego Macedończyka, który, niedaleko stąd, przed wiekami pokonał równie wielkiego Dariusza. Starły się wtedy dwie potęgi, zginęły tysiące ludzi, zagarnięto ogromne łupy, cennych jeńców i niewolników, w tym całą niemal rodzinę perskiego władcy. Ciekawostką jest znany fakt, iż potraktowana wtedy z honorami matka Dariusza, wyklęła syna za to, że ją w ucieczce haniebnie był porzucił w potrzebie, i – ku zdumieniu wszystkich – przeniosła swą rodzicielską miłość na zwycięzcę. Doprawdy niepojęte, jak dziwnymi drogami chadzają uczucia kobiet.
W Aleksandretcie, jak we wszystkich nadmorskich osadach i miastach, wszystko kręci się wokół portu. Cały rejon wokół zatoki to właściwie jeden wielki targ handlowy. Dopełnia go Seleucja, morski przedsionek Antiochii. Tam dopiero zbiegają się wszystkie szlaki północnych traktów ze wschodu, którymi przybywają ogromne bogactwa. Tam też można zobaczyć statki zewsząd z krajów wokół wielkiego morza. Czuje się gorączkę, jaka ogarnia żyjących w cieniu złota. Przydaje im ona sił do działania, ale i szybko wypala. Nie znajdzie się tu kogoś obojętnego, kto nie kręciłby się koło mniejszych lub większych interesów, pracował w nich, lub przy nich. Nikt nie myśli o spokoju, czy pozwala sobie na zbyt długi odpoczynek. Ma to w sobie coś z ciągłego pościgu za zwierzyną.
Chodziłem cały dzień po mieście, i byłem chyba jedynym w nim człowiekiem bez wyraźnej potrzeby zarobienia, albo załatwienia czegokolwiek. Szukałem śladów historii, której, gdzie jak gdzie, ale tu powinno być wiele. Na takim jak tu styku krain i szlaków, gdzie nieustannie wędrują walczące wojska, ale i gdzie zbiegają się ogromne interesy, nie ma przecież skrawka ziemi, na którym nie odcisnęłaby swojego piętna. To wszak granica między niezmierzoną Azją, a naszym światem – greckim i rzymskim. W okolicznych górach są trzy wielkie wrota – cylickie, syryjskie, nawet armeńskie, na których, i wokół których, od wieków toczą się krwawe walki między potęgami Wschodu i Zachodu. Gdy swą robotę kończą armie, przychodzi czas na towary i złoto. 
Co tu ważniejsze? Jedno wspiera drugie, ale i nim się karmi. W ziemię wsiąka krew – a za nią przychodzi ludzka zachłanność, zadeptująca ślady walk. Ci, co przeżyli, szybko przestają myśleć o tych, co poginęli, patrząc tylko, jak wykorzystać dla siebie czas chwilowego pokoju. W miejsce armii, pojawiają się też hieny, które swoimi sposobami sycą się na nowych żerowiskach. Kto przetrwał, nie rozmyśla nad bohaterstwem walczących i poległych ofiar, nawet nad powodami, dla których zginęły. To tylko kronikarze upiększają minione zdarzenia, próbując nadawać im jakiś wyższy sens. Reszta obdziera trupy, zanim zdążą ostygnąć, a potem zagryza się jeszcze o łupy – te, które już zebrała, a później te, które zaczynają się wyłaniać z na nowo otwartych wrót.
Oddając się takim to niewesołym rozmyślaniom, w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie znalazłem się w tym niewielkim mieście tylko gwoli czczej rozrywki ciekawego widza historii. Trafiłem tu po drodze do syryjskiej stolicy, gdzie skończy się przygoda, a zacznie obowiązek. Siłą wiec rzeczy począłem zastanawiać się nad jednym z dwóch głównych celów tej wyprawy – poznaniu szlaku wschodnich karawan na użytek rodzinnych interesów. Dotąd uważałem, że moja misja na dobre rozpocznie się właśnie tam, gdzie przyjdzie zająć się również sprawami politycznymi, do czego zobowiązywało mnie zlecenie cesarza. Lecz teraz, w prowincjonalnej Aleksandretcie, wypełnionej nieustanną, gorączkową krzątaniną wokół spraw handlowych, dotarło do mnie, że przecież w interesach nie wiadomo, gdzie, w istocie, coś się zaczyna, a gdzie kończy. 
Pomyślałem o Maesie, który niegdyś krążył po tych okolicach, u zbiegu morskich szlaków, wiodących dalej, ku Fenicji i Grecji, do Egiptu, wreszcie Rzymu. Brat starego, przebiegłego Festusa miał głowę na karku, robił to więc nie bez przyczyny. Dociekając jej, przypomniałem sobie ciekawą zasadę skuteczności, jaką bez wątpienia się kierował. Pars pro toto – ot i cała tajemnica. To nie tylko figura logiczna – to także znakomita praktyka wielkich zysków. Słyszałem o niej nie raz, i nie dwa, gdym pobierał u dziadka i ojca nauki rodzinnych machinacji. Ponieważ nie brałem udziału w bieżących grach rodzinnych, więc znałem ją jedynie ogólnie, jakby w teorii, czy jedną z możliwości. Teraz zaczynałem na własne oczy dostrzegać, jak też daje się przekładać na konkretne działania. A rzecz to prosta, i jakże oczywista. 
Otóż wielkie porty cesarstwa, takie jak Antiochia, Aleksandria czy Tyr, nie mówiąc o naszych rzymskich, to molochy, wchłaniające tysiące drobnych dopływów tego, co spływa z niezliczonych małych źródełek. Te są jednak bodaj czy nie najważniejsze, gdyż z nich powstaje wielka rzeka tamtejszego bogactwa. Czyż nie lepiej więc już tu szukać sposobności, by przechwytywać mniejsze zyski, i samemu kierować je w swoją stronę? Tam trzeba się rozpychać z wielką siłą, tu natomiast, mniejszym nakładem, można odławiać to samo, tyle że po trochu, ale w sumie z większym efektem. Tam trzeba rozmachu, tu raczej sprytu i obrotności w zapanowaniu nad wielością małych dostaw. Tam, ponosząc stratę, traci się od razu wiele, tu – ledwie cząstkę większej całości. Zatem znów akwedukt – tyle że teraz z odwróconym biegiem wody!
Od tych kalkulacji zmąciło mi się nieco w głowie, więc przysiadłem przy pierwszym napotkanym ulicznym stole i kazałem sobie dać zimnego wina dla ochłody. Gapiłem się bez celu na widoczne nieopodal wybrzeże z mrowiem łodzi i statków, wokół których panował wielki ruch. I oto zaczęła się dokonywać we mnie osobliwa przemiana – wyznam, nieco zaskakująca. Jeszcze przed chwilą miałem przed sobą jedynie widok mało ciekawej zwyczajności, teraz jednak patrzyłem na to, już jak na teren łowiecki. Nie, żebym od razu zaczął robić jakieś plany – na to nie było ani czasu, ani nawet pomysłu. Zdziwiłem się jednak, jak zmienia się widzenie rzeczy w zależności od tego, co chce się zobaczyć. 
Gdy coś zalegającego w pamięci, znienacka wzbudzi się i w najmniej oczekiwanym momencie znajduje potwierdzenie jako oczywistość, zaskoczenie potrafi być nie mniejsze niż wówczas, gdy napotykamy na coś zdumiewającego swą nowością. Uczucie olśnienia, choć równie silne, trwa jednak krócej. Zazwyczaj szybko przechodzi w obojętną rezygnację, zwłaszcza gdy jest tylko przypomnieniem nieuchronności rzeczy, ciążących, niczym fatum. Innym jednak razem z miejsca rodzi ekscytację, jako że rodzi  zastanowienie, czy aby wiedzy, dotąd zalegającej bezczynnie, nie da się spożytkować ku czemuś, wiele obiecującemu na przyszłość. Tak rozbudzony umysł zaczyna żyć własnym życiem i – jeśli tylko nie przeszkodzi mu nadmiar wątpliwości – wynajduje koncepty, jakie wcześniej nie przychodziłyby człowiekowi do głowy. Czy to tylko fantazja i imaginacja, czy coś więcej? Gdym tak siedział przy winie, nie zastanawiałem się nad tym, lecz pozwalałem myślom pojawiać się i znikać wedle niepojętego dla mnie prawa ich przemienności..
Po zastanowieniu uznałem, że nie ma co teraz klecić naprędce planów, rodzących się z  rozhuśtanej wyobraźni. Za kilka dnia dotrę do Antiochii, a tam już przyjdzie czas na rozważne przemyślenia i pomysły. Tym bardziej, że tamtejszą faktorią zawiadywał jeden z najbardziej zaufanych naszych ludzi – Melos, syn greckiego wyzwoleńca, wychowanek dziadka i przez niego starannie przysposobiony do służby handlowej. Nad podziw obrotny, oddany Tycjanom bez reszty, znakomicie sprawiał się z interesami w syryjskim kłębowisku żmij, gdzie całą, wielką prowincją bezwzględnie rządziły pospołu intrygi, polityka wojenna, i pieniądze. Będzie umiał doradzić, gdzie, i dokąd chodzić, co, i z kim załatwiać, czego, i kogo się wystrzegać. Zznałem go jeszcze jako dziecko. Był ode mnie sporo starszy, a wyjechał z Rzymu zanim dorosłem na tyle, by uczyć się rodzinnych spraw. Mogłem mu zaufać – choć tylko na tyle, na ile w naszym świecie jeden człowiek może ufać drugiemu, czyli w stopniu jednak ograniczonym. Nie pozwoliłby sobie jednak na cokolwiek, co naraziłoby go chociażby na zmarszczenie brwi mego ojca.
Wróciłem do obozu, gdzie właśnie kończono przygotowania do jutrzejszego wymarszu. Ludzie byli mocno rozgorączkowani z ciekawości, jak też przyjdzie pokonać sławetne przejście w górach Amanus. Pierwszego dnia mieliśmy dojść do Belianu, a stamtąd, po nocnym odpoczynku, ruszyć owymi wrotami, opiewanymi w legendach o dawnych bitwach. Tylko jeden Celiusz znał je z poprzednich wypraw z wojskiem, więc nieustannie przychodzili do niego dowódcy i zwykli żołnierze, by czegoś się wywiedzieć o trudnościach, jakie nas czekają. W miarach odległości było to w sumie niedaleko, lecz podejścia i zejścia na wąskich górskich drogach czyniły rzecz całą szczególnie uciążliwą, a miejscami bardzo niebezpieczną.
Przeprawę będę pamiętał chyba do końca swoich dni. Nigdy dotąd w życiu tak się jeszcze nie utrudziłem. Wszyscy trochę się baliśmy, lecz nie było czasu na strach, gdyż należało iść uważnie, chwilami w rozproszeniu, małymi, luźnymi grupkami. Nikt nie podziwiał krajobrazów, nie zachwycał potęgą natury. Jeźdźcy z wielką ostrożnością prowadzili swe konie, żołnierze pomagali przy wozach taborowych i mułach, niosąc też na ramionach część wiezionego ekwipunku. Na szczęście dopisała pogoda, więc obyło się bez strat, jakie niechybnie ponieślibyśmy, gdyby padał deszcz i przyszło się ślizgać na kamienistej drodze między przepaściami i skalnymi ścianami. Dopiero gdy wyszliśmy na drugą stronę gór, zdałem sobie w pełni sprawę, jak niezwykłym wyczynem było przeprowadzenie niegdyś przez Aleksandra wielotysięcznej armii wraz z dobytkiem przez szlak, który chyba tylko dla żartu nazwano wrotami. 
Po zejściu w dół po stronie syryjskiej, wojsko rozbiło obóz, przystąpiono też do oporządzania się, tak, by nazajutrz wejść już do Antiochii w pełnym rynsztunku i z wielkim fasonem.  Dowódcy i żołnierze chcieli zaprezentować się jak najlepiej, gdyż mieli dołączyć do legendarnego legionu żelaznego, wsławionego w tylu bitwach. W Syrii i Partii jest jeszcze kilka legionów, co jeden to sławniejszy – galijski, fretensis, fulminata. Rozmówiłem się z centurionem i Celiuszem, wypłacając resztę umówionych sum. Umówiliśmy się, że gdy  przyjdzie czas, odłączę się niepostrzeżenie od maszerującej kolumny, i pójdę w swoją stronę. Garnizon prowincji stał nieco za miastem, tworząc sporą, podmiejską osadę tuż za wschodnimi murami Tyberiusza, więc mógłbym dojechać z wojskiem niemal na miejsce. Niemniej, gdy minęliśmy pierwsze domy na przedmieściach za rzeką, Celiusz dał mi znak, a ja, zebrawszy swoje sakwy, zsunąłem się z wozu, i szybko wmieszałem między kręcących się tam ludzi. Obyło się bez pożegnania, tyle że stary wojak spojrzał jeszcze raz na mnie spode łba i uśmiechnął się, jakby z odcieniem sympatii.
- Uważaj na siebie, Viatusie. Ciekawski z ciebie człowiek. Ale i ciekawy. I coś mi się widzi, że czekają cię tu ciekawe sprawy. Niech ci bogowie sprzyjają – jak na takiego mruka, były to słowa niebywale życzliwe.
Minęło już południe, gorąco dawało się we znaki, od wielodniowego wytrząsania się na wozie bolały mnie wszystkie kości. Mordercza przeprawa przez góry, a i ciągła czujność, choć teraz zelżała, też zrobiła swoje. Szedłem trochę jak zamroczony, ale wiedziałem, dokąd mam trafić. Dałem sobie spokój rozglądaniu się po mieście, które swoim ogromem wręcz przytłaczało. Wiedziałem, że przyjdzie na to pora, więc na nic się nie oglądając, po przejściu bramy, resztką sił wlokłem się do willi naszego faktora, kierując wskazówkami, jakiem był otrzymał w Rzymie.
Szczęśliwie nie musiałem przechodzić przez całe miasto. Idąc główną ulicą, w stosownym momencie skręciłem w lewo ku podnóżu pobliskich wzgórz. Wielkie wrażenie uczynił na mnie po drodze Charonion, wykute w skale popiersie, spoglądające na każdego, przechodzącego tędy przybysza. Czytałem o nim, ale lektury, nawet opowieści, jakie słyszałem, nie oddawały groźnej powagi tego kamiennego strażnika miasta, Obiecałem sobie, że pewnego dnia przyjdę tu, żeby dokładniej obejrzeć to legendarne dziwo. Nie zatrzymując się więc, dalej zostawiłem z boku cesarski teatr, i po krótkim kluczeniu wśród domów i ogrodów, doszedłem w końcu do siedziby faktorii. Stała na skraju dzielnicy bogatych rezydencji, bliżej forum niż agory, w sąsiedztwie głównego akweduktu. 
W drzwiach tkwił nieruchomo przepisowy służący, który, gdym się zbliżył, spojrzał na mnie z niekłamanym obrzydzeniem, jako że prezentowałem się zgoła nieciekawie. Zatrzymałem się przed nim, i tonem, nieznoszącym sprzeciwu, nakazałem, by się odsunął i ruszył po gospodarza. Nie wiedział, czy mnie odepchnąć, czy potraktować kijem, lecz zawahał się, gdyż w rozkaz włożyłem całą pańskość swej tycjanowskiej pozycji, i prawa, jakie z niej wynikało. Zmitygował sie, i nic nie mówiąc, otworzył drzwi, po czym zniknął w głębi domu. Nie minęło kilka chwili, gdy spiesznym krokiem wyszedł stamtąd Melos, w towarzystwie dwóch niewolników, wyraźnie wydając im jakieś szybkie polecenia. 
- No, nareszcie! Witaj Festusie, już od dawna czekam na ciebie. – wyrzucał z siebie słowa powitania z niekłamanym zadowoleniem. – Na Jowisza, jakeś ty się zmienił. Pamiętam cię, jako chłopaka, a tu proszę – co za wspaniałość. – Uczynił gest, jakby chciał mnie objąć.
- Dobrze cię widzieć, Melosie, witaj. Pozwolisz, że nie będę cię ściskał, ale sam widzisz… – tu pokazałem wymownym gestem mój niezbyt czysty i mocno sfatygowany przyodziewek podróżny. – Ale chętnie to zrobię, gdy tylko dasz mi sposobność, bym się doprowadził do stanu, godnego takich karesów.
- Dobrze, dobrze – rzucił, wymachując rękami. – Oczywiście, kazałem już wszystko przygotować. Rzuć te torby, zaraz je zaniosą do twej komnaty. Trzymam ją w gotowości już od miesiąca. – Chciałem mu przerwać, lecz nie dał mi dojść do słowa. – Przygotowałem ci też pokoje w moim domu niedaleko stąd, gdybyś chciał zamieszkać poza miastem. A jeśli wolisz  mieć coś dla niepoznaki, każę przysposobić osobne miejsce w naszej insuli, trochę odległej, gdzie nie kręci się za dużo ciekawskich. Mieszka tam sporo naszych robotników i  sług. W każdym razie, będziesz miał wybór i swobodę ruchu. Ale to potem.
Rozmawiając tak, weszliśmy do atrium. Niewolnicy szybko zastawili mały stół, my zaś zasiedliśmy na krótką chwilę, by zamienić kilka wstępnych słów.
- Melosie, jestem strasznie zmęczony i poobijany. 
- Poobijany?
- Ostatnie dni spędziłem na wozie legionowego taboru. Chyba wiesz, co to znaczy?
- Jechałeś z wojskiem? Z tym, co przybyło z Cylicji? – najwyraźniej miał dobre i szybkie rozeznanie w tutejszych nowinkach. – Bogowie, to niezwykłe! Dokąd cię zaniosło? Będziesz musiał mi potem wszystko opowiedzieć.
- Chętnie. Ale najpierw chciałbym się odmoczyć i oskrobać Ubrać w coś normalnego i czystego. No, i na koniec zjeść cokolwiek, co nie będzie zajeżdżało ogniem, dymem, statkiem, koniem ani stęchlizną.
- Wszystko będzie – po kolei, jak sobie życzysz. Na poważne rozmowy mamy wiele czasu – ale to potem. 
Rozbawiła mnie jego maniera używania słówka „potem”. Dalszą wymianę zdań przerwało wejście niewolnika, który, kłaniając się, oznajmił, że wszystko już jest dla mnie przygotowane, wedle polecenia. Wstałem, udałem się za nim – i tak oto rozpoczął się mój pobyt w Antiochii. Niezwykłe okoliczności, które ujawniły się niemal tuż po moim tu przybyciu sprawiły, że potrwał on nieco dłużej, niż przewidywałem. 

Jak w domu
	Wieczór powoli zamieniał się w noc, w powietrzu czuło się opadające gorąco, my natomiast z Melosem, zakończywszy w ogrodzie późną ucztę, toczyliśmy jeszcze rozmowę o mej podróży i planach na przyszłość. Chaotyczność opowieści o dotychczasowych przygodach powoli ustępowała rzeczowości planów na najbliższe dni. O głównych powodach mego tu przybycia jeszcze nie mówiliśmy, lecz Melos był człowiekiem na tyle doświadczonym i przenikliwym, że szybko zorientował się, iż wiele tu się jeszcze będzie działo. Zresztą, z krótkiego listu od ojca, jaki mu wręczyłem, a także z wcześniejszych wieści z Rzymu, słusznie wywnioskował, że idzie o sprawy daleko ważniejsze, niż tylko okazjonalna wizyta w Syrii. Wszak wiedział doskonale, do czego byłem przeznaczony jeszcze w dzieciństwie, kiedy to i on sam, już jako dorosły, był przysposabiany przez dziadka do swych przyszłych obowiązków.
	Po miesiącach tułaczej wędrówki przez pół świata, wieczorne uspokojenie, w ciszy, przy obfitości wybornego jedzenia i picia, zdawało mi się czymś wręcz nierzeczywistym. Doprowadzony do stanu pełnego człowieczeństwa, czysty, syty i odprężony, czułem jak odpływają w niepamięć trudy z minionych miesięcy. Choć świadom tego, że już niebawem trzeba będzie znów zebrać się do dalszych wysiłków, teraz pozwoliłem sobie na spowolnienie umysłu i, zaniechawszy poważnych rozmyślań o całej tej życiowej awanturze, poddałem się nastrojowi chwili. Opowiedziałem więc tylko pokrótce o co ciekawszych i zabawniejszych zdarzeniach, wszelako nie wdając się w szczegóły czy rozwlekłe komentowanie tego, com widział, i czegom doświadczył. On sam zaś, wyczuwając stan mego ducha, powściągał ciekawość, odkładając na później wiele pytań, które najwyraźniej chciał zadać.
	Zrobiło się już późno, a mój gospodarz, widząc, że zwolna ogarnia mnie znużenie, zaproponował, byśmy dalsze, bardziej już konkretne rozmowy odłożyli na jutro. Życząc sobie dobrej nocy, rozeszliśmy się do swych komnat. Gdym powoli szykował się do snu, usłyszałem szmer otwieranych drzwi. W półmroku, jaki zapanował po zgaszeniu lamp, dostrzegłem młodą kobietę, właściwie jeszcze dziewczynę, w nader zwiewnym stroju. Podeszła do mnie i zaczęła pomagać w zdejmowaniu szat. Zrazu zaskoczony, po chwili poddałem się jej zabiegom bez najmniejszego protestu. Nie padły żadne słowa, wszystko, co działo się potem, odbyło się w milczeniu, powoli, z wielkim taktem, delikatnością, ale też kunsztem i namiętnością. Dobrze znający życie Melos wiedział, co dla utrudzonego, ale młodego przecież mężczyzny może być znakomitym zwieńczeniem tak wspaniałego wieczoru. Wcześniej nie dał poznać, co zamierza, ale wykazał się znakomitym nie tylko wyczuciem, ale – jak się okazało – także gustem.
	Obudziłem się późnym rankiem. Kobiety już nie było, za to za drzwiami czekał niewolnik, przydzielony do mej obsługi. Przywykły od miesięcy samodzielnie i szybko przysposabiać się do dnia, teraz zadowoliłem się tylko tym, co niezbędne. Od wygód i luksusu odwykłem, choć nie miałem powodów do narzekania na zły los. Wszak przez cały czas niczego mi nie brakowało, a to dzięki pieniądzom, jakimi wspierały mnie po drodze rodzinne faktorie. Dotąd korzystałem z nich z umiarem, niemniej zdałem sobie sprawę, że w Antiochii, przyjdzie mi dość głęboko sięgnąć do kasy Melosa. 
Miałem zalecenia, wymagające bywania wśród miejscowych notabli, trzeba było też powoli acz systematycznie gotować się do dalekiej drogi w głąb Azji. Same tylko koszty niezbędnej, towarzyskiej wystawności tu na miejscu będą wielkie, rosnąc nadto w miarę jak przyjdzie ciągnąć za język chętnych do sprzedawania rozmaitych tajemnic. O tym, ile trzeba będzie wyłożyć na ekwipunek i obsługę wyprawy, wyobrażenie miałem raczej mętne. Czar wczorajszego dnia i rozkosznej nocy szybko się ulotnił, przyszła pora na planowanie działania. Z taką też myślą udałem się na poszukiwanie Melosa, który już od samego świtu pilnował interesów.
Znalazłem go w salce obok tablinum, gdzie tonął w rozmaitych papierach. Przywitaliśmy się serdecznie, on zaś zaproponował, byśmy przeszli do atrium, i tam, już bardziej na poważnie, kontynuowali wczoraj rozpoczętą rozmowę. Bardziej przypominało ono grecki perystyl z małym basenem, co świadczyło o pewnym wykwincie gospodarza, ale też i o zamierzonej ozdobności domu, mającej ani chybi robić odpowiednie wrażenie na ludziach, przybywających tu za interesami. Gdy zwróciłem mu na to uwagę potwierdził, że tego wymaga pozycja przedstawiciela Tycjanów.
- Oni tu wszyscy chcą być bardziej greccy niż sam Homer. Dzięki temu wystrojowi mam u nich dobrą opinię, zarówno jeśli idzie o bogactwo faktorii, jak i o godny uznania smak. Niektórych to nawet onieśmiela, co bardzo się przydaje w przekonywaniu ich do moich argumentów.
Zanim usiedliśmy, zaczepnie acz wesoło zapytał, jak minęła mi noc, i czy dobrze się czuję po miłym odpoczynku.
- Kazałem służbie być cicho, byś mógł się godnie wyspać – oczywiście, po trudach podróży – roześmiał się znacząco.
- Melosie, muszę ci podziękować za wspaniałe warunki i – tu zawiesiłem głos – atrakcje, jakie mi wczoraj przygotowałeś. Widać, że umiesz zatroszczyć się o gości.
- Nie o wszystkich, mój drogi, i nie aż tak – odparł stanowczo. – Ale zdradź mi szczerze – pochylił się konfidencjonalnie i udał głosem teatralny szept – czy chciałbyś jeszcze może raz czy dwa zażyć tej – jak to powiadasz… atrakcji, Wydam stosowne polecenia – skłonił głowę z wesołym uśmieszkiem. 
Zmieszałem się nieco, gdyż nigdy jeszcze nie znalazłem się w takiej sytuacji. Ale wspomnienie nocy przeważyło.
- Powiedzmy, że jeszcze przez chwilę zastanowię się, jaką mam podjąć decyzję – odparłem z udawaną powagą. 
- Jak sobie życzysz. Mamy czas. Niech poczeka. A potem się zobaczy – machnął niedbale ręką, przytaknął ze zrozumieniem, po czym obaj roześmieliśmy się, zamykając na dziś sprawę. 
Od słowa, do słowa, przeszliśmy do rzeczy poważniejszych, stopniowo rozważając kolejność działań, jakie powinienem podjąć. Krótko wyjaśniłem mu, na czym polegać ma moja misja na tutejszych dworach, odkładając na jego ulubione „potem” temat azjatyckiej wyprawy. Potrzebowałem wiedzy o tutejszych stosunkach, by nie popełnić jakiej niepotrzebnej niezręczności czy nawet błędu w zawiązaniu koniecznych znajomości. 
Prawdę mówiąc, sytuacja w Antiochii była nad wyraz pogmatwana, a moim zadaniem było jej wyjaśnienie na użytek cesarza, niepewnego stanu rzeczy w syryjskiej prowincji. Kluczem do wszystkiego były, jak zwykle, intrygi, które, choć tu się rozgrywały, to jednak swój początek brały w Rzymie. Drugim problemem były ogromne pieniądze, a właściwie sposób, w jaki znikały z widoku cesarskich kwestorów. Oba te wątki zbiegały się w kilku rękach, ale jak, i gdzie – to właśnie stanowiło zagadkę, jaką miałem rozwikłać. Melos dodał do tego jeszcze jedno.
- No, i mamy tu całe gromady szpiegów z całego świata. Armeńskich, perskich i paryjskich, greckich, fenickich, arabskich, egipskich – wyliczał powoli na palcach, niczym handlarz sklepowy, sumujący klientowi zakupy. – Polityka i pieniądze. Tu jest wielki targ agentów wszelkiej maści, od wszystkiego. Trafiają się nawet dziwne figury w dziwnych strojach, podobno aż spod Indusu. Ale tych bym sobie darował. 
- A to czemu?
- Nie mają o niczym pojęcia, raczej węszą za ciekawostkami, które mogliby u siebie drogo sprzedać. Trudno się z nimi dogadać.
- Ktoś jeszcze?
- Czasami pojawiają się ludzie z Baktrii. Nawet z Sogdy. Ni to Grecy, ni to Scytowie, czasem nazywają ich Sakami. Kto ich tam wie? Mieszańcy. Mało kto naprawdę umie się w nich rozeznać. 
Przypomniałem sobie, że i Strabon o tym pisał. Tam kiedyś były nawet greckie miasta, greckie rządy, ale Grekom władzę potem odebrały nieznane ludy Azji, jacyś Tocharowie, Sakarowie. O Sogdach trochę czytałem, ale nie za wiele tego było. Może to o nich mowa.  
- Co między nimi, to ich sprawa. 
- Niby tak, ale w tym bałaganie niepodobna wywiedzieć się, z kim tu trzymają.
- Czy to aż tak ważne? Przecież niewiele tu znaczą.
- I tak, i nie. W miejscowej polityce ich nie ma. Ale wiedz, że przez ich kraje przechodzą do nas wielkie karawany, więc patrzą, kto tu ma najwięcej złota, i największe wpływy. Potrafią nieźle zamącić.
- Niby jak?
- U nich schodzą się drogi z bardzo daleka, z krain, do których nikt stąd jeszcze nie dotarł. A stamtąd idzie najwięcej towaru, tego rzadkiego, najdroższego. To, co do nich dochodzi, sami dzielą na części, z którymi idą potem dalej. Północą do nas, albo na południe, wprost do partyjskiej stolicy. Wymyślili wiele małych, a osobnych szlaków. Każdym zawiaduje kto inny, a i to po kawałku. Straszne z tego są awantury wszystkich ze wszystkimi.
- A bez nich się nie da? Nikomu się nie udało?
- To się nie da zrobić. Za daleko. Trzeba by iść prawie rok. Nikomu stąd się nie opłaci, a i pewności nie ma, że się ujdzie żywym, i jeszcze z całym dobytkiem. Tam dokoła sami obcy, ziemie dzikie, nieznane, góry i pustynie. Nikt stąd nie wie, jak przez to przejść. 
- Pewnie i zbójectwo też wielkie musi być.
- Z jakże inaczej! Bez zbrojnych ani rusz. A to kosztuje. Chociaż jest, jak wszędzie. Zapłacisz, ale nie masz pewności, czy cię nie zdradzą. Ale to i tak nie wszystko.
- Umiesz zachęcić do sprawy – rzuciłem nie bez złośliwości. – Czego jeszcze brakuje?
- Potrzeba dobrych przewodników, miejscowych, a tych tu nie znajdziesz.
- Przecież jacyś się zjawiają.
- Rzadko kiedy.
- I co? Nie ma chętnych? Nawet za dobrą zapłatą?
- Nie da rady. To osobne klany. Mają swoje prawa, i obcym nie służą. 
- A wysłać kogoś z nimi, żeby się przyuczył?
- To nie takie proste. Na to nie ma osobnej nauki, do tego trzeba się tam urodzić, i tam wychować. Od dziecka zdobywać doświadczenie, poznawać tamte drogi, pułapki, wiedzieć, gdzie woda, co jeść. Rozumieć różne zwyczaje, no i wiele języków. Mówiłem ci przecież, że tam co krok to inne plemię. Oni są u siebie, z wszystkimi pomieszani, wiec wiedzą co, gdzie, i jak. Obcy z miejsca się pogubi, ani się obejrzy, jak go zjedzą. 
- To gdzie ich szukać? Tych przewodników.
- Tutaj raczej ich nie znajdziesz. Po większej części kończą swoje daleko przed nami, na stacjach, aż przy zatoce oceanu północnego, koło miast Medów. 
- Skąd ty to wszystko wiesz?
- Nie byłbym wart ani sestercji z tych pieniędzy, jakie płaci mi twój ojciec, gdybym tego nie wiedział. Składam wiadomości duże i małe, ważne i z pozoru nieważne, strzępy rozmów, to i owo wyciągam skąd się da. A że siedzę tu już prawie dwadzieścia lat, więc sporo tego uzbierałem. No, i przecież sam mam swoich szpiegów – zaśmiał się, wyraźnie z siebie zadowolony.
- I co tam w tych miastach? Jak to dalej wygląda?
- Medowie i Persowie walczą z Armenami i Partami żeby przechwycić jak najwięcej towaru. Mimo że są u nich przegrani, to jednak radzą sobie nieźle, i działają ręka w rękę. W końcu to przecież trochę jedna rodzina, daleka, ale jednak własna. Tyle że wiecznie skłócona. Ale jak jest wspólny wróg czy rywal do złota, to potrafią się dogadywać. 
- A Grecy?
- Wyobraź sobie, że ich też do towarów nie dopuszczają, choć sam wiesz, jak to trudne. Greccy kupcy zasiedzieli się tu od dawna, strasznie się panoszą, wszędzie, zwłaszcza u Partów. W handlu są z nami są na noże, a za Eufratem nie mamy z nimi właściwie żadnych szans.
- A tam, gdzie dzieli się towary?
- Trudno powiedzieć. Tak, czy owak, tamtejsi jakoś sami je dzielą miedzy sobą. Potem jedni idą północą, drudzy – ku południowi. Ale i jedni, i drudzy, pilnują swego, nikogo nie dopuszczają do interesu, a już na pewno nie nas. Ich tanio nie kupisz. Trzeba strasznie kluczyć, żeby czegoś się wywiedzieć.
- I udaje ci się?
- Ciche dogadanie się kosztuje, ale nie narzekam. Wychodzimy na tym całkiem znośnie. – udawał skromnego, choć w Rzymie ojciec nie może się nachwalić jego obrotności. – Kto tu trafia, woli dobrze z nami żyć, bo wie, z kim ma do czynienia, i kto za nami stoi.
- Boją się?
- Festusie, pieniądze łagodzą nawet wielki strach, czy wielką niechęć. Jeśli postawi się je przed polityką, wszyscy tylko na tym zyskują. Ale każdy zostaje przy własnych sposobach i sekretach. Ważne, żeby zachować równowagę, która nie szkodzi wzajemnym korzyściom. Nikt za bardzo nie naciska, nikt za bardzo nie zdziera. To handel, a nie szaleństwa ambitnych głupców na tronach.
- Dobrze, już dobrze. Nie gorączkuj się. Spróbujmy inaczej. Co ci Baktrowie? Mówisz, że niektórzy przewodnicy stamtąd jednak dochodzą i tu. 
- Z rzadka, ale dochodzą. I to są właśnie ich szpiedzy. Bardzo zmyślni. Kręcą się po cichu, jak tropiciele śladów. Znają się na tym jak mało kto. 
- Ale nie są przecież niewidzialni?
- Schodzą z widoku, a jak już którego złapiesz, to udaje głupiego. Wiedzą, że tu chętnych do interesów nie brakuje, więc przebierają w nich, jak chcą. I oszukują po równo każdego. Węszą, intrygują. Ale uważam, że tylko w sprawach handlowych.
- Kto wie? Może nie tylko handlowych? Może to tylko pozory, dla zmylenia uwagi?
- Nie ma takiego mądrego, kto by się w tym rozeznał. Co my w ogóle o nich wiemy? Tylko tyle, co sami powiedzą. Albo co opowie jakiś przypadkowy wędrowiec. Tam jest tak wielki świat, tyle plemion, rozmaitych ni to państewek, ni to królewiąt, że nie sposób tego ogarnąć. A już co oni tam ze sobą wyczyniają – to zagadki nie do rozwikłania. 
- To wiedzą chyba Partowie, bo oni tam teraz rządzą.
- Wiecznie się z nimi biją, i tyle.
- To muszą mieć wśród nich i swoich ludzi. Tak to przecież się robi. Może tych warto szukać?
- Ale gdzie? Jak ich znaleźć? Trzeba by tam jakoś się dostać, ale iść samemu strach. 
- A tu, na miejscu? Wśród dworaków, wojskowych, czy ja wiem?
- A z kim tu rozmawiać? Mało kto od Partów tu bywa, a i to nie wiadomo, kto taki. Tym bardziej, że się żrą u siebie jak dzieciaki na ulicach. .U nich nie ma jednej głowy nad całością, więc nijak nie da się niczego ułożyć z sensem. Chyba że przy głównym dworze w ichniej stolicy. Rozrosła się im teraz nowa, obok dawnej Seleucji, przy zbiegu wielkich rzek. Przecież doskonale wiesz, jak to daleko.
- A gdzieś po drodze, na szlaku?
- Festusie, w teorii wszystko jest możliwe, ale w życiu to już nie. A ogromu tych spraw nawet najlepszą filozofią nie ogarniesz. 
- Że to wielka układanka, to przyznaję. Ale choćby była i największa, to przecież swój ład musi mieć. Jakieś reguły. Jak je poznasz, to łatwiej obracać go na swoją korzyść.
- To tylko słowa. Pomyśl sam. W istocie, to nie ludzie rządzą tamtym bogactwem, a na odwrót – to ono idzie tu jakby samo, wykorzystując po drodze ludzi niczym juczne zwierzęta. Przesiada się z jednych na drugich. A wszyscy mu służą z wielką ochotą i gotowością!
- Chyba cię jednak ponosi fantazja?
- Czyżby? Pomyśl. Przy tak ogromnych odległościach musi być wiele stacji pośredników. A każdy z nich aż się pali do takiej służby, bo chce czegoś dla siebie, jakiegoś zysku. Ludzie, jak muły i wielbłądy, kosztują, nieraz bardzo słono. I tak to rośnie przy kolejnych przesiadkach. 
- Osobliwie to widzisz. Tylko koszty i zyski – przy przeładunkach? 
- Za długo na to patrzę, żeby mieć złudzenia. Umiem też liczyć.
- W to wierzę! Nikt ci w tym nie dorówna.
 - Miło, że tak mówisz.
- Ale coś ci chyba umyka?
- Niby – co? 
- Czy wszystko zasadza się tylko na kalkulacjach? Tylko one – i nie więcej?
- Festusie, jeśli jeszcze coś jest, to tylko ludzka próżność na egzotyczne zbytki. Zastanów się. Przecież te wszystkie towary stamtąd są tak bajecznie kosztowne tylko u nas. Tam, gdzie biorą swój początek, muszą być stokroć tańsze. Ale tak to się składa jedno do drugiego, że na końcu robią się z tego worki złota. A każda moneta przelicza się na stadia. Nie tylko czas liczy się w odległości, także i waga tego metalu. Skądinąd szalenie miłego w dotyku i użyciu. Czas i pieniądz to jedno – dodał sentencjonalnie, bardzo zadowolony z siebie, że tak zgrabnie wywiódł mi zasadę kupieckiej filozofii.
- Melosie, nie musisz mnie uczyć czegoś, co wiem od dziecka.
- Ale ty to znasz tylko z efektu, a nie z tego, z czego on powstaje. Każdy kawałek tej, jak to powiadasz, układanki, to konkretny człowiek. Tylko tak ją poskładasz, z ludzi, z ich pracy, charakterów i umiejętności. Po większej części płacisz głównie za to, a nie za te cudeńka, które wożą w ładunkach, z narażeniem życia i zdrowia..
- W tym się chyba zgodzimy. Dodaj jeszcze chytrość kupców, i ludzką potrzebę folgowania bez umiaru swoim słabościom.
- Z całym szacunkiem – znasz kogoś, kto byłby od tego całkiem wolny? Nawet ty sam – czy jest ci to obce? Obojętne? Powiedz, tak z ręką na sercu.
- Nie ciągnij mnie za język, bo nic ci nie odpowiem. Ale chcę wierzyć, że kilku takich by się znalazło.
- Może masz rację. Ale nie obnoś się z nią zbyt głośno, bo Tycjanom tak mówić nie wolno. – Podniósł kielich do toastu. – Chyba że między sobą, w rodzinnym gronie, przy wieczornych biesiadach, a i to nie w obecności służby – wypiliśmy, i na chwilę zapadła cisza.
Tak więc się ułożyło, że już przy pierwszej rozmowie wyszło wiele z tego, czego chciałem się wywiedzieć później, po wypytaniu wpierw Melosa o dworskie stosunki w światku miejscowych notabli. Minęło południe, a ja wciąż nie wiedziałem od czego zacząć swoje tu ruchy. Postanowiłem dać sobie na to jeszcze czas do jutra, wymawiając się zmęczeniem po długiej podróży.
- Zmęczyłeś mnie tymi opowieściami. Muszę sobie to wszystko przemyśleć i poukładać w głowie. Za dużo tego na jeden raz.
- Dobrze cię rozumiem. – Melos przyjrzał mi się uważnie, ale powściągnął rodzącą się w nim ciekawość, i zaniechał tematu. –  Proponuję, byś mi wyłożył swoje plany wieczorem. Siądziemy w ogrodzie, zjemy coś naprawdę dobrego, godnego tak ważnego gościa – wyczułem lekkie rozbawienie w jego głosie. Nie miałem mu tego za złe, był niemal jak członek rodziny, i to bardzo mi życzliwy.
- Dobry pomysł, wart swego autora – zaśmiałem się, przeciągając na fotelu.
- Masz teraz jakieś życzenie?
- Oporządzę się, i wyjdę do miasta. Ot, tak, bez celu, żeby się trochę rozejrzeć.
- Potrzebujesz pieniędzy?
- Jeszcze trochę mam. 
- Ale weź to, na wszelki wypadek. Nie za dużo, ale będziesz się czuł pewniej – wręczył mi mały woreczek, który miał przy sobie.
- Dziękuję. O wszystkim pomyślałeś – byłem mu wdzięczny, ponieważ w rzeczy samej, już niewiele mi zostało, a i to w drobnej monecie.
- Dać ci niewolnika do pomocy? Uzbrojonego? Osiłka? 
- Nie, dziękuję. Poradzę sobie. Po tych miesiącach włóczęgi mam niezłą wprawę w kręceniu się po obcych miejscach. Umiem o siebie zadbać.
- W to nie wątpię. Ale uważaj, nigdy nic nie wiadomo.
- Wiem, wiem. Złodziejaszki okradają, kupcy oszukują, kobiety wabią, mężczyźni wypytują, albo obrażają. 
- To wie każdy. Nie o to chodzi.
- A co może chodzić? Pójdę na agorę, tam nic mi nie grozi. Wejdę w tłum, nikt mnie nie zna, będę jednym z wielu zwyczajnych przechodniów.
- Nie byłbym tego taki pewien.
- Co masz na myśli?
- Tu nic się nie ukryje. Mój dom szpiegują inni, tak samo jak ja szpieguję ich domy. Kto ma wiedzieć, ten już wie, że do Melosa przyjechał jakiś gość, który tu chyba zamieszkał. 
- I co z tego?
- Jeśli to Filipon wsadził cię na statek wojskowy, a ten Venustus to taki chytrus, jak mi wspomniałeś, to niewykluczone, że ktoś tu już zdążył dodać dwa do dwóch i wyszło mu, że w mieście pojawił się ktoś od Tycjanów. Ciekawskie oczy są wszędzie, nawet tam, gdzie byś nawet nie podejrzewał. 
- Tak szybko?
- Wcale nie szybko. Zwyczajnie, jak należy.
- Ale z tego jeszcze nic nie musi wynikać.
- Festusie, czego cię uczono w tych twoich specjalnych szkołach? Tu są ludzie, którzy umieją dobrze wnioskować nawet ze słabszych podmuchów wiatru. Widziano cię przecież w Aleksandrii, w Tyrze, na Pafos. Ciekawy szlak, nieprawdaż? Założę się, że w Rzymie też ktoś wie, ze wyjechałeś w daleką podróż. Może nawet ktoś bardzo ważny – tu zawiesił głos, czekając, czy podejmę wątek. Miał wiele racji, ale zmilczałem temat.  – Kto wie? – ciągnął dalej. – A pamiętaj jeszcze o tym wojsku w Cylicji. W cesarstwie gadatliwość to powszechna słabość wszystkich bez wyjątku, a tu już szczególnie.
- Prędzej czy później i tak to się wyda. A co, jeśli poznam kogo ciekawego? Trzeba będzie się przedstawić. Zresztą nie dziś, to jutro pójdę przecież między ludzi, na salony. Mam też tu zadania, z których muszę się wywiązać.
- O tym wiem z listu twego ojca. Nie znam szczegółów, ale polecono mi bym ułatwił ci wszelkie kontakty, jakie będą potrzebne. – przerwał na chwilę, i spojrzał na mnie, jakby z pytaniem we wzroku - Bardzo mnie zaintrygowała uwaga, że mogą być wielkie koszty. Zadziwiasz mnie, Festusie! – wyraźnie go to zaaferowało.
- Porozmawiamy o tym wieczorem. Potem – zaśmiałem się, odpowiadając jego ulubionym słówkiem.
- Koniecznie! Ale uważaj. Bardziej niż oszustów czy pokus, strzeż się tych, którzy będą znienacka mili, usłużni, a zwłaszcza szybko chętni do przyjaźni.
- Zapamiętam. Ale czy to nie zbytek ostrożności? Przecież nie będę uciekał przed ludźmi. 
- Oczywiście, nie ma takiej potrzeby. Ale lepiej, byś przyjął, że jesteś już rozpoznany. Nie musisz się z tym obnosić, lecz bądź czujny. – Wstał, i uniósł rękę w geście pożegnania. – Bywaj, do wieczora.
- Tak zrobię, Melosie. Tego już się wyuczyłem – i ja wstałem, odpowiadając mu tym samym. 
Poszedłem do siebie i wystroiłem paradnie w przygotowane dla mnie nowe szaty, w których prezentowałem się jak poważny obywatel rzymski. Zabrałem pieniądze i kilka drobiazgów, po czym, pełen mieszanych uczuć – z których jednak najsilniejsza była ciekawość – wyruszyłem na spotkanie z wielką, niezwykłą ponoć Antiochią. Rzym to moje rodzinne gniazdo. Byłem już w Aleksandrii. Nareszcie przyszła kolej na trzecie miasto cesarstwa. Czegóż więcej może chcieć uczeń Strabona?












CZĘŚĆ II

13. Pierwsze wrażenia i znajomości
Mój wielki nauczyciel nie bez powodu nazwał Antiochię Tetrapolis. To właściwie cztery małe miasta, zebrane w jedno. Kiedyś zapewne czymś się wyróżniały z osobna, lecz dzisiaj to zwarta całość, otoczona wspólnymi murami.  Zaczęło się od nadmorskiej warowni imperium Aleksandra, nazwanej od imienia ojca jednego z jego wodzów. Na skalistych wybrzeżach, między górami od północy i południa, wyrosła zdumiewająco szybko – jeśli porównać jej wiek ze starożytnym rodowodem wszystkiego, co leży w Syrii, i krainach sąsiednich. W tej jakby ogromniej stacji przejściowej, na styku Europy i Azji, dzisiaj panuje wielki ruch ludzi i bogactw. Zbiegają się tu ogromne interesy, wielka polityka, szlaki wojsk i wędrówek ludów, a wszystkiemu przyglądają się pospołu wszyscy chyba bogowie świata. Najwyraźniej nie kłócą się miedzy sobą, nie wtrącają zbytnio w tutejsze spory, więc ludzie mają większy spokój, i zajmują własnymi sprawami. Bez dodatkowych, olimpijskich swarów, łatwiej jest szukać miejsca dla siebie, swoich pomysłów i planów.
Za dużo tu jednak pomieszania tego, co zwyczajne, z kaprysami i ambicjami władców – tych z bliska, i z daleka. Z jednej strony przydaje to wielkiego impetu życiu, które zwykłą rzeczy koleją kręci się gorączkowo głównie wokół złota, i tego, co można za nie mieć. Z drugiej jednak, przydaje miastu aury ciągłej niepewności, jakiegoś ukrytego niepokoju. Nigdy bowiem nie wiadomo, komu, i kiedy, przyjdzie do głowy wszczynanie kolejnej wojenki na bliższych i dalszych granicach prowincji. Po prawdzie, z tych awantur też da się nieźle żyć – zresztą, miejscowi dobrze przyuczyli się do czerpania z nich niezłych korzyści. 
Fortuny powstają tu równie nagle, jak i nagle przepadają. Może dlatego tak niezwykle czczoną w Antiochii boginią jest Tyche. Opiekunka miasta, ma swoją świątynię z okazałym posągiem, wyrzeźbionym przez dawnego, greckiego mistrza, ponoć ze szkoły Lizypa. Specjalnie jej się przyjrzałem, gdym ją mijał, idąc w stronę forum. Piękna dziewczyna w długiej szacie, córa bogów, w koronie, niczym wieży obronnej. W prawej ręce, wspartej na kolanie, trzyma kłosy, na znak dostatku swych podopiecznych. Pod jej stopą, spod skały wodnej, wynurza się młodzieniec – jak mi potem objaśniono, symbol Orontu, który miasto karmi i osłania. W obliczu, za lekkim, acz chytrym uśmieszkiem, kryje się wiele uroku, ale i pewności siebie, wręcz siły. W rzeczy samej, mając taką protektorkę, można liczyć na wiele, choć warto pamiętać, jak zwodnicze bywają kobiece obietnice szczęścia.
Ludzie żyją w jej cieniu, dosłownie i w przenośni, ci zaś, których szczególnie wyróżnia, chełpią się wyzywającym przepychem, za nic mając zarządzenia rzymskie, zakazujące tego pod karą konfiskat. Gdy jeszcze August, nie tak przecież dawno temu, zakazał mężczyznom w Rzymie noszenia jedwabnych szat, w syryjskiej stolicy każdy, kogo stać było chociażby na skrawek tej materii, obnosił się w niej publicznie, ku utrapieniu bezsilnych, cesarskich urzędników. Tu obyczaj luksusu od zawsze wygrywa z prawami, które mają go powściągać, a bezczelność mieszkańców w tym względzie nie zna granic. Dorównuje chyba jedynie ich przysłowiowemu sprytowi w prowadzeniu interesów, i oszukiwaniu, kogo się da. 
Lecz najważniejsze są gry między miejscowym patrycjatem, a urzędami namiestnictwa. Antiochia zachowuje swe dawne wolności, lecz broni jej dzisiejszy Rzym. A obrona kosztuje, więc utrzymanie równowagi między tymi dwiema siłami bywa niezwykle trudne. Wszystko zdaje się być nieźle poukładane, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, co akurat wymyślą wielcy gracze na swych tronach. August zaprowadził pax Romana, co nie znaczy, że w prowincjach nie leje się krew. Z Partami nigdy nie ma spokoju, zwłaszcza na granicach, w Armenii wciąż się gotuje, królowie zmieniają się tam niczym pory roku. Gdy na dobre ruszył handel ze wschodem, chętnych do ciągnięcia z niego korzyści wciąż przybywa. 
Najwięcej mieszają w tym Grecy i Fenicjanie. Ci pierwsi naraz przypomnieli sobie o swych współplemieńcach, którzy przed wiekami osiedli w krainach Baktrów i Saków, po czym, z wielkim powodzeniem, najpierw nad nimi zapanowali, a potem zeszli się z Indami. Gdy padła Persja, to oni właśnie po dużej części przechwycili szlaki, które wiodą stamtąd ku nam. Towary przechodzą przez wiele rąk, lecz jakoś tak dziwnie się składa, że daleko na wschodzie kręcą się przy nich osiedli tam potomkowie dawnych zdobywców Aleksandra. Mimo różnych zaszłości, nienajgorzej układają się teraz z Partami, którzy ze swej strony zazdrośnie strzegą dróg i granic celnych. Ale, choć w naszych stronach greccy kupcy wciąż panują nad morskimi szlakami do Indii, a Nabatejczycy osadzili się w okolicach Palmyry, zagrażając wielkim dostawom z południowych portów, także i dla nas sprawy w Azji poczęły układać się całkiem pomyślnie. 
Stary Lucjusz wręcz proroczo niegdyś przewidział, że nastanie czas nowych możliwości właśnie na wschodzie. Hojnie wspierał kolejnych konsulów i wodzów w ich syryjskich wyprawach, by potem z wielkim powodzeniem mocno się tam zagnieździć, jeszcze przed pojawieniem się innych chętnych. Gdy jego syn Marek, po latach partyjskiej niewoli, wrócił do Rzymu, okazał się nieocenionym źródłem wiedzy o tamtejszych stosunkach. Dzięki niejakim koligacjom przez żonę, a także znajomościom, jakie poczynił był na różnych dworach nad Eufratem, łatwiej przyszło nam później poruszać się w zawiłościach miejscowych układów. 
Cierpliwa wytrwałość Tycjanów przyniosła znakomite owoce. Przed nami mało kto się tam wybierał, uważając, że to sprawa nazbyt kosztowna, i niepewna. Wszelako dziadek Festus, idąc za pomysłami Lucjusza, często rozprawiał ze Strabonem o tym, kto, i gdzie mógłby otworzyć nowe ścieżki, prowadzące północą do tajemniczej krainy równie tajemniczych Serów. Że tak się stanie, obydwaj nie mieli najmniejszych wątpliwości. Dlatego, za ich namową, Maes skupił wszystkie siły i środki, by wyjść naprzeciw nowym karawanom, których z każdym rokiem przybywało coraz więcej. Podczas swych wędrówek sporządził niezwykle użyteczny spis stacji partyjskich na szlaku, który w międzyczasie rozrósł się w całkiem sporą sieć mniejszych traktów. Jak daleko udało mu się je spenetrować – nie wiemy do dzisiaj. Ale i tego, co dokonał, wystarczyło, byśmy stali się tam nie tylko obecni, ale i rozpoznawalni, jako dobrzy kupcy, z dobrym złotem, z którymi robi się pewne interesy.
Tak oto przepowiadałem sobie ogólny obraz sytuacji, idąc niespiesznie w stronę owego szczególnego miejsca, gdzie, jak i w każdym dużym mieście, skupia się to, co najważniejsze, najnowsze, najciekawsze, najbogatsze, wielobarwne, zewsząd przyjezdne, a także co najbardziej łotrowskie i występne. Nie miałem daleko, więc szedłem powoli, rozglądając się po gwarnej ulicy, prowadzącej ku forum. Minąwszy wielką świątynię cesarską, wmieszałem się w tłum, zapełniający rozległy plac, na którym krzyżowały się dwie główne, miejskie aleje. Za nim, w tle, dostrzegłem wdzięczną budowlę ogrodową – jak się okazało, piękne nimfeum, poświęcone miejscowym Najadom. Wszystko razem sprawiało wrażenie harmonijnej całości, łączącej to, co greckie, z tym, co rzymskie. 
Bez planu, ani nawet pomysłu, czym wypełnić czas przechadzki, rozglądałem się dokoła, poddając wrażeniom, jakie zwykle budzi poznawanie nowych miejsc. Rozmach i ozdobność kolumnad, portyków i budynków, mnogość wystawnych kramów, zakamarków ze sklepami i gospodami, przyprawiały o zawrót głowy. Obserwowałem twarze, spojrzenia, ubiory, gesty, zwyczaje w obejściu. W sposobie bycia mijanych ludzi dostrzegałem zarówno pewność siebie, swobodę w zachowaniu, jak i skrytość wzroku, ostrożność ruchów, czujność przed ewentualnym zagrożeniem. Próbowałem też rozróżniać, kto tu jest swój, a kto obcy, i jak się mają jedni do drugich. 
Raz czy dwa wdałem się w krótkie rozmowy, by wyjaśnić sobie pochodzenie i znaczenie wystroju miejsc, które oglądałem. Nikt nie zbył mnie milczeniem, raczej okazywano życzliwe zainteresowanie dla przybysza, ciekawego osobliwości miasta. Spodobało mi się, że nikt specjalnie nie wypytywał, kim jestem, ani skąd, i po co przybywam. Cudzoziemcy są tu wszędzie, i nie traktuje się ich jak dziwo. Słychać głównie język grecki, ale co i raz wybija się mowa aramejska, potem żydowska, czy perska, z rzadka inna, spoza granic znanego mi świata. W tak różnorodnym tłumie ludzi z rozmaitych stron, trudno jednak na pierwszy rzut oka rozeznać wzajemne między nimi zależności.
Nie roztrząsałem tego, wystarczało mi, że nie czułem się jak intruz, którego miejscowi oglądają spode łba, zastanawiając się, kto zacz. Wszelako, ten i ów obejrzał się za mną z przejściowym zaciekawieniem, chyba dlatego, że Melos odział mnie niezwykle godnie, przez co wyróżniałem się elegancją ubioru. Działało to szczególnie na kobiety, których sporo się tu widzi w lektykach, w otoczeniu służby, i towarzyszących im mężczyzn. Mają one tajemny dar szybkiego wynajdowania kolejnych ofiar na swych łowiskach, zwłaszcza wtedy, gdy w polu widzenia pojawi się nowa, nieznana im zwierzyna. 
Krążąc tak bez celu, zwróciłem uwagę na pewne zamieszanie w pobliżu jednej z tawern pod boczną kolumnadą. Gdy podszedłem bliżej, zobaczyłem kilku wzburzonych ludzi, pokrzykujących, i wymachujących trzymanymi w rękach papierami. Z miejsca zorientowałem się, że oto jestem świadkiem typowej awantury, jaka towarzyszy ucieczce z forum bankiera, który właśnie poległ z kretesem, i teraz nie może się wypłacić wierzycielom. Wokół gromadziły się grupki gapiów, ciekawych dalszego rozwoju sytuacji. Czekano na przybycie urzędnika wraz z gwardzistami, którzy mieli zapieczętować kantor, i zarekwirować dobytek. W Rzymie takich scen napatrzyłem się wiele, więc ta tutaj nie wzbudziła we mnie większego zainteresowania. Dałem sobie spokój, i zaniechałem obserwowania gawiedzi, ekscytującej się cudzym upadkiem, oraz nieszczęśników, którzy, ze szkodą dla siebie, ulokowali pieniądze w niepewnych interesach. 
Skończywszy obchodzenie forum, stanąłem w rozterce – czy iść ku wyspie na rzece, gdzie trafiłbym w końcu na pałac cesarski, i niektóre, przynajmniej namiestnikowskie urzędy, czy raczej skierować ku agorze? Gdym tak deliberował sam ze sobą, naszła mnie pewna myśl. Z dworakami jeszcze przyjdzie mi mieć do czynienia, więc nie ma co przedwcześnie się tam pokazywać przed rozmówieniem się z Melosem, i chociażby wstępnym rozeznaniem w tutejszych stosunkach.  Zamiast tego, spróbuję znaleźć miejsce, gdzie, według mego sądu, można wiele się dowiedzieć o miejscowych ciekawostkach, nie wzbudzając przy tym podejrzeń o nadmierne wścibstwo, czy niecne zamiary.
Tam, gdzie jest wiele bogactwa, tam są i ludzie, którzy, mając go w nadmiarze, wydają je nie tylko na zwykłe jego używanie. Wielu z nich koniecznie chce się wystawić za osoby światłe, lub przynajmniej światowe, ostentacyjne otaczając tym, co owe cechy podkreśla. To szczególna przypadłość prostaków o wielkim o sobie wyobrażeniu. Wśród rzeczy, jakie dla tego gromadzą, są też książki, dzieła sztuki, także rzadkości z dalekich krajów. Podążają w tym za modą, a już na prowincji – za tym, co w Rzymie uchodzi za wykwint. Muszą więc mieć dostawców rozmaitych ksiąg, pisanych przez najnowszych, a znanych autorów, pisarzy, czy poetów. Wiem od dziecka, że biblioteki ludzi możnych i zamożnych dzielą się na te, z których korzysta się na pożytek własnego umysłu, oraz te, które tylko pokazuje innym, by zdobyć uznanie, sycące własną próżność. Tak, czy owak, prowadzenie takiego handlu daje niezłe zyski.
Było nie do pomyślenia, żeby w syryjskiej stolicy nie powstała – choćby na pokaz – przynajmniej jedna biblioteka publiczna, na wzór tych, jakie zakładali u nas August, i Tyberiusz. Skoro Rzym obfituje w takie luksusy, nie mówiąc już o Aleksandrii, więc i tu nie może ich braknąć. Musi więc być miejsce, gdzie przepisuje się i czyta rzymskie akta dzienne, wydawane u nas od dawna na użytek zarówno lepszego towarzystwa, jak i gawiedzi, nawet kobiet. Czegóż tam nie ma – są wieści o obradach Senatu, zgromadzeniach, procesach sądowych, egzekucjach, nowiny morskie i wojskowe, nawet kto się ożenił, kto umarł, i komu urodziło się potomstwo. Trafiają się w nich również nowinki o walkach gladiatorów, lub wyścigach rydwanów. 
Dla prowincjuszy to rzecz wręcz obowiązkowa znać, co dzieje się w stolicy, nawet jeśli dowiadują się tego po długim czasie, a to, co czytają, nie ma zbyt wielkiego już znaczenia, czy w ogóle żadnej wartości. Ta lektura daje im wrażenie uczestniczenia w życiu wielkiego świata, i śledzenia biegu historii. Cóż, nie wiadomo, czy granice ludzkiej głupoty leżą dalej, niż granice próżnej ciekawości, czy jest może odwrotnie? Przekracza je mnóstwo nierobów wszelkiej maści, a czynią to stadnie, gromadząc się tam, gdzie dla popisu mogą wystawiać swoją osobę na widok publiczny – w tym również w domach księgarzy, i warsztatach kopistów. Uznałem, że z dzisiejszego wędrowania po Antiochii uczynię największy pożytek, jeśli znajdę takie miejsce, i porozmawiam z jego właścicielem.
Miałem na względzie dwa powody. Pierwszy, to szansa na przypadkowe poznanie kogoś z miejscowego towarzystwa, z kim – pod pretekstem wspólnego zainteresowania książkami – nawiązałbym znajomość obojętną, acz miłą, może nawet wprowadzającą mnie między tutejsze znakomitości. Drugi – to chęć dowiedzenia się czegoś także o ciekawych drobiazgach, jakie bez wątpienia pojawiają się w takich sklepach, trafiając tu z dalekich stron. Wszak ci wszyscy wschodni handlarze nie tylko bogactwa chyba sprzedają? Przywożą zapewne i rzeczy mało dla nich znaczące, ale dla nas niezwykłe przez swą rzadkość, wyprzedając je dla drobnego, dodatkowego zysku. A już na pewno czyni to ich służba. 
Nie musiałbym nawet przy tym czegokolwiek udawać dla pozorów, gdyż buszowanie w cudzoziemskich osobliwościach już od dziecka sprawiało mi wielką przyjemność. W rodzinnych domach mamy całkiem pokaźne ich zbiory, zwiezione z wypraw handlowych. Lata temu, zadręczałem gości, przybywających z dalekich stron, by opowiadali o darach, jakie przywozili z całego świata. Również i Strabona wypytywałem ile się dało o rzeczy nawet najmniejsze, czy dziwaczne. Pokazywałem mu je, on zaś, choć fantazjował bez umiaru, by zaspokoić wyobraźnię małego chłopaka, przekazywał mi sporo wiedzy o krainach, z których pochodziły, i o tym, czemu służyły, lub co znaczyły. Niejedną opowieść usłyszałem też od agentów, nawet kapitanów statków, odwiedzających dziadka i ojca w sprawach morskich. Tak więc pomysł, na jaki wpadłem, jak najbardziej przystawał do potrzeb mojej natury. 
Zapytałem pewnego przechodnia, który wydał mi się człowiekiem bywałym, gdzie szukać najlepszego księgarza w mieście. Specjalnie się nie zdziwił, i bez wahania udzielił mi dokładnych po temu wskazówek. Kierując się nimi, ruszyłem wielką aleją kolumnową w stronę agory. Dość szybko natrafiłem na właściwy dom, poznając go po wiszącej na widoku tablicy ze stosownym napisem. Stał w dobrze widocznym miejscu, tuż za kolumnami, za rogiem ulicy, krzyżującej się z największym, ruchliwym traktem miejskim. Sklep cieszył się chyba dużym wzięciem. Przed otwartymi drzwiami, które zachęcały do wejścia, przy małych stolikach, siedziało kilka osób, zajętych ożywioną rozmową. Gdym się do nich zbliżył, spojrzeli na mnie ciekawie, po czym nieco niedbale oddali zwyczajowy ukłon, jakim ich powitałem. Bez słowa wszedłem do środka, zatrzymując się na progu dużej sali, pełnej szaf i półek z poukładanymi zwojami. Od razu rozpoznałem ów szczególny zapach, jaki panuje w takich miejscach, wydawany przez pergamin, i oprawy z delikatnej skóry. Ku swemu zadowoleniu zauważyłem, że jest tam również sporo ciekawych sprzętów, przedmiotów, nawet rzeźb, różnej wielkości, rodzaju i pochodzenia. 
- Witam cię, szlachetny panie – usłyszałem z boku donośny głos. Odwróciwszy się, ujrzałem, iż wydobywał się w wielkiego ciała zażywnego mężczyzny, o jowialnej twarzy, i okalającym ją bujnym zaroście. – Kimkolwiek jesteś, jesteś tu chyba po raz pierwszy. Ale mam nadzieję, że nie ostatni!
- Piękne powitanie, godne właściciela tak pięknego dobra – odparłem, gestem ręki wskazując pewną małą rzeźbę, stojącą nieco na uboczu. – Choćby tej tu kopii.  Całkiem udanie oddaje wdzięk oryginału – dodałem niedbale, mijając pomniejszoną wersję posągu Afrodyty, osłaniającej swe nagie wdzięki. Pochwaliwszy rzecz samą, z miejsca ostrzegłem, że nie łatwo będzie kusić mnie, czy zbywać byle czym. 
Mało znam się na rzeźbach, ale wiem co nieco o artystach, którzy je tworzyli. Strabon z lubością opowiadał o nich, zwłaszcza o niezwykłościach ich losów. Jako rodowity rzymianin, obyty z tą sztuką, której u nas widzi się pełno na ulicach, w świątyniach, i po prywatnych domach, umiem rozpoznać przynajmniej to, co wiedzieć należy. Odezwałem się tak celowo, by właściciel tego składu zorientował się, że mam jakie takie wyobrażenie o tym, co tu dostrzegam. Pojął to w lot, proponując obejrzenie rozmaitości towarów, ostrożnie sprawdzając przy tym moją wiedzę i gust. 
Zaczęliśmy od rzeczy większych, co bardziej efektownych, które kwitowałem krótkimi uwagami, widząc, że są niewiele warte. Gdym tak krążył po sali, mimowolnie odezwała się we mnie rzymska wyniosłość, właściwa Tycjanowej pozycji i bogactwu. Gospodarz przyglądał mi się z rosnącym zainteresowaniem, ale też atencją dla kogoś, kto nie jest ignorantem, i wie, co ogląda. Począł mi ją wyraźniej okazywać, gdy przeszliśmy do ksiąg i zwojów, wśród których zacząłem przebierać z dużą znajomością rzeczy.
- Niełatwo cię czymś zaskoczyć, panie. Masz w tym biegłość, właściwą znawcom, o jakich u nas trudno – stwierdził ni to pochlebnie, ni to wypytująco. – Czy zechciałbyś wyjawić mi swe imię? Skąd przybywasz? Bo przecież, że jesteś tu gościem, widać aż nadto wyraźnie – grzecznie, choć nieco natarczywie dał wyraz swej ciekawości.
Wahałem się tylko przez chwilę. Ludzie dowiedzą się przecież, kim jestem, więc nie ma co robić tajemniczych min. Lepsza naturalna szczerość, niż bawienie się w sekrety, które zaraz być nimi przestaną. Człowiek ten zachowywał się życzliwie, nawet mu nieco zaimponowałem, więc czemu miałbym wprowadzać do rozmowy niepotrzebne niejasności.
- Jestem Festus Tycjanus, prosto z Rzymu. I niech będzie to dla ciebie miłe, że pierwsze kroki w Antiochii, skierowałem właśnie do tego ciekawego miejsca – odpowiedziałem z uśmiechem, acz wyraźnie zaznaczoną dumą. Oznajmiłem to na tyle głośno, i ze swobodną elegancją, by mogli mnie usłyszeć siedzący na ulicy mężczyźni, podglądający nas ukradkiem przez otwarte drzwi. Jak się bawić, to się bawić! Bardzo proszę, jestem rzymskim, bogatym panem, ciekawym świata, gotowym wydawać pieniądze na swoje przyjemności i zbytki. A co potem – to się okaże.
- Jeśli jesteś, panie, tym, kim myślę, że jesteś, to, zaiste, wielki zaszczyt mnie spotyka – księgarz z trudem ukrył zaskoczenie. – I u nas znana jest powszechnie sława domu Tycjanów, podobnie jak ich wielkie upodobanie do wiedzy i sztuki. Mam nadzieję, że zechcesz być częstym u mnie gościem – pochlebstwom towarzyszyła nadzieja na skuszenie dobrego klienta dla swych usług.
- A jak ciebie zwą? – spytałem, nie wychodząc z roli człowieka wyniosłego i światowego.
- Zdziwisz się, panie – Makryn. – Zaśmiał się, widząc, jak obdarzam go zdziwionym nieco spojrzeniem. – Jako dziecko byłem chorowity, niepozorny, i strasznie chudy. To się zmieniło, ale imię zostało – dodał z udawaną bezradnością.
- Ma to nawet swój niepowtarzalny urok – zabawne było zestawienie imienia, i postaci. – Zapada w pamięć, a to chyba dobre w interesach.
- Otóż to! Arabowie przerobili je na Makin. Brzmi już lepiej, nieprawdaż?
- Chyba ci się podoba? – mowę nabatejską znam ledwo co, ale pojąłem tę zabawną grę słów.
- Podoba mi się wszystko, co mi sprzyja, panie.  Dlatego z taką radością widzę cię w swoich progach – nie ustawał w ukłonach.
- Umiesz rozmawiać z klientami, Makrynie – odparłem z ostentacyjną życzliwością. – To niezwykle zachęcające – dodałem. – Ponieważ lubię rzeczy ciekawe i pouczające, więc możesz na mnie liczyć, jeśli tylko ja będę mógł liczyć na ciebie.
- Gdy poznam bliżej twe życzenia, zrobię, co w mojej mocy, by je zaspokoić. Zechciej więc nazwać je dokładniej, a resztę pozostaw już mnie.
Tak sobie rozmawiając, przechadzaliśmy się z wolna po sali, ja zaś, co i raz, brałem do ręki coś z półek, próbując się rozeznać, czego tu najwięcej. Po większej części były tam modne dzieła nowszych poetów i pisarzy, przekłady z dawnych greckich romansów Charitona, czy Ksenofonta. Dojrzałem ze starszych, nawet Cynnę, Katullusa czy Kalwusa. Za nimi, oczywiście, Wergiliusza, Horacego, miłosne elegie Gallusa, Tibullusa, Propercjusza, z tymi ich niezliczonymi Cyntiami, Deliami, i innymi powłóczystymi heroinami, o ciałach daleko bardziej gibkich, niż ich umysły. Poczesne miejsce w tej części zbiorów zajmowały dzieła Owidiusza, z radosnymi opisami sztuki miłości. 
Niezwykły ów artysta cieszył się dużym wzięciem, nie tylko dla dowcipu i frywolności swych poematów, ale i za sprawą tajemniczości wygnania z Rzymu. Swego czasu August, dbały o czystość obyczajów, nie mógł znieść burzliwych awantur pisarza z kobietami, a miarka się przebrała, gdy doszły go słuchy o romansie z jego córką, niekryjącą się zresztą ze swą rozpustą. Julia trafiła na wyspę, a poeta na daleki kraniec państwa, do małej, nadmorskiej osady greckiej, pozostałości po Scytach, gdzie dokonał żywota. Ta okrutna niełaska spotkała go zapewne nie tylko za same figle, jakie z nią wyczyniał, ale i dlatego, że przy okazji poznał chyba za wiele sekretnych spraw jej niezwykłej rodzinki. 
Jego protektorzy próbowali odwoływać się do cesarskiej wspaniałomyślności, starając się nawet wciągnąć w te zabiegi dziadka Festusa. Ten jednak dał sobie z tym spokój, gdyż wspieranie przezeń sztuki, choć nader hojne, miało jednak swe granice. Przez całe życie roztropnie uważał, że można, a nawet niekiedy warto narażać swe dobre stosunki z władcami dla spraw poważnych, obiecujących na przyszłość, ale nie dla ratowania niesfornych, czy hulaszczych artystów. Nie zawiodło go i tu dobre wyczucie, tym bardziej, że August zawziął się, i nie tylko zdania nie zmienił, ale wydał rozkaz o zapomnieniu popularnego poety, i usunięciu jego dzieł z miejskiej biblioteki. Musiało tam być coś ważnego na rzeczy, gdyż także i Tyberiusz nie cofnął decyzji swego poprzednika.
Trzymałem w ręku ozdobną kopię dzieła o lekarstwach na miłość, a Makryn, zauważywszy, że mimowolnie się uśmiecham, pospieszył z komentarzem.
- Na to zawsze są, i będą chętni. Owidiusz to przynajmniej piękno, a śmiała erotyka, przyznasz, ma swój wdzięk. Niestety, jego naśladowcy, nie znają ani umiaru, ani dobrego smaku.
- Czyżbyś trzymał gdzieś na boku także ów słynny zbiorek milezyjskich opowieści? 
- Oczywiście! Zamówień na kopie nie brakuje! – roześmiał się trochę obleśnie, machając rękami dokoła. 
- No, proszę, proszę! Wesoło tu u was.
- Jak wszędzie, gdzie bogactwo szuka wrażeń. Czy zdziwiłbyś się, panie, gdybym ci powiedział, że większość chętnych to kobiety? – pytanie zabrzmiało aż nazbyt wymownie.
- Wcale, a wcale. Ale nie mam raczej ochoty wiedzieć, jakie – uciąłem krótko, okazując wyraźną niechęć do kontynuowania tematu. Jeszcze tego brakowało, żeby mi księgarz zaczął stręczyć jakieś podejrzane konszachty! Uleganie przyjaznym pochlebstwom w zbyt szybkich znajomościach, to zwykle początek dużych kłopotów.
- Roztropność w tej materii to wielka cnota, jaką nieczęsto się spotyka. 
- Nie tylko w tej, mój dobry Makrynie, nie tylko w tej – odparłem sentencjonalnie. – Zważ sobie dobrze, że jeśli miałbym tu czasami zachodzić, to chciałbym znajdować u ciebie rzeczy bardziej wartościowe, niż światowe błahostki. 
- Czy masz coś konkretnego na myśli, szlachetny Festusie – księgarz natychmiast zmienił ton, i zgiął się w jeden wielki, gruby znak zapytania, patrząc mi czujnie w oczy. Dobry był z niego kupiec, wyczuł, że może zechcę wyjawić jeszcze jaki inny cel mej wizyty. 
- W Rzymie mamy nieprzebrane ilości bogactwa ze wschodu, ale niewiele z tego, co jest prawdziwą sztuką. Niedostaje nam o niej wiedzy, nie za bardzo jest skąd jej czerpać – zatrąciłem nutką żalu. –  Ani od kogo – dodałem od niechcenia.
Makryn z miejsca pojął, o co mi chodzi. Wiedział, że przez naszą faktorię przewija się wielu poważnych kupców z Azji, i że mógłbym przecież z nimi rozmawiać o takich sprawach bez żadnych pośredników. Jeśli więc szukam jeszcze kogoś, to znaczy, iż chodzi o coś więcej niż same tylko dzieła sztuki. I że niekoniecznie chciałbym, aby działo się to na widoku, ani za wiedzą rozmaitych gości Melosa. Jednym słowem, nie jestem tu przypadkiem, i nie tylko w handlowych interesach.
- Owszem, szlachetny Festusie, trafiają do mnie rozmaici sprzedawcy, także i ci z wyglądu bardzo niepozorni, albo oryginalni. Nie wnikam, kim są – zastrzegł się – patrzę tylko, co oferują. Przychodzą, sprzedają, ja kupuję, jeśli uznam, że warto, i tyle – dodał tonem wręcz oficjalnym.
- Nie mów mi, że wasze rozmowy kończą się tylko na targach – spróbowałem zachęcić go do większej wylewności. – Bez wątpienia jesteś ciekaw świata i ludzi. Bez tego nie byłoby cię tu. Siedziałbyś gdzieś na wsi, i hodował kwiaty, albo krowy.
- Oczywiście, dowiaduję się tego i owego – zaczął ostrożnie. – Muszę wiedzieć, co jest wart towar, skąd pochodzi. Ale z ludźmi bywa rozmaicie. Czasami nawet trudno się z nimi rozmówić, bo słabo znają naszą mowę. 
- Masz w nich jednak jakieś rozeznanie. W każdym razie lepsze, niż wielu innych.
- Można tak rzec. Bywa, że pojawi się ktoś zainteresowany naszymi księgami, czy artystycznym drobiazgiem – podtrzymał temat. – Bardzo podobają im się nasze gemmy. Powiedziałbym, że szukają cennych podarków z tych stron – kluczył, bez konkretów, ale nie uciekał od odpowiedzi.
- A książki? Sam mówisz, że nie znają języków.
- Zdarzyło mi się widzieć takich, którzy sobie z tym radzą. 
- Nie sądzę, by pociągała ich nasza poezja – roześmiałem się. – Na to trzeba ludzi szczególnego rodzaju, Nie wędrownych handlarzy, raczej kogoś bardziej wyrobionego. Nie z tych, co włóczą się po świecie na wielbłądach.
- Masz rację, panie. Ale wyobraź sobie, że trafił mi się kiedyś chętny na gramatyków, nawet na młodego Pedianusa. 
- Widocznie chciał się uczyć. 
- Chyba niekoniecznie retoryki – pokiwał głową z powątpiewaniem. –  Historia, panie, oto, co takich klientów ciekawi – przeszliśmy do innych półek. – Spójrz tylko. Cezar. Ostatnio geografia, mapy – pokazywał kolejne księgi i zwoje. – Warron, i Liwiusz. O, a tu nawet ostatnia nowinka Peterkulosa – pochwalił się. – Oczywiście, mam tylko fragmenty – dodał, jakby się tłumacząc. – O, proszę, Salustiusz. Oczywiście, Strabon. Nawet księga Attyki. 
- To też interesuje cudzoziemców? – zdumiałem się.
- Prawda, że zagadkowe? Zdarzyło się ze trzy razy.
- Rozumiem, że dla miejscowych to lektura obowiązkowa. Każdy chciałby coś w niej znaleźć dla siebie.
- Często ponad swe siły – zaśmiał się złośliwie. – Ale masz rację, panie, to dobry towar.
- Imponujące zbiory – pokiwałem głową z uznaniem.
- Staram się jak mogę. Nie narzekam na klientów.
- Nawet z daleka?
- Ci bywają nieprzewidywalni. Niektórzy jak kupują, to hurtowo. Ale to rzadkie zamówienia. Drogie. I kłopotliwe.
- Kłopotliwe?
- Trudno o dobrych kopistów. A obcy krótko tu bawią, więc trzeba się spieszyć.
- Ciekaw byłbym tych ludzi. Skoro wybierają takie rzeczy, to chyba wiedzą,  po co to robią. Albo, dla kogo – uznałem, że warto pociągnąć go za język.
- Słuszna uwaga. To raczej czyiś wysłannicy. Nieskorzy do zwierzeń. A mnie nie przystoi zbytnio ich wypytywać. Nie chciałbym zepsuć sobie opinii – wyłgał się, ale widziałem, że nadstawia uszu.
- Mapy interesują raczej kogoś uczonego. Albo, czy ja wiem – podróżnika, przewodnika?
- Po większej części to Persowie. Bywa, że i Partowie z Ktezyfonu. 
- To zrozumiałe. Ciekawi są nas, tak, jak my ich.
- Bywają chyba też i inne powody tej ciekawości, a i inni ciekawscy. Ale wolę tego nie zgłębiać. Czasami lepiej czegoś nie wiedzieć – odparł ściszonym głosem. Patrzył na mnie pytająco, czując, że rozmowa doszła do punktu, w którym kończy się dysputa o sztuce i literaturze, a zaczyna jakaś niejasna dla niego gra.
- Bywa jednak, że warto, a nawet należy – niech myśli, że ma do czynienia nie tylko z przypadkowym, bogatym klientem, ale i kimś zagadkowym, kto pojawił się u niego nie bez szczególnych powodów. 
Skupił się w sobie, spowolniał, zniknęła wylewna, kupiecka gadatliwość. Najwyraźniej brakło mu konceptu, jak ma się zachować. Moje słowa mógł uznać za podejrzane, gdyż nie znajdował żadnego punktu zaczepienia, by je ocenić według swojej miary rzeczy, i wiedzy o większej polityce. Nie musiałem nawet szczególnie zgadywać, jakie myśli chodziły mu się w głowie. I niekoniecznie dotyczyły one sprzedaży książek.
Ktoś taki, jak on, zna miejscowych nobilów i urzędników, ma z nimi swoje sprawy, a w ciągłym ruchu gości niejedno wpada mu w ucho. Bez wątpienia, jest czyimś zaufanym, komu opowiada więcej, niż innym, ma zapewne swoich protektorów. A tu naraz zjawia się obcy, którego nigdzie nie da się przypasować. Z jednej strony nosi słynne imię, ma duże wpływy i pieniądze, z drugiej jednak – zanadto jest ciekawski, jak na zwykłego klienta. Tycjanowie nie robią nic bez przyczyny, w Syrii mają pozycję wyjątkową, dobrze umocowaną w Rzymie, więc lepiej uważać, bo nie wiadomo, po co wysłali tu aż swego syna. Do kogo? W jakich zamiarach? I czy aby nie z jakimiś pełnomocnictwami? Czyimi? Od kilku miesięcy ze stolicy docierają dziwne wieści. Czy coś się szykuje? 
- Może źle cię zrozumiałem, szlachetny panie – odparł z nutką wahania w głosie – ale dość osobliwie wykładasz pojęcie interesu. Trudno uznawać w nim za powinność cokolwiek innego, jak grę o uczciwy zysk. 
- Generalnie masz słuszność, Makrynie, ale przecież bywają sytuacje szczególne. Gdy kto przychodzi, by kupić truciznę – to czy należy mu ją sprzedać bez wahania, czy nie? 
- Skąd sprzedawca ma wiedzieć, do czego chce kupujący użyć jego towaru?
- A gdy kto kupuje miecz?
- Na szczęście to mnie nie dotyczy.
- Masz na sprzedaż nie tylko sztukę, ale także wiedzę. Bywa równie zabójcza, jak broń.
- Nikomu nie mogę zakazać do niej dostępu. Wykładam ją dla wszystkich. Skoro ktoś płaci, to czemu nie miałby jej otrzymać.
- Prawda, kupiecki rozum nie jest od tego, by to roztrząsać. Od tego są już inni, by wyciągać z tych faktów nie tyle zyski, ile wnioski.
- Teraz pojmuję, choć mówisz zawile. Chcesz powiedzieć, że interesują cię pewne fakty, które mogą naprowadzać na przyczyny rzeczy ukrytych.
- Doskonale, mój Makrynie, doskonale to widzisz.
- Cieszę się, panie, żeś to zauważył.
- Z przyjemnością jeszcze tu zajrzę. Zawsze przecież może się u ciebie pojawić ktoś ciekawy, zwłaszcza z dalekich stron. Daj mi wtedy znać. Kto wie, czy nie zaoferuje czegoś, co mi się spodoba? Lubię rzeczy rzadkie.
- Będzie, jak sobie życzysz.
- Zatrzymałem się u Melosa, naszego faktora.
- Wybacz, że pytam, ale czy długo zabawisz w naszym mieście?
- Czas jakiś. 
- Oczywiście, oczywiście. 
Wtem do sklepu wszedł jeden z mężczyzn, wcześniej siedzący z innymi przed domem księgarza.  Gospodarz trochę się zmieszał, ale z miejsca chwycił się sposobu podzielenia uwagi między dwóch gości, bez czynienia niestosowności wobec każdego z nich.
- Niech będą dzięki dobremu Merkuremu! Cóż za niezwykły dla mnie dzień! Dwie znakomitości jednocześnie w mych progach – Makryn z ulgą przyjął odmianę sytuacji, wracając do roli gorliwego kupca, któremu szczęśliwy traf zsyła dobre okazje. – Potęga Rzymu, i potęga Syrii pod moim skromnych dachem! – dodał patetycznie.
- Makrynie, twoje gadulstwo kiedyś cię zgubi – zaśmiał się mężczyzna, podchodząc do nas. – Nie sądzisz, panie – zwrócił się w moją stronę – że tam, gdzie nadarza się okazja do nawiązania nad wyraz ciekawej znajomości, aura nadmiernego entuzjazmu wprowadza niepotrzebne zakłopotanie? 
- Słuszna to uwaga, warta docenienia, zwłaszcza wówczas, gdy dopełnia ją stosowne zwieńczenie – odparłem, wszelako bez pokłonu powitania. Dziwnie czegoś nie spodobał mi się ten człowiek. Nie wiedzieć czemu, z miejsca wzbudził we mnie odruchową niechęć, a nie raz w życiu przekonałem się, że pierwsze wrażenie zwykle mnie nie myli. 
- Pozwól zatem, że się przestawię. Jestem Arediusz z rodu Stelionów –w grzecznym tonie czuć było nutę pychy. – Rozmawialiście tu dość głośno, więc nieumyślnie usłyszałem, panie, kim jesteś – wskazał ręką otwarte wejście z ulicy. – Dlatego pozwalam sobie domniemywać, że moja osoba nie powinna wydać ci się całkiem obca.
W rzeczy samej, od razu zorientowałem się, z kim mam do czynienia. Tycjanowie od dawna utrzymują stosunki z tą rodziną posiadaczy bodaj czy nie największych majętności ziemskich w Syrii. Ma ona ich naprawdę dużo, od Sydonu po Damaszek, a mówią, że nawet i po Palmyrę. Ile z tego jest prawdą, trudno orzec, ale oni potrafią wyciskać złoto nawet z piasku i kamieni. Co ciekawe, skwapliwie unikają mieszania się do polityki, ale są pierwsi we wszystkim, czym daje się przy niej handlować. Od zawsze idą za wojskami, zbierając to, co zostaje po wojnach, czyli ziemie po zabitych żołnierzach. Nie gardzą nawet małymi łupami. Po latach okazuje się, że z tych skrawków zbierają się wielkie posiadłości. 
W człowieku, który teraz mi się przedstawił, było coś z uśmiechniętej, sytej hieny, trochę wyliniałej, bo nie pierwszej już młodości. Pod maską grzeczności, za powolnością ruchów, kryła się szybka myśl, szacująca każdą sytuację, i nadarzające się okazje. Wiecznie przyczajony drapieżnik, z miłym uśmiechem na ustach. Skąpiec, na pokaz skrupulatnie kalkulujący gesty ofiarności. Na koniec wreszcie, pyszałek, mamiący okazywaniem fałszywej skromności wobec opłacanych pochlebców. A jednak, mimo wielkiej fortuny, takiej panoszącej się obrzydliwości brakuje owego szczególnego rozmachu, który mógłby wprowadzić ją do historii. W duchu doskonale wie, jak jest mała, niezależnie od złota, jakim się obsypuje, i pozy, jaką przybiera. Dławi ją nieustanny strach przed obnażeniem tej małości, więc tylko coraz bardziej nadyma się, by ją ukryć za wielkością przestrzeni, jaką zawłaszcza.
- Jest, jak mówisz, panie – odparłem powściągliwie, z lekka pochylając głowę w powitaniu – twe imię znane jest nam w Rzymie. Trudno prowadzić w Syrii interesy, pomijając tak znaczącą postać – nie byłem w stanie wykrzesać z siebie nic więcej, ponad zwyczajową grzeczność. Okazanie sympatii jakoś nie przechodziło mi przez gardło, niemniej, z wiadomych względów, nie mogłem sobie pozwolić na zlekceważenie tej osobistości.
- Wierzę, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym porozmawiać. Bo nie pomylę się chyba, domniemując, iż przybyłeś tu nie tylko po to, by, jak mimo woli usłyszałem, szukać wschodnich osobliwości – nawet dla pozoru nie krył swej ciekawości.
- Przenikliwość twego rozumu dorównuje subtelności twego słuchu – nie mogłem sobie darować drobnej złośliwości. – Może to dobrze, że pierwszy raz spotykamy się właśnie tu, jako miłośnicy sztuki, a nie tylko interesów – dodałem uspokajająco. 
- Otóż to, drogi panie. Chociaż przyznasz, że takie okazje pozwalają lepiej poznać te nasze upodobania, które o interesach mogą też przecież wiele mówić – bez ogródek dał poznać, że domyśla się, iż mój tu przyjazd nie jest przypadkowy. I nie tylko spraw handlowych ma dotyczyć. 
Przysłuchujący się nam księgarz wyczuł, że obydwaj jego goście okazują sobie raczej nieufność, niż życzliwość, więc postanowił nieco rozładować sytuację.
- Szlachetni panowie – wtrącił się do rozmowy – czy zechcecie uczynić mi ten zaszczyt, i pozwolicie podać sobie doskonałego wina z Chios, które trzymam na szczególne okazje. Znakomitość osób wymaga równie znakomitej oprawy ich spotkania.
- Mój dobry Makrynie – odezwałem się pierwszy – proponuję, byś przełożył ten poczęstunek na inny dzień. Nie chciałbym urazić ani ciebie, a już zwłaszcza szlachetnego Arediusza – dodałem z naciskiem – lecz w domu czekają mnie sprawy, niecierpiące zwłoki. Ale nie wymawiam się, więc proponuję, byśmy skorzystali z tego zaproszenia w innym czasie – rzuciłem w stronę drugiego gościa księgarza.
- Trzymam cię, panie za słowo – odparł Stelion. – Ja zostanę jeszcze chwilę. Mam pewne zlecenie dla ciebie, Makrynie – zwrócił się do gospodarza, lecz zaraz odwrócił znów w moją stronę. – Czy, nim odejdziesz, zechciałbyś mi, panie, coś doradzić?
- Jeśli tylko będę umiał.
- Czy są w modzie jakie nowe pomysły Apicjusza? Chciałbym komuś je przedstawić, lecz nie wiem, gdzie je zdobyć? – wystawianie się prostaków na światowość wszędzie jest tak samo irytujące.
- Z tego, co wiem, wciąż proponuje jakieś nowinki, które cieszą się dużym wzięciem.
- A w czym rzecz?
- Nowym członkiem naszej rady został pewien człowiek, który lubi wydawać wystawne biesiady, lecz, prawdę powiedziawszy, ma, niestety, strasznego kucharza. Sądzisz, że nie urażę go, jeśli mu ofiaruję taką lekturę? – zaśmiał się nieszczerze. – Powinna mu się nie tylko spodobać, ale i przydać.
- Jeśli uczynisz to z przyjaznym uśmiechem, wplatając żart w tajniki polityki, nie powinien uznać tego za afront. 
- Słyszałeś, Makrynie, oto rada człowieka, który zna się na rzeczy.
- Doskonale się składa, bo mam coś takiego – księgarz wykazał się bystrością kupieckiego umysłu. – Co prawda, ze starszych diurnali, ale chyba się nada. Mogę sporządzić z nich gustowny wybór – szybko pospieszył z ofertą. 
- Jesteś nieoceniony, Makrynie.
- Na kiedy, panie, mam ci przygotować ten uroczy drobiazg?
- Zamierzam niebawem podjąć u siebie kilku przyjaciół, w tym i naszego nowicjusza. Będzie więc doskonała po temu okazja – rzekł z wyniosłością, godną faraonów. 
- Dla równowagi zalecałbym też lekturę Dioklesa, Hipokrates może okazać się zbyt wymagający – wtrąciłem w tym samym tonie, dodając do tego wyraźną uszczypliwość.
– A może i ty, Festusie, zechciałbyś przyjąć moje zaproszenie, i uświetnić to spotkanie swoją obecnością? Przy okazji wybralibyśmy cię arbitrem i w tej materii – zwrócił się do mnie znienacka z ostentacyjną wręcz serdecznością, i uśmiechem chytrego lisa, który poczuł świeżą zdobycz. 
Znalazłem się w głupim położeniu. Zaskoczył mnie propozycją, którą trudno było odrzucić. Odmówienie wprost byłoby jawną obrazą. Zgoda, bez wcześniejszego namysłu, byłaby nieroztropnością. Już samo obecne spotkanie dawało mu pretekst do tego, by się chwalić znajomością ze mną, co, zważywszy, iż doszło do niej już pierwszego dnia mej tu bytności, nasuwałoby przypuszczenie o szczególnej między nami konfidencji. Nie miałem pojęcia, jak sprawy się mają w mieście, a więc i w co mógłbym zostać mimo woli wplątany. Wolałem sam decydować o moich tu poczynaniach, i o ich kolejności w najbliższych dniach.
- Jestem ci wdzięczny, Stelionie, za honor, jaki mi czynisz, lecz w tym momencie nie mogę dać ci jeszcze wiążącej odpowiedzi – odparłem wymijająco. – Mam wiele spraw z naszym faktorem, i nie umiem powiedzieć, co wyniknie z moich z nim najbliższych rozmów. 
- Doskonale cię rozumiem, Festusie, interesy przede wszystkim – rzekł tonem zgodnym i rzeczowym. – Wyślę więc niezwłocznie list, ponawiający moje zaproszenie, a ty zdecydujesz wedle swego uznania. 
- Myślę, że tak czy owak na pewno jeszcze się spotkamy. A tobie, Makrynie – zwróciłem się do księgarza – dziękuję za pokazanie mi swych skarbów. Wierzę, że niebawem znajdziesz dla mnie coś, co mnie zaciekawi. 
- Oczywiście, szlachetny Tycjanie, zaraz podejmę stosowne kroki – kłaniając się odprowadził mnie do drzwi. Po dopełnieniu pożegnalnych rytuałów, wyszedłem na ulicę z uczuciem wielkiej ulgi. 
U księgarza zeszło mi sporo czasu, trzeba było wracać do domu, odkładając na inne dni dalsze zwiedzanie miasta. Zawróciłem więc, i trzymając się głównego akweduktu, ruszyłem ku wzgórzom, zostawiając po prawej ręce widoczną nieco dalej świątynię Jowisza. Po drodze rozmyślałem o spotkaniu, jakie było mi się właśnie przytrafiło, całkiem niespodziewanie, i chyba nie za bardzo fortunnie. Na kaprysy losu nie ma co się zżymać, tak, widać, miało się wydarzyć. Ale nie mogłem pozbyć się irytacji, jaką wzbudziła we mnie familiarność Steliona, którą narzucił, tworząc wrażenie, jak byśmy właśnie zostali doskonałymi kompanami. Ta uzurpacja miała w sobie rys owej bezczelności, wobec której człowiek staje bezradny, ale zmusza się do powściągania stanowczości, wykluczającej dalszą znajomość. Wszelako nie mogłem sobie pozwolić na rozpoczynanie pobytu w Antiochii od czynienia sobie wroga z kogoś, z kim i tak przyjdzie mi jeszcze mieć do czynienia w sprawach daleko ważniejszych, niż ambicjonalne potyczki.

14. Syryjskie zawiłości, polityka, i handel
W domu nie zastałem Melosa, gdyż z rana wyjechał do składów towarowych, by sprawdzić, co przybyło z portu w pobliskiej Seleucji. Tak mi oznajmił jego sekretarz, siedzący w biurze przy abakusach, i pilnie zapisujący coś w księgach. Straszny był to mruk, choć człek nad wyraz grzeczny i pomocny, z rodzaju tych, o których mawia się, że są na swoim miejscu. Choć młody, to jednak nadzwyczaj poważny, skrupulat, miarkujący ambicję podług możliwości i talentu, wspieranego oddaniem pracy. Kazałem dać sobie przybory do pisania, i zasiadłem u siebie, by zacząć sporządzanie zapisków z minionych miesięcy podróży. Przed ruszeniem w dalszą drogę trzeba mi było wysłać do Rzymu wiele listów, więc to, co już za mną, należało uporządkować do postaci gotowego spisu zdarzeń i wniosków.
Ćwiczony wedle starej szkoły greckiej, umiałem tak zawiadywać swą pamięcią, by niczego nie uronić z rzeczy, jakie poznałem, i jakich doświadczyłem. Sztuka polega na ich należytym rozmieszczaniu, i zestawianiu podług własnego klucza. Zapiski to ledwie skróty i hasła, zrozumiałe, i zdatne do odczytania jedynie dla tego, kto ów klucz zna. Jest to wygodne i praktyczne, wszelko pod warunkiem, że wie się, jak to wszystko ze sobą łączyć. Przed wyjazdem przygotowaliśmy z ojcem pewien szczególny sposób przekazywania wiadomości, tylko nam wiadomy. Nawet gdyby ktoś niepowołany zajrzał do takiego pisma, niewiele by z niego wyczytał, poza zwykłymi opowieściami o przygodach podróżnika. 
Minęły ze trzy miary czasu, gdy w domu zaczął się ruch, znamionujący powrót gospodarza. Chwilę potem wszedł sługa, przynosząc zaproszenie do atrium. Bardzo mi to opowiadało, jako że pora już była rozprostować kark, zesztywniały od siedzenia nad pisaniem i rysunkami. Melos coś czytał, lecz na mój widok wstał, i spojrzał na mnie dziwnym wzrokiem.
- Jeszcze nie minął dzień od twego przyjazdu, a już całe miasto wie, że z Rzymu zjechał Tycjan, i że będzie z tego dużo uciechy – podniósł ręce do góry w niemym wyrzucie. – Musisz mieć jakąś szczególną zdolność zaskakiwania ludzi, Festusie – dodał kręcąc głową z wyraźną dezaprobatą. 
Pokrótce opowiedziałem mu, co mi się przytrafiło u księgarza, opatrując to złośliwym komentarzem na temat poznanego tam Steliona. Zrazu go to rozbawiło, lecz po chwili spoważniał, i podał mi list, opieczętowany znakiem ojca. 
- Przyszła dziś poczta cesarska, a w niej to, do ciebie, choć na moje imię. Po twoim wyjściu przybył tu specjalny kurier. Rzadka to sytuacja, wręcz sensacja, więc chyba coś wisi w powietrzu. Jak tutejsi dodadzą jedno do drugiego, to zaczną koło ciebie węszyć.
- Zapewniam cię, że to czysty zbieg okoliczności.
- W tym, co było do mnie, wyczytałem, że jeśli jeszcze nie dojechałeś, to mam cierpliwie na ciebie czekać, a gdy przyjedziesz, uważać, gdyż możesz mieć kłopoty. I że wszystko objaśnisz mi według potrzeby i uznania – stwierdził, nie kryjąc poruszenia. – Długo czekać nie musiałem. 
Odpieczętowałem list, i zacząłem czytać. Był krótki, lecz jego treść, ukryta w pozornie nieznaczących słowach, okazała się najwyższej wagi. Tyberiusz wreszcie postanowił zrobić porządki w Rzymie i właśnie za to się zabrał, wyprzedzając Sejana w jego zbrodniczych zamiarach. Szykowało się wielkie ścinanie głów. Cały ten zamęt miał swe początki po dużej części w tym, co przed wielu laty zdarzyło się właśnie tu, w Syrii.
- Pamiętasz, Melosie, dawną sprawę Germanika? – spytałem, siadając z listem w ręku.
- Oczywiście, Festusie, przecież go otruła ta wredna baba, Plancyna. Mówili, że za cichą namową cesarza.
- No, właśnie. Co się wtedy zaczęło, teraz będzie miało swój dalszy ciąg. Ale jaki – to się dopiero okaże.
- Czy mógłbyś mówić nieco jaśniej, mój drogi. Jaki dalszy ciąg, i czego? – Melos usiadł, gestem oddalił sługę, każąc mu najpierw przynieść wina.
- Zapewne wiesz wiele, co się tu działo, ale małe masz pojęcie o tym, co się potem wyczyniało u nas.
- Że Tyberiusz zdziwaczał, to wiedzą wszyscy. Tyle, że nas te dziwactwa niewiele obchodzą, mamy swoje sprawy. Jeśli polityka nie przeszkadza w handlu i interesach, to cała reszta kręci się wokół pieniędzy. 
- Ale przecież ciągle są jakieś awantury na granicach.
- Dla utrzymania porządku, i dla większych zysków. Syria to cesarska prowincja, i dużo kosztuje. Namiestnika nie ma, sam wiesz, że to tylko kukła, siedzącą w Rzymie. Zamiast niego mamy darmozjadów, nasyłanych stamtąd na urzędy. Za nimi wloką się stada chciwych dworaków, sprytnie żyjących z pańskiego stołu. Ale i tak wszystkim rządzą straszne babskie intrygi – mówił to z niechęcią, wyliczając na palcach owe plagi. 
- A wojsko?
- W legionach panuje jaki taki ład, a oni żyją z własnych wypraw i łupów. Mamy tu taki wojenny trójkąt – my, Partowie i Armenowie. Więc się w nim bawią. Ale bez cesarskich rozkazów nikt nie ośmieli się na dużą samowolę. Zresztą nie ma już nikogo na miarę Germanika, z jego ambicjami i posłuchem w legiach.
- Jesteś tego pewny?
- Dowódcy mają swoje układy i ambicje, ale im chodzi tylko o korzyści, liczone w złocie. Opłacają się komu trzeba, więc wszystko trzyma się kupy. 
- Żadnych niespodzianek? Czegoś pod spodem?
- Festusie, tu od dawna panuje równowaga, która trzyma się na wielkich pieniądzach i zyskach z całego świata. Mamy wszak błogosławiony pax romana, zbudowany na górach towarów i workach monet. Nikomu się nie opłaca go naruszać. Na co dzień bywa różnie, jak to między ludźmi, ale tylko szaleniec chciałby to wywracać do góry nogami. 
- Otóż to. Ale gdyby taki trafił się nie tu, a w Rzymie?
- Mój drogi, czy powiesz mi wreszcie, o co idzie?
- Pod warunkiem, że nie będziesz przerywał – postanowiłem wyłożyć mu rzecz całą w najdrobniejszych szczegółach.
Otóż, największe nieszczęścia biorą się u nas stąd, że ambicjonalne waśnie w rodzinie władców, miast być załatwiane we własnym gronie, nieustannie przekładają się na losy całego państwa. I tak, po śmierci męża, Agrypina wróciła do Rzymu, i nieroztropnie głośno dawała wyraz swym podejrzeniom wobec Tyberiusza. Nawet u jego stołu na pokaz odsuwała potrawy, które podawano jej, i jej dzieciom. Cesarz coraz bardziej więc odstręczał się do niej i jej synów, i w ogóle od wszystkich, i wszystkiego, tym bardziej, że nawet ze swą matką, choć starą, to przecież wciąż chciwą władzy Liwią, nie żył w zgodzie. 
W takich warunkach prefekt gwardii, Sejan, omotał go siecią intryg, i zyskał nad nim, a przez to nad rządzeniem, wpływ decydujący. To straszny człowiek, opętany przez swe namiętności, z których największą jest żądza władzy. Zrazu nie myśleliśmy, że aż tak daleko patrzy, ale z czasem ludzie co bardziej rozumni poczęli dostrzegać, że jego celem jest cesarski pałac. Nie przebiera on bowiem w środkach, łamiąc przysięgi i przelewając krew niewinnych. Ale na zewnątrz umie z demoniczną przebiegłością udawać pokornego sługę, wiernego doradcę, i oddanego przyjaciela swego pana. Niestety, Tyberiusz obdarzył go bezgranicznym zaufaniem i wywyższył ponad wszelkie wyobrażenie. Jego posagi straszą na placach i w koszarach, a on sam doczekał się miana konsula, otrzymując własne prokonsularne imperium. 
Cesarz sądził zapewne, że znajdzie w nim podporę dla swego niezbyt zdolnego syna i następcy, Druzusa. Wszelako młodzieńca oburzało wywyższanie faworyta, i pewnego dnia uderzył go w twarz. Tym samym wydał na siebie wyrok. I rzeczywiście, niebawem umarł, ale tak to się stało, że nikt nie powziął żadnych podejrzeń. Tylko nieliczni domyślali się, że musiała w tym maczać palce żona zmarłego, a siostra Germanika, którą Sejan omotał podstępnymi obietnicami małżeństwa. Ale dowieść zbrodni było nie sposób. Po tej stracie, zrezygnowany Tyberiusz naznaczył na przyszłych cesarzy dwójkę wnuków po Agrypinie, przez co nad tą trójką zawisło wielkie niebezpieczeństwo. Niebawem Sejan skłonił cesarza do opuszczenia Rzymu, i począł rządzić się bez żadnych już ograniczeń. 
Dopóki żyła stara Liwia, nie było jawnych napaści na rodzinę Germanika. Ale niedługo przed moim wyjazdem sytuacja zmieniła się, i to dramatycznie. Za namową zdradliwego prefekta, cesarz, wciąż przez niego podburzany przeciwko synowej i wnukom, zażądał od senatu ukarania Agrypiny i Nerona za rzekomą zdradę stanu. Doszło do tego, że żołnierze tak pobili tę kobietę, iż straciła oko. Senat usłużnie uznał ich winnymi, a decyzją cesarską zesłano obydwoje na osobne wyspy – jedno na Pandatarię, drugie na Poncję. Zaraz potem do więzienia trafił i drugi syn Germanika. 
Teraz Sejan rządził niepodzielnie, a senat musiał składać przysięgę na wierność jego imieniu, co w końcu przelało czarę goryczy. W Rzymie stało się już jasne, ku czemu to wszystko zmierza. Co poniektórzy postanowili, że pora zacząć działać, a wśród nich znaczącą postacią stał się mój ojciec. Mamy z Sejanem wiele porachunków za rozmaite szkody, jakie nam wyrządził przez lata swojej uzurpacji. Szukając sojuszników, trzeba było znaleźć kogoś, kto mimo przeszkód i zapór, miał niejako naturalny dostęp do osamotnionego cesarza na Capri. 
I znów, jak to często bywało w przeszłości, ważną rolę w nakręcaniu koła historii powierzono kobiecie. Cóż, kobiety lubią ćwiczyć się w przebiegłości choćby tylko po to, by nie wyjść z wprawy. A jeśli jeszcze mają własne powody, by dać upust tej skłonności, wówczas można liczyć na ich pomoc, udzielaną tym skwapliwiej, im większej spodziewają się nagrody w postaci błyskotek, i pochlebstw dla swej ambitnej próżności. I tak oto, na scenę tego dramatu wkroczyła cesarska bratowa, Antonia. 
Tyberiusz, który prawdziwie kochał Druzusa, po nieszczęsnym wypadku brata na krańcach Germanii eskortował go stamtąd, i był przy jego śmierci. Z kolei Antonia, obnosząca się z królewskim dostojeństwem, od zawsze zajmowała pozycję równą mężczyznom. W jej osobie, wcześniej ulubienicy Augusta, skupiały się wszystkie zawiłe sprawy rodzinne kolejnych cesarzy. Działała ręka w rękę z Liwią, a takiemu sojuszowi nikt nie śmiał się przeciwstawiać. Wszechwładny intrygant nie mógł jest zastąpić drogi do willi na Capri, co postanowiono wykorzystać, by ostrzec Tyberiusza przed jego knowaniami.
Jako opiekun prywatnych funduszy Antonii, ojciec zwykł był odwiedzać ją dość regularnie, więc jego wizyty nie mogły budzić żadnych podejrzeń. Zwykle nie wdawał się w dworskie gierki, gdyż, trzymając się zasady Tycjanów o zachowywaniu równego dystansu do stron różnych konfliktów, służył im jedynie pieniędzmi, a nie radą w polityce. Wszelako teraz postanowił odstąpić od tego zwyczaju, mimo iż za Tyberiuszem specjalnie nie przepadał. 
Zachowanie zdobytej niegdyś przez nas pierwszej pozycji w Syrii wymagało ciągłego lawirowania między zwaśnionymi stronnictwami, które wzajemnie się mordowały, nie wahając się nawet wywoływać przy okazji małych wojenek, od Pontu i Armenii, po Egipt. W obliczu poważnego zagrożenia, rozważywszy rzecz na spokojnie w gronie zaufanych wspólników, również zaniepokojonych o stan swych interesów, uznał, że pora działać bardziej zdecydowanie. Podczas kolejnych odwiedzin u Antonii rozmówił się z nią otwarcie o sytuacji w Rzymie. Przedstawił argumenty i dowody na tyle oczywiste, że obiecała swą pomoc w zażegnaniu nadciągającego niebezpieczeństwa, które i tak zresztą przeczuwała po nazbyt już jawnych symptomach. Zaleciła, by nie podejmować żadnych kroków przed tym, jak sama nie rozezna się w sytuacji, i nie doniesie o wszystkim Tyberiuszowi. 
Cała ta intryga zawiązała się jeszcze przed moim wyjazdem, a ojciec, wyprawiając mnie w podróż, wtajemniczył w szczegóły, nakazując, bym po przybyciu do Antiochii rozpatrzył się czy sieć Sejana, jaką ten bez wątpienia tam zawiązał, może zagrozić naszym planom. Tytularny namiestnik, Lamia, nie ruszał się z Rzymu, kontentując zyskami, jakie miał zarówno z urzędu, jak i zwyczaju. Zresztą, już leciwy, swe najlepsze lata miał za sobą. Zasłużył się w Germanii i w Afryce, dożywał czasu jedynie jako nominat. Tyberiusz mu ufał, lecz Sejan, którego szczerze nie lubił, zręcznie omotał go swoimi ludźmi, a do prowincji wysyłał w jego imieniu własnych zauszników. Szło o to, by sprawdzić, na ile są wpływowi, a także wywiedzieć się, co może zrobić wojsko, gdy rozgrywki w stolicy zostaną puszczone w ruch. Szczególnie ważne były tu ciągłe niesnaski z Armenią, w której stronnictwa wielu tamtejszych książąt tylko szukały okazji, by coś ugrać na niepokojach w Rzymie. Nadto, z drugiej strony stali Partowie, chętni, pod byle pretekstem, skoczyć nam do gardła, by zmienić tutejszy, delikatny układ sił na swoją korzyść.
Moim zadaniem nie było jakiekolwiek działanie czy mieszanie w tym kotle, lecz zebranie wiadomości, i opatrzenie ich własnym komentarzem. Miałem grać rolę bogatego gościa rodzinnej faktorii, trochę doglądającego interesów, trochę szukającego ciekawych wrażeń i przyjemności za duże pieniądze w nieznanym sobie kraju. Kręcenie się między miejscowym towarzystwem i po okolicy nie wzbudzałoby niczyich podejrzeń. Gdybym przybył nieco wcześniej, a sprawy rzymskie ruszyły dopiero po jakimś czasie, wszystko wyglądałoby na zwyczajny przypadek. Ponieważ jednak poczta cesarska dotarła właśnie dzisiaj, dzień po mnie, sytuacja uległa zmianie. Sprawy potoczyły się szybciej, niż przypuszczaliśmy, co stawiało mnie w dość trudnym położeniu.
Nie wiedziałem, jakie przywieziono wieści, może nawet rozkazy, i do kogo. Z listu ojca wynikało, że Antonia zrobiła swoje. Tyberiusz, ujrzawszy z przerażeniem, że na jego życie godzi ten, w którym największą ufność pokładał, postanowił zrobić porządki na sposób właściwy jego okrutnej naturze. Cichaczem postawił na nogi wierne sobie kohorty, otoczył senat, kazał pojmać Sejana, a potem senatorom skazać go na śmierć. Stało się to osiem dni temu. Ojciec natychmiast wyekspediował do mnie pismo, wykorzystując swoje stosunki w cesarskich służbach. By tak szybko je dostarczyć, zajeździły chyba na śmierć kilka tuzinów pocztowych koni. Zakończył przypuszczeniem, że teraz zacznie się w Rzymie rzeź, zwłaszcza, że pojmano odtrąconą, pierwszą żonę Sejana, Apikatę, a ta zgodziła się wyznać prawdę o dawnych machinacjach swego wiarołomnego męża. 
Reszty mogłem się już sam domyślać. Zaczną się polowania na ludzi, proskrypcje i delatorstwo, zapanuje strach i krwawe sądy. W prowincjach będzie się załatwiać własne porachunki. Zapewne miejscowe partie w Antiochii już skrzykują się i radzą, jak tu się wzajemnie powyrzynać. I wszyscy wiedzą, że akurat zjechał młody Tycjan, tyle że nie wiadomo z czym, i po co. Zważywszy pozycję naszej rodziny, nikt nie uwierzy w prywatności tej wizyty. Udawanie niewiniątka raczej nie wchodziło już w grę 
- No, to masz kłopot, Festusie – rzekł Melos, gdy skończyłem, wyłożywszy mu całą sprawę. – I jeszcze to spotkanie u księgarza – dodał, kręcą głową. – Będziesz obiektem dużego zainteresowania. Jednych ze strachu, innych z nadzieją.
- Sam nie wiem, co robić. Coś przecież muszę, ale od czego zacząć?
- Rozważ to na chłodno. Ale nie w tej chwili.
- Czyli jak? Kiedy? Potem? – zakpiłem z jego powiedzonka.
- Proponuję, byś odpoczął, zastanowił się. Ja spróbuję coś wywęszyć przez swoich ludzi. Może czegoś się dowiem. Przynajmniej kto, gdzie, i z kim się spotyka. Jaki jest ruch w mieście między ważnymi osobami. Wierz mi, znam się na tym.
- Mało czasu.
- Zobaczymy. Mam swoje sposoby. Kto wie, czy warto tak się gorączkować? Wieczorem siądziemy w ogrodzie, rozpatrzymy, co, i jak, pomyślimy.
Wstaliśmy, i rozeszliśmy się, każdy w swoją stronę. Zarządziłem łaźnię, ale bez służby do pomocy. Potrzebowałem zebrać myśli, a nic tak dobrze nie sprzyja poważnym namysłom, jak dobra, długa kąpiel w ciszy i samotności. Potem dokończyłem u siebie wcześniej zaczętych zapisków, na koniec ległem, by odpocząć. 
Wieczorem oporządziłem się, i poszedłem do ogrodu, gdzie służba kończyła właśnie przygotowania do planowanej biesiady. Zaraz po mnie pojawił się Melos, z miną bynajmniej niezatroskaną, wręcz promieniejący zadowoleniem. Oddawszy, co należne bogom, rozpoczęliśmy rozmowę przy suto zastawionym stole. Z niecierpliwością czekałem na nowiny z miasta, jakie był wcześniej obiecał zebrać.
- Festusie, nie od razu, nie od razu – rzucił, dając znak ręką niewolnikowi, by zaczął nas obsługiwać. – Jak to mówią, jest dobrze, ale nie beznadziejnie – zaśmiał się, jakby nigdy nic.
- Wolałbym dobry humor po wysłuchaniu wieści, niż jako zapowiedź czegoś mniej wesołego – rzuciłem sarkastycznie.
- Powiem tak – jest szum, ale nic specjalnego się nie dzieje. Jak ci mówiłem, nie ma chętnego, żeby zacząć mąt.
- Chętnego, czy zdolnego?
- Ani jedno, a tym bardziej drugie. Myślę, że wszyscy będą zastanawiać się, jak zachować status quo. Spasione koty są nieruchawe, nie ma wśród nich prawdziwego drapieżnika. 
- Nie ma nikogo, kto im przewodzi?
- Członkowie rady podzielili się wpływami, kolegiami i interesami, a brak namiestnika jest im na rękę. 
- Mogą robić, co chcą?
- Chcą tylko spokoju. Sytego spokoju, jaki sobie tu ułożyli.
- To kto tu właściwie rządzi?
- Po stronie Rzymu, w tym regionie tak naprawdę największą władzę ma namiestnik Judei.
- Prefekt, Melosie, tylko prefekt. To człowiek Sejana – przerwałem mu. – Musiał tu nasłać swoich ludzi.
 - Ale sam siedzi daleko stąd, poza tym musi pilnować Żydów, których zresztą nienawidzi, i obdziera ze skóry. Jego zauszników też interesuje tylko zdzierstwo. Są za głupi na politykę.
- Co na to miejscowi?
- Opłacają się, dla świętego spokoju. 
- To wystarcza?
- Oni są jak Poncjusz, szczenięta jednego miotu.
- A dokładniej?
- Piłat to straszny prostak, okrutnik, i tchórz na polityczne awantury. Nikt go nie lubi, więc nie ma swojej dobrej klienteli. Zwłaszcza tu.
- Żadnych śladów wielkich ambicji?
- To już nie te czasy, nie ci ludzie. Po Antoniuszu, Pompejuszu, a wcześniej Kwiryniuszu, liczył się Germanik, ale to się skończyło. Pizon był gwałtownik, podły intrygant, ale w sumie malutki, i uległy żonie.
-, Czyli nie ma co się niepokoić?
- Tak uważam. Tu na politykę tylko się reaguje, ale wielkich spisków nie knuje.
- A ludzie Sejana?
- Trudno policzyć, ilu ich jest, bo się kryją. Byłby problem, gdyby Sejan obalił cesarza. Ale teraz jedni uciekną, komuś poderżną gardło, a reszta się skuli, żeby chronić to, co ma. Te zabawy zaczną się już niebawem, gdy wieści się rozejdą.
- Chyba już się rozeszły?
- Nie tak powszechnie, jak myślisz. Jeszcze nie ma pewności. Kto wie więcej, trzyma to dla siebie, żeby nie odpaść w tych wyścigach.
- Ojciec pisał, że cesarz opanował sytuację.
- To ty wiesz. Ale co było w poczcie cesarskiej? Listy poszły do wojska. Że nie ma gwałtu, poznać po tym, że rada jeszcze się nie zebrała, bo właściwie niby po co? Każdy udaje, że nic się nie dzieje.
- To byłoby zbyt proste. Przecież muszą się czegoś domyślać. Nawet obawiać.
- Niby czego? Wszyscy czekają, aż się sprawy wyjaśnią. Co nie znaczy, że między sobą nie próbują się gryźć, jak zwykle, ale nic ponad zwykłą miarę.
- Skąd to możesz wiedzieć?
- Oczywiście, to tylko domysły. Ale znam to miasto, a wyczucie mnie nie myli. Nikt się nie miota z kąta w kąt, na forum zwykły szum, bankierzy nie alarmują, żadnych podejrzanych spotkań w najważniejszych willach. Tak mi donieśli moi szpiedzy.
- Załóżmy, że masz rację. A co z wojskiem?
- Podejrzewam, że nakazano im obserwowanie prefektury.
- Skąd ten pomysł?
- Sporo żołnierzy kręci się po ulicach. Chodzą grupkami, siedzą po tawernach. Widziano trzech centurionów. Ale może to tylko moja wyobraźnia?
- Jak na takiego szczwanego lisa, jesteś aż nadto niefrasobliwy.
- Festusie, zapewniam cię, nic wielkiego się nie wydarzy. Lepiej zastanówmy się, co z tobą. Osobiście radziłbym przeczekanie kilku dni na uboczu. Żadnych gwałtownych ruchów, żadnych prędkich wizyt, obojętność i rodzinne interesy.
- To co, według ciebie, powinienem robić?
- Jutro pokażesz wszystkim, że zajmują cię głównie sprawy faktorii. Pójdziemy do Nabisa, do magazynów, za dwa dni wybierzemy się może nawet do Seleucji, do portu, Stoi tam statek, który trzeba trochę odnowić. Będziesz Tycjanem na inspekcji swoich włości – dodał pompatycznie.
- Kto to taki, ten Nabis? 
- Moja prawa ręka. Zawiaduje dobytkiem, który przechodzi przez nasze ręce. Pilnuje dostaw, wysyła transporty, dogląda ludzi.
- Musisz mu ufać, skoro taką dałeś mu władzę.
- Dawny żołnierz, wysłużył swoje lata, był na wielu wyprawach, więc zna kraj, jak mało kto. Trzyma sprawy twardą ręką, niełatwo go zwieść. Boją się go, ale szanują. 
- Już niemłody. Wyzwoleniec?
- Pięć lat temu wyszedł z legii mocno pokiereszowany. Nie ma rodziny, jest sam jak palec. Oddany nam duszą i ciałem. Dobrał sobie kilku osiłków, dobrze chronią naszego dobytku.
- Chętnie go poznam.
- Nie pożałujesz. Przyda ci się poznać, jak to wszystko u nas się dzieje.
- Nie tylko po to tu przyjechałem, Melosie.
- Domyślam się. Ale nie masz się co spieszyć. Zachowuj się tak, żeby nikt nie wiedział, co zamierzasz.
- Nie idzie mi tylko o to, co się teraz wyprawia. Jest jeszcze inna przyczyna. 
Zamilkł, spojrzał na mnie pytającym wzrokiem. Uznałem, że pora wyjawić mu ten drugi, ważniejszy powód mego tu przybycia. Na swój sposób zaistniała sytuacja mogła mieć wpływ na moje plany o tyle, o ile zagrożony byłby spokój w Syrii. Nie uśmiechało mi się wędrowanie po kraju, ogarniętym niepokojami, lub jakąś wojną, co byłoby możliwe, gdyby rzymskie rozgrywki przełożyły się na poważniejsze swary z Armenią lub Partami. 
- Przyjazd do Antiochii to ledwie początek mojej wyprawy w te strony.
- A dokładniej? – spytał powoli, z rozmysłem.
- Zamierzam ruszyć dalej, do Azji. Chcę dojść tak daleko, jak zdołam.
- Mam nadzieję, że chcesz też potem wrócić? – rzucił z kpiną w głosie. 
- Melosie, to nie żarty. 
- Przecież widzę. Rozumiem, że to uzgodnione z ojcem.
- Oczywiście.
- Czy to karawany?
- Nie tylko.
- Nie pojmuję.
- Zapominasz, że jestem trochę uczniem Strabona.
- Chwała twej mądrości i wiedzy. 
- Na co ten sarkazm?
- Sądzisz, że to wystarczy, żeby puszczać się na taką awanturę?
- Masz wątpliwości?
- Do tego potrzeba doświadczenia, sprytu, wytrwałości, bezwzględności. To nie studiowanie ksiąg.
- Dobrze, żeś mi to powiedział, bo nawet bym się nie domyślił – zirytowała mnie ta jego wyliczanka.
- Nie złość się. Mówię tak z troską. Jak ty sobie to w ogóle wyobrażasz?
- Chcę pójść śladami Maesa. Przecież zostawił zapiski o stacjach partyjskich. A dalej się okaże, co i jak.
- Maes, Maes! On miał duszę awanturnika, zdobywcy. Ty raczej nie wyglądasz mi na takiego.
- Nie chcę niczego zdobywać, przynajmniej w sensie dosłownym. Potrzebujemy znaleźć własny sposób, żeby docierać do karawan jeszcze zanim tu wejdą. Być przed innymi. No, i jeszcze wywąchać, co u Partów.
- A, więc o to chodzi.
- Mam zamiar rozeznać się, jak to działa, tam, daleko. Jakie tam panują stosunki. Co z Grekami? Wiesz, jacy są.
- Aż za dobrze! Nie popuszczą ani o włos.
- Otóż to. Może uda się poszukać ludzi, którzy by pracowali tylko dla nas. Sam mówiłeś, że to łańcuch pośredników. Im ich mniej, tym lepiej. 
- I ty chcesz sam to wszystko robić? Ot, tak, po prostu? Jak Cezar – rzekł pompatycznie. – Pojadę, popatrzę, pogadam, i załatwione! – uniósł rękę w geście tryumfu. – On przynajmniej miał legie – dorzucił zjadliwie.
- Nie kpij. Nie wiem, jak to się ułoży. Ale od czegoś trzeba zacząć. Chociażby od wiedzy, jaką warto zdobyć, a którą tak nisko cenisz. Maes był pierwszy, teraz idę ja. 
- Maes był silny, a przepadł. Tam jest wiele zagadek i pułapek.
- Uczono mnie tak, żebym umiał sobie z nimi radzić. Zapewniam cię, nie jestem wydelikaconym paniczykiem.
- Tego nie powiedziałem. Ale szkoły i chytre sztuczki w węszeniu to jedno, a co innego przebijanie się przez nie wiedzieć jak dzikie krainy. Jeden nierozważny ruch, i po tobie.
- Nie jest tak źle. Stacji jest prawie setka. To już znamy. 
- Są bardzo kiepskie. 
- Ale są.
- Niech ci będzie. Tyle, że to dopiero trzecia część szlaku. Tak sądzę.
- Niby dlaczego?
- Z prostego rachunku. Towary idą od Serów, przez Baktrię. Mówiłem ci już, że tam jest miejsce, gdzie wszystko się rozdziela na dwie drogi. Drugie tyle jest stamtąd do północnego morza. Byli tacy, którzy tamtędy chodzili. 
- No właśnie. Czyli nie jest to niemożliwe.
- Co innego iść i dojść, a co innego zawiązać jakieś swoje nitki. Kto zechce z tobą rozmawiać?  Będziesz sam, obcy, i podejrzany. Tam Rzym niewiele znaczy.
- Nie jadę w imieniu Rzymu.
- Powiedzmy, że tam dojdziesz. I co dalej?
- Spróbuję znaleźć tych, którzy chodzą północą, do Scytów, Medów, do Pontu. 
- To ziemie zajęte przez Partów.
- Nie do końca. Tam jest mnóstwo ludów, osobne krainy bez granic.
- I ty chcesz tam wleźć? Niby jak?
- Potem, Melosie, potem ci to wszystko wyrysuję – zaniechałem odpowiedzi, pijąc wino. – Nakarmiłeś mnie, napoiłeś po same uszy, więc nie oczekuj skupienia umysłu.   Przyjdzie pora, to omówimy rzecz szczegółowo. 
- Festusie, to szalony plan. Skóra mi cierpnie.
- Jesteś stary chytrus, szczwany i przebiegły, ale jakby już nieruchawy. Przyznaj, że za bardzo obrosłeś tłuszczem. Masz zbyt dobrego kucharza – pokazałem stół, zastawiony wytrawnym jedzeniem.
- Nie jest tak źle. Co prawda, ciała mi przybyło, ale rozumu też.
- Do działania, czy do kalkulowania?
- Jedno nie wyklucza drugiego. 
- Więc rusz głową, żeby mi pomóc, a nie wyszukuj dziury w całym.
- Na mój otłuszczony rozum, twój plan ma same dziury.
- No, to trzeba je pozaszywać. 
- To się da zrobić, ale z jakim skutkiem? Czy szwy nie puszczą przy pierwszym, gwałtowniejszym ruchu? 
- Nie sprawdzę, dopóki nie spróbuję.
- Cóż, i tak będzie, jak postanowisz. Ale wszystko rozważymy po kolei.
- Byle nie za bardzo „potem”.
- Daruj sobie. Zastanówmy się. Mamy teraz dwie sprawy. Trzeba tak ułożyć jedną, żeby nie przeszkodziła w drugiej.
- To znaczy?
- O twojej wyprawie nikt dowiedzieć się nie powinien. To dla dobra naszych interesów. Po co kusić los i wrogów? 
- Zgoda.
- Pójdziesz do Steliona, wystawisz się niczym wielki pan. Kaprys bogów, choć kłopotliwy, jednak dał ci do tego doskonały pretekst. Nikt nie uwierzy, że jesteś w Syrii przypadkowo, ale musisz ich przekonać, że to tylko dla pilnowania rodzinnych spraw. 
- To nie będzie trudne. Stanę się mistrzem obłudy!
- Nie bądź taki pewny siebie. Są tu w tym lepsi od ciebie.
- Przestań krakać. Co dalej?
- Nie ukrywaj, że coś ci jest wiadome o rzymskich awanturach. Uwierzą w każdą aluzję. Będą spijać każde słowo z twych szlachetnych ust – nie byłby sobą, gdyby nie mieszał powagi z kpiną.
- Czyżby?
- Ludzie wiedzą doskonale, że pozycja Tycjanów nie byłaby taka, jaka jest, gdyby nie wiedzieli, co ważnego dzieje się w państwie. 
- To oczywiste.
- Przydałaby ci się też jakaś miłostka. Coś głośnego, w najlepszym towarzystwie. 
- Melosie, zlituj się! Wystarczą mi te atrakcje, jakich zaznaję u ciebie.
- Nie musisz szaleć, wystarczy odrobina dobrej zabawy. To odwróci uwagę. Upodobni cię do innych. Będziesz jakby swój, z tej samej gliny. Mądry człowiek powinien skrywać swe zamiary za pozorami. Uda mu się, gdy przyda im wiarygodności. 
- Daruj sobie tanią filozofię, Kto się na to nabierze?
- Festusie, to delikatna sytuacja. Oni mogą podejrzewać, że jednak masz jakieś pełnomocnictwa. Trzeba im to wybić z głowy.
- Przecież wiesz, że nie przyjechałem tu dla władzy.
- Na swój sposób masz ją, dopóty, dopóki sądzą, że ktoś ci ją jednak nadał. Przecież nie potrafią sprawdzić, czy jest inaczej. Jeszcze nie. Zaskakujące okoliczności czynią cię dla nich zagadką. 
- I co z tego?
- Będą chcieli ją sobie wyjaśnić. A to znaczy, że będą cię podchodzić. Przychodzić na przeszpiegi. Oferować swe usługi.
- Co mogą oferować Tycjanowi? Przecież nie pieniądze!
- Pomoc w niszczeniu konkurentów, z nadzieją na przyszłe zyski. No, i rozmaite przyjemności – zaśmiał się złośliwie. – Na przykład swoje kobiety.
- Jesteś obrzydliwy!
- Tylko przewidujący. Dlatego poradziłem ci, żebyś to sobie załatwił sam, we własnym zakresie.
- Nie zwykłem szukać prostytutek, nawet w salonach. 
	- Nie unoś się. Mówię tak, żeby ci tylko uzmysłowić, co cię może czekać.
	- Melosie, chyba zapominasz, po co tu przyjechałem – odparłem ostro i zdecydowanie. –  Ty lubisz gry w światku, jaki znasz, więc cię to wciąga po swojemu. Ale ja, z tego mi zlecono, chcę wywiązać się tak szybko, jak się da, i wyjechać stąd jak najszybciej się da. Nie będę się taplał w bagnie.
	Zamilkł, odwrócił wzrok w zamyśleniu. Nieco poirytowany jego słowami, nie miałem ochoty na przeciąganie rozmowy w tym duchu. Zapadła wiec trochę niezręczna cisza. Siedzieliśmy sami, odprawiwszy służbę, by nam nie przeszkadzała po zakończonym jedzeniu. Wreszcie mój gospodarz sięgnął po dzban, dolał wina, 
	- Jednak masz w sobie coś z Maesa – rzekł po dłuższej chwili, innym już tonem, bez dotychczasowej przekory.
	- To chyba dobrze, nie uważasz? – chętnie podjąłem wątek. – Takie porównanie to dla mnie pochwała. On miał rozmach, stawiał czoło innym żywiołom, niż tylko dworskie przepychanki. Nawet cesarskie! Tycjanowie zawsze patrzeli dalej niż ambicje władców.
- Którym jednak służyli, i służą – dodał spokojnie. – I doskonale na tym wychodzą – stwierdził bez ogródek.
- W ostatecznym rachunku, my służymy tylko sobie. Jak się dobrze zastanowić, to nie wiadomo, kto tu komu służy.
- Mocne słowa. Brutalne, Powiedziałbym, że niebezpieczne. 
- Raczej szczere.
- Lepiej ich nie rozgłaszać wszem i wobec. 
- Tu masz rację. Dla tych, którzy żyją tylko dla doraźnych zdobyczy, które zresztą szybko trwonią na zaspokajanie swej tępej próżności, mogą zdawać się świadectwem buntowniczej pychy – nie mogłem obie darować zjadliwości.
- I dlatego szczerość zwykle szkodzi na zdrowie – skwitował ze złośliwym uśmieszkiem.
- Skąd w ludziach tyle przewrotności i głupoty?
- Dziwi cię to? Każdy mierzy innych własną miarą. 
- Jego sprawa. Ty jednak należysz do rodziny. Choć marudzisz, to przecież masz w sobie tego samego ducha, jaki zaszczepił nam jeszcze stary Artus. 
- Co masz na myśli?
- Twoje zrozumienie dla mojego planu.  Dla tego, że Tycjanowie starają się nie zapominać, iż za ogonem ostatniego wielbłąda karawany, którą zmierza do nas nasz przyszły zysk, jest jeszcze coś, co znaczy więcej niż samo złoto. 
- Górnolotna myśl, zawiłe wyłożona. Ale ja jestem praktyk. 
- Więc nie medytuj, i nie komentuj, tylko myśl, jak mi pomóc w ułożeniu tej wyprawy.
- Jak każesz, panie – skłonił się wymyślnie, udając czołobitność. – Jestem tu po to, by służyć – z trudem tłumił rozbawienie. – Jakie masz dla mnie rozkazy?
- Uspokój się – wybuchnąłem śmiechem. –  Chodźmy spać. Mówiłeś o jutrzejszej wizycie u tego twojego… jak mu tam…
- Nabisa.
- Właśnie. Porozmawiamy po drodze.
- Czyli potem! – obydwaj roześmieliśmy się, podnieśli na nogi, i ruszyli do domu.  – Każę cię obudzić wcześnie rano – przerwał na chwilę, przypatrzył mi się znacząco – więc zażywaj atrakcji z umiarem, co nie znaczy, że nie bez przyjemności – dodał złośliwie na pożegnanie.
Cóż, skorzystałem z jego rady, co okazało się niezwykle udanym zwieńczeniem pierwszego dnia, spędzonego wreszcie w spokoju po miesiącach wędrowania ku krańcom wielkiego imperium. Usnąłem z miłym uczuciem sytości, i pewności, że mimo wszystko jest tak, jak być powinno.

15. Chwila wytchnienia
Przed wyjazdem z Rzymu rozmawialiśmy z ojcem o ewentualnych sojusznikach dla mojej sprawy, jakich mógłbym znaleźć w Syrii. Jednym z nich, którego uznaliśmy za pewnego i przydatnego, był młody Korbulon z rodziny Domicjuszy. Rozpoczynał karierę od służby legionowej, i niedawno dostał przydział do Syrii, jako trybun wojskowy. Ojciec miał z nimi dobre stosunki, dodatkowo zacieśnione przez wspólne popieranie Tyberiusza przeciwko Sejanowi. Pierworodnemu synowi słynnego rodu wróżono wielką przyszłość, mimo niskiego pochodzenia jego matki Vistilli, aż nadto lekko traktującej powinności kobiety cnotliwej. Znaliśmy się z nim dość pobieżnie, wszelako żywiliśmy do siebie sympatię, choć ja bardziej siedziałem przy księgach, a on w koszarach i salonach. 
	Wszystkowiedzący Melos ucieszył się, gdym mu o tym wspomniał, twierdząc, że Korbulon stacjonuje w obozie pod Antiochią, i niekiedy pojawia się w mieście, by zażywać rozrywek towarzyskich. Rada w radę, postanowiliśmy jakoś zwabić go do faktorii, ugościć przy dobrym winie, i delikatnie rozmówić się z nim o nastrojach wśród dowódców w zaistniałej sytuacji. Pretekstem do takiego spotkania miałoby być wywiedzenie się o bezpieczeństwo na drogach prowincji około Eufratu, aż do partyjskiej granicy.
Omawialiśmy ten pomysł jadąc wczesnym przedpołudniem małym, zgrabnym cisium do składów faktorii. Co prawda, używanie w ciągu dnia konnych pojazdów w obrębie miasta było w zasadzie zabronione, my jednak kierowaliśmy się poza jego mury, co zwyczajowo pozwalało zakaz ten omijać. Melos nalegał, byśmy tak właśnie pokazali się ludziom, dając wszem do zrozumienia, że przybyłego tu Tycjana w pierwszej kolejności interesują sprawy handlowe. Zdawało mi się, że mało kto zwracał na nas uwagę, lecz mój gospodarz bacznie rozglądał się dokoła, i co raz wskazywał ruchem głowy osoby, które nasz widok wyraźnie intrygował. Oddawał powitalne ukłony, nazywał mijanych po imieniu, objaśniał, kto zacz, i co znaczy w mieście. Ja sam udatnie udawałem obojętność, choć skrzętnie notowałem w pamięci jego uwagi.
Wolno, by nie robić zamieszania, dojechaliśmy do bramy przed murami Tyberiusza, gdzie straż przepuściła nas bez przeszkód, z oznakami szacunku. Przejechawszy most na Orontesie, skręciliśmy w lewo na szeroką drogę, wiodącą do portu w Seleucji. Mijaliśmy typowe przedmieścia, rozłożone po obu jej stronach, wypełnione prostym ludem, jak wszędzie gromadzącym się wokół wielkiego miasta, i je obsługującym. Jadąc teraz szybciej, po krótkim czasie dotarliśmy do dużej osady, gdzie liczne budynki magazynowe i warsztaty mieszały się z domami niewolników, i miejscowej ludności, żyjącej z pracy dla większych i mniejszych domów handlowych. Ruch był spory, dokoła widziało się wiele wozów z towarami, a porządku i bezpieczeństwa pilnowały grupy zbrojnych najemników. 
Nabis rzeczywiście okazał się człowiekiem zacnym, a przy tym sprawnym i zdecydowanym. Obyło się bez zbytniej czołobitności, rozmawialiśmy rzeczowo, obeszliśmy kilka składów, które teraz stały w połowie puste. Większość bowiem towarów udało się pomyślnie wyprawić na morze jeszcze przed ustaniem dalekiego żeglowania na czas późnej jesieni i zimy. To, co zostało, miało iść małymi transportami wzdłuż wybrzeża, na użytek faktorii w Tyrze, Cezarei, i Aleksandrii. Magazyny wyszykowano na przyjmowanie tego, co miało nadchodzić od miejscowych dostawców, może nawet karawanami ze wschodu. Byłem pod wielkim wrażeniem gospodarskiego porządku, jaki tu panował, czego na zakończenie wizyty nie omieszkałem okazać zarządcy tego miejsca, co przyjął z wyraźnym zadowoleniem.
W drodze powrotnej, przejechawszy ponownie most, ku mojemu zaskoczeniu nie skierowaliśmy się w stronę miejskiej bramy, lecz skręciliśmy na prawo, i mniejszym traktem wzdłuż rzeki ruszyliśmy na południe. Melos zrobił tajemniczą minę, i oznajmił, że skoro zakończyliśmy część oficjalną na ten dzień, pora zażyć nieco odpoczynku i przyjemności. Pogonił konie, i po upływie około połowy miary czasu wjechaliśmy między wzgórza, a stamtąd na ogromne, płaskie wzniesienie, skąd rozpościerał się widok na Antiochię i całą jej okolicę. To, co ujrzałem, wręcz zaparło mi wręcz dech w piersiach.
Znalazłem się oto w ogromnym gaju dębów, cyprysów i wawrzynów, między którymi usadowiła się mała osada pięknych willi i wspaniałych ogrodów. Wzniesioną nieopodal świątynię, ozdobiono posągiem Apolla Pytyjskiego oraz wizerunkami, przedstawiającymi dzieje jego nieszczęsnej miłości do boskiej nimfy. Mimowolnie ulegało się wrażeniu, że ona sama spogląda życzliwie na ten świat, zaklęta w jedno z otaczających nas drzew. Tchnęło tu spokojem i dostatkiem, w czystym powietrzu nie wyczuwało się ani śladu owego wszechobecnego fetoru, jakże dokuczliwego w miastach. Ludzi widać było niewiele, tu i ówdzie zajeżdżały małe wozy z dostawami, rozładowywane przez służbę. Stanęliśmy przy jednym z domów, skąd wyszła urodziwa kobieta, i dwójka małych dzieci. Pojawił się też niewolnik, by zająć się naszym pojazdem i końmi. Tak oto poznałem rodzinę Melosa, którą nasz niezwykły faktor i przyjaciel osadził w posiadłości, jaką sobie tu wykroił i urządził. 
- Festusie, bądź moim gościem – rzekł z nieskrywana dumą. – Poznaj Korę, i nasz wspólny życiowy dorobek – wskazał ręką na sporego chłopca i wyraźnie od niego młodszą dziewczynkę.
- Dobry duch opiekuńczy w tak pięknym miejscu to radość nie tylko dla gospodarza – powitałem kobietę ukłonem, czyniąc aluzję do jej imienia. – Melosie, musisz mieć jakieś własne konszachty z bogami, bo, jak widzę, obdarzyli cię nie tylko rozumem. 
- Mam więcej szczęścia, niż nasz miejscowy patron –zaśmiał się, i gestem ręki wskazał na widoczną stąd świątynię.
Wymieniając we trójkę wzajemne uprzejmości, przeszliśmy do ogrodu, gdzie zasiedliśmy przy dużym stole z białego kamienia. Pani domu wydała polecenia służbie, pojawiły się owoce i wino, również woda do obmycia rąk. Rozglądałem się z ciekawością, podziwiając urodę miejsca i jego wystrój. Byłem też pod wielkim wrażeniem wzajemnego uczucia, w gestach, i zwykłych, ale ciepłych słowach, jakie okazywali sobie gospodarze. Melos, wyprzedzając moje pytania, sam opowiedział mi, jak tu trafił.
- Tu niedaleko są źródła wody dla miasta. Antiochia była niegdyś o wiele mniejsza, zaczęła szybko się rozrastać dopiero za Augusta. Okazało się, że trzeba budować drugi akwedukt. Zaciekawiła mnie okolica, więc pokręciłem się tu i ówdzie, i zobaczyłem, że kilku co bogatszych ludzi stawia tu letnie rezydencje. U nas taki jest zwyczaj, że jeśli kto nie wzniesie domu, lub nie nabędzie gotowego, nie jest uważany za bogacza. Miasto rośnie na boki, bo w środku ścisk. Ziemia nie była jeszcze wtedy droga, więc zapłaciłem, gdzie, komu, i ile było trzeba, potem, przy okazji prowadzonych wtedy prac budowlanych, powoli stawiałem ten dom. Wszystko było na miejscu, materiały, robotnicy, obeszło się dość tanio.
- Sprytnie pomyślane. Trafiłeś w dobry czas.
- Żebyś wiedział. Nie masz pojęcia, Festusie, jak szybko przybywało chętnych do zamieszkania na tych wzgórzach. Dzisiaj, każdy, kto się liczy, musi mieć tu swoją willę.
- Bystrością pomnożyłeś majątek.
- Gdybym był sam, pewnie bym tak się nie starał. Ale sam rozumiesz, kobieta, rodzina – rozłożył ręce, jakby w geście usprawiedliwienia, spoglądając przy tym na Korę, która uśmiechnęła się z serdecznym rozbawieniem na twarzy.  – Faktoria jest okazała, ale to przecież dom interesów. I, wybacz, ale nie mój. 
- Melosie, dajże spokój. Przecież to naturalne. Nie musisz się tłumaczyć, nawet przed sobą.
- Cóż, tak jest świat urządzony. Przy wielkich fortunach składają się mniejsze majętności ich pokornych sług – jego maniera przekornej uniżoności miała w sobie coś szelmowskiego. 
- Bez przesady z tą skromnością – zaśmiałem się. – To, tutaj, nie wydaje mi się takie znów malutkie.
- Wszystko dla dzieci. Mam pewne plany.
- Zdradzisz je?
- Może innym razem. Potem – zamachał rękami. 
Nasze odwiedziny nie trwały długo, nastała pora do powrotu. Złapałem się na tym, że niechętnie opuszczam tę oazę spokoju. Miałem za sobą kilka miesięcy uciążliwej podróży, czekały mnie dni, wypełnione czujnością w wywiązaniu się z tego, co mi zlecono, a zaraz potem wyprawa, właściwie w nieznane. Ta wizyta była jakby chwilą zawieszenia w czasie i przestrzeni, kiedy jedno ma się już za sobą, a drugie jeszcze się nie zaczęło. Mój umysł i dusza na krótką chwilę zaznały kojącego wytchnienia. Tym cenniejszego, im bardziej byłem świadom jego ulotności w obliczu konieczności, jakie na mnie czekały zaraz za pierwszym zakrętem po wyjeździe z tego niezwykłego zakątka na wzgórzach. 
- Zazdroszczę ci, Melosie – westchnąłem z niejaką melancholią, gdy znaleźliśmy się już na drodze do miasta. – Masz bezpieczne i piękne miejsce, gdzie możesz się skryć, gdy tylko zechcesz. Bliskich, dla których żyjesz, i którzy cię prawdziwie kochają.
- Co racja, to racja, Festusie. Bez tego szybko zamieniłbym się w barbarzyńcę, przystrojonego w błyskotki.
- Nie mów, że ich nie lubisz – zaoponowałem, znając jego zamiłowanie do wystawności.
- Są miłe i przydatne. Ale to ledwie ozdoby. Człowiek nie powinien być tylko wieszakiem na złoto.
- Czyżbym się przesłyszał?! Handlarz, podszyty filozofem? – zaśmiałem się. – Przyznajesz, że w głębi duszy nie jesteś człowiekiem, jakim chcesz się wydawać światu?  
- Niech to zostanie między nami – odparł z rozbrajającym uśmiechem. – Straciłbym dobrą reputację w tym stadzie dzikich zwierząt – wskazał ręką na wyłaniające się już przed nami mury miasta.
- Postaram się cię nie zawieść – odparłem z udawaną powagą. I mnie udzielił się nastrój owej wesołej przekory, dzięki której człowiek nie do końca bierze na poważne to, co w istocie jest nie tylko poważne, ale niekiedy i śmiertelnie dla niego groźne – czyli siebie samego.
Wjechawszy do miasta, skręciliśmy za bramą w prawo, i pojechaliśmy wzdłuż murów, bocznymi ulicami, w stronę wielkiego amfiteatru, i ciągnącego się za nim akweduktu. Jak się okazało, musieliśmy przejechać skrajem dzielnicy tutejszych Żydów. Zadziwiła mnie nie tyle odmienność jej rodzaju i kolorytu, podobna zresztą do tego, com znał z Rzymu, ile jej wielkość. Zapytany o to Melos, zareagował z dużą niechęcią w głosie.
- Jest tu ich tylu, że niedługo nas zaleją. Z każdym rokiem coraz więcej, choć jeszcze nie tak dużo jak Greków, czy innych narodów.
- Tak się mnożą?
- Nie tylko. Uciekają z Judei, bo tam coraz trudniej im żyć. Bieda i podatki. Wiem też, że są między nimi kłótnie, kto ważniejszy, a słyszałem, że ich kapłani nie przebierają w środkach, żeby rządzić wszystkim, i wszystkimi. Więc wielu wynosi się stamtąd do nas.
- Ale przecież trzymają się razem.
- Tak, ale tylko przeciw obcym. 
-, Czyli przeciwko wszystkim. Zawsze, i wszędzie.
- To prawda. Z nikim się nie mieszają, nie żenią, mają własne kolegia, obyczaje, swoje interesy, swoich ludzi od wszystkiego.
- Skąd ich tyle?
- Zjeżdżają się zewsząd, z Syrii, i z północy, z Cylicji, Galacji, nawet z Pontu. Są różni, ale na swój sposób tacy sami.
- Groźni?
- Nie wprost. Nie szukają zwady. Ale często ją wywołują. Nawet ci w łachmanach okazują swą wyższość, i pogardę dla innych,. A to drażni. Mało kto ich lubi.
- Są przeciwko nim tumulty?
- Nie. Ale wielkiej przyjaźni też nie ma. Jakoś się to układa. Przynajmniej na razie.
- W Judei były walki.
- Tam jest największa żydowska świątynia, więc i żydowska polityka. Tu są głównie pieniądze. Nie opłaca się zadzierać, bo to może za dużo kosztować. 
- Nie oni jedni chętnie byliby przeciwko nam.
- To niczego nie zmienia. Skoro chcą być przeciw wszystkim, to skąd mieliby brać sojuszników.
Dojechaliśmy wreszcie do domu, zmęczeni, ale w dobrych humorach. Już miałem iść do siebie, gdy służący podszedł do nas, i wręczył mi pismo, jakie przyniesiono w południe, pod naszą nieobecność. Było to zaproszenie od Steliona na wieczorną biesiadę w – jak to zaznaczono – niewielkim, ale doborowym gronie. Miało się odbyć za dwa dni. By dochować grzeczności, zaraz wyprawiłem niewolnika z krótkim podziękowaniem, i zapewnieniem, że przybędę z przyjemnością. Niezbyt to było szczere, lecz nie widziałem powodu, żeby zrezygnować z okazji poznania kilku miejscowych notabli, a takich zapewne miał na myśli zapraszający.
Wieczorem ułożyłem też własny list, tym razem do Korbulona, który zamierzałem wysłać nazajutrz z samego rana. Przywołując dawną znajomość, zaproponowałem spotkanie w dogodnym dla niego, acz możliwie szybkim czasie, za powód podając chęć zasięgnięcia rady w sprawie całkowicie prywatnej, dla jakiej znalazłem się w Syrii. Nasze dobre stosunki z Domicjuszami upoważniały mnie do pewnej familiarności w słowach, a także pozwalały liczyć na jego przychylną odpowiedź. 
Gnejusz był ode mnie młodszy, ale osiągnął wiek, w którym ambitne, senatorskie dzieci rozpoczynają karierę wojskową. Przydział do Syrii jest niezwykle atrakcyjny, gdyż kandydat na przyszłego dowódcę ma okazję zdobywać doświadczenie, i gdzie się wykazać. Nie brak w tej prowincji ciągłych wojen i intryg przeciwko rzymskim interesom, a to za sprawą raz po raz zmieniających się, niepewnych sojuszy z Armenią i Partami. Rozmowa z nim dostarczyłaby więc mi wielu wiadomości o tym, co się tu teraz dzieje, i dziać może. Ponadto zyskałbym też może jakąś szczególną wiedzę o warunkach podróżowania po drogach, zbudowanych z myślą o wojsku.
Nie miałem jeszcze pojęcia, jak spędzę jutrzejszy dzień. Należałoby złożyć wizytę w zarządzie prowincji, zwłaszcza w urzędzie kwestorskim, a to w celu sprawdzenia, jak wypełniane są dawne, lecz wciąż obowiązujące wzajemne zobowiązania między Tycjanami a cesarstwem w ściąganiu podatków. Lecz na to potrzebowałem rady Melosa. Wiedział o tych układach stokroć więcej, niż ja, miał bowiem pod swoją nieformalną kuratelą naznaczonego przez nasz dom oficjalnego publikanina. Chciałem też uzgodnić z nim sprawę należytego ugoszczenia Korbulona. Prawdę mówiąc, najchętniej wybrałbym się znów do miasta, i swobodnie po nim porozglądał. Uznałem, że zdecyduję rano, po czym oddałem się wieczornej toalecie, a po niej owym atrakcjom, w których miałem już okazję posmakować. Tak to już jest, że niepewna przyszłość zwykle skłania nas do korzystania z tego, co mamy pod ręką, i cieszenia tym, w oczekiwaniu na niespodzianki, jakie gotuje nam los. 

16. Cenny sojusznik i mały pomocnik
Zwlekanie z obowiązkami ma swoje uroki, wszelako po warunkiem, że nie jest zwykłą gnuśnością, lecz okazją do refleksji. Tak też właśnie wytłumaczyłem Melosowi chęć spędzenia dnia na bliższym przyjrzeniu się miastu, i ewentualnym zawiązaniu jakichś niezobowiązujących znajomości. Trochę się krzywił, lecz w końcu przystał na to, doradzając rozwagę w tym ostatnim.
- Nigdy nie wiesz, na kogo trafisz – marudził. – Wiem, wiem, jesteś człowiek rozumny, lecz tu szalbierstwo ludzie mają we krwi, i łatwo ulec ich chytrości. 
- Nie martw się, niczego od nikogo nie potrzebuję, więc nic nie zmąci mi umysłu. To tylko nieco wytchnienia, zaspokajanie naturalnej ciekawości. Ot, obcy człowiek, przejazdem w obcym mieście.
Wysłaliśmy służącego z listem do garnizonu za miastem, nakazując, by przekazał go do rąk własnych Korbulona, i przyniósł od niego odpowiedź. Z kolei Melos, przez innego sługę, wezwał na popołudnie publikanina, bym mógł go odpytać o stan rzeczy w prefekturze i urzędzie kwestorskim. Zaraz potem, ubrany w zwykła togę, by nie wyróżniać się w tłumie, wyruszyłem w stronę forum. U podnóża wzgórz minąłem wielki, czteropiętrowy teatr, zbudowany jeszcze na rozkaz Cezara. Obok, wzdłuż ulicy, ciągnącej się niedaleko głównej alei kolumnowej, przed domami rozsiadły się grupy młodzieży wraz z nauczycielami, gdzie indziej znów koczowały trupy aktorów do wynajęcia. Widziało się i inną artystyczną drobnicę, muzyków, tancerki, mimów, kuglarzy, szukających okazji do zarobienia paru miedziaków za swe popisy. Można tu było kupić rozmaite, miłe dla oka rupiecie, tajemne amulety, ale i zamówić okolicznościowy wiersz miłosny, zjadliwy pamflet czy nawet uczoną, lub pompatyczną mowę na dowolny temat.  Rzemieślnicy pracowali na widoku, oprawiając sprzęty, kamienie i ozdoby, odzież i skóry, wszędzie stały stragany z jedzeniem i piciem. Powietrze gęstniało od mieszanki rozmaitych oparów i zapachów, niekoniecznie wonnych. Tu i ówdzie oferowali swe usługi uzdrowiciele, wróżbici, również wszelkiej maści szalbierze, żerujący na łatwowierności w ludzkich strapieniach.  Było więc malowniczo, wielobarwnie, tyle że tłoczno i hałaśliwie, a natarczywość tego towarzystwa, zwłaszcza sprzedawców wątpliwej jakości pamiątek, zniechęcała do szukania ciekawych postaci czy wszczynania rozmów. 
Niemniej takie właśnie miejsca nadają szczególnego kolorytu wielkim miastom, gdzie bogactwo zarówno żywi tych, którzy je obsługują i dostarczają wszelkiej rozrywki, jak i przyciąga chętnych do podjęcia własnej gry o życie. Tego rodzaju małe i nieliczne kwartały, to nie tylko praktyczny pożytek dla codzienności, czy widowisko, lecz także targowiska nadziei na sukcesy, talentów na sprzedaż, pomysłowości i życiowego sprytu, acz również i pospolitego występku. To rozrzucone po mieście swego rodzaju przedsionki forum i agory, ich zaplecze dla tych biedniejszych, jeszcze nieopierzonych kandydatów na przyszłych klientów świata dostatku i wpływów. Siedlisko pospólstwa i wiecznej biedoty, ale i wciąż świeżego zaczynu jakiejś pomyślności. Niepewnej, kapryśnej, ciągle szukającej swej szansy na zaistnienie, ulotne, lub bardzie trwałe i pewne. Szczególnie dobrze wyczuwało się tego ducha wśród młodzieży, grupującej się zarówno wokół greckich pedagogów, jak i przy małych warsztatach różnych profesji, czy przyglądającej się pracy wyrobników sztuki..
Ulica, którą przemierzałem, była jednym z takich właśnie miejsc, zaś pomiędzy nią, a biegnącą niedaleko równoległą kolumnadą, wyczuwało się swoistą więź, gotowość do wzajemnego korzystania z siebie przy każdej nadarzającej się okazji. W owym mrowiu ludzkiej krzątaniny i zapobiegliwości, kryły się także i mroczniejsze wątki. Wielki świat na zewnątrz lubi błyszczeć, lecz ukradkiem posługuje się występkiem, a także bez umiaru folguje swym kaprysom i namiętnościom. Potrzebuje do tego złodziejaszków, fałszerzy, lichwiarzy, intrygantów, posłańców, sprzedajnych kobiet, nawet skrytobójców. Tego też tu szuka, choć nie wprost, a przez pośredników. Zło nie wystawia się przecież otwarcie na pokaz niczym towar na straganie, lecz chowa, czekając na stosowne zamówienia. Są do tego specjalni ludzie, których obcy nie rozpozna, lecz których miejscowi dobrze znają.
Dzięki swej szczególnej edukacji byłem wyczulony na dostrzeganie podejrzanych osobników, których cechuje zwykle pozorna swoboda, udawany brak zainteresowania czymkolwiek, wręcz ostentacyjna, a przecież nieszczera obojętność. Mój wzrok, wyćwiczony do spostrzegania szczegółów, jakby odruchowo wykrywał takie postacie. Dlatego w pewnej chwili zwróciłem uwagę na sporego już wyrostka, siedzącego nieco na uboczu, bez wyraźnego zajęcia. Co i raz jednak podchodzili do niego podobni mu chłopcy, młodsi i starsi, podając ukradkiem różne rzeczy, które ten szybko chował do sporej torby na ramieniu. Odbywało się to w ciągłym ruchu, nikt nie przystawał, a sam młodzieniec co jakiś czas przechodził kawałek dalej, i znów zasiadał, bez powodu, jakby dla odpoczynku. Z uliczek, prowadzących do wielkiej kolumnady, wciąż wychodzili nowi jego towarzysze, i wszystko powtarzało się według tego samego rytuału. 
Nie miałem wątpliwości, że widzę przywódcę bandy małych uliczników, myszkujących po okolicy, i urządzających sobie wypady w poszukiwaniu nieuważnych przechodniów, z grona tych znaczniejszych i zamożniejszych obywateli miasta. Tam mają swe łowisko, a tu zaplecze. Niepisanym zwyczajem, nie ruszają nikogo ze swej ulicy, zapewniając sobie bezkarność, a u niektórych nawet niejaką sympatię. Ukradzione pieniądze dzielą według reguł ważności ustalonych w grupie, i zasług dla bandy. Co cenniejsze łupy zanoszą do handlarzy kradzionym towarem, a ci już wiedzą, co dalej z tym robić. Tak to działa wszędzie. Znałem ten proceder z Rzymu, gdzie jest istną plagą, której nie sposób wytępić nawet surowymi karami.
Szedłem w tę samą stronę, co i chłopak, więc po krótkiej chwili zrównałem się z nim, gdy przysiadł na pobliskim, kamiennym murku. Czułem rozbawienie, nie miałem żadnych złych wobec niego zamiarów, wszelako mijając go włożyłem rękę za pas, pod którym trzymałem mieszek z monetami. Zrobiłem to tak, by zauważył mój gest, niemniej uśmiechnąłem się do niego porozumiewawczo, pokazując, że domyślam się, kim jest. Pokiwałem też ostrzegawczo palcem, pokazując, żeby nie ważył się nasyłać na mnie swych kompanów. Miałem w tym swój cel, gdyż przyszła mi do głowy pewna dziwna myśl, jakby pomysł poddania go szczególnej próbie. Trochę było w tym mojej przekory, trochę chęci zabawy, ale trochę też wyrachowania.
Spojrzał niechętnie, ale widziałem, że przyjął wyzwanie. I rzeczywiście, po niedługiej chwili, gdy skręciłem w boczną ulicę, wiodącą ku kolumnadzie, u samego jej wylotu wpadła na mnie czwórka dzieciaków, niby to przez ścisk ludzi na skrzyżowaniu. Znam tę sztuczkę, więc na widok wyrostków oparłem się o pobliską ścianę, i natychmiast, specjalnym sposobem, jakiego nauczył mnie kiedyś pewien zapaśnik podczas ćwiczeń w gimnazjonie, chwyciłem tego, który chciał się dobrać do mojego pasa, Trwało to mgnienie oka, pozostali szybko się wycofali, jak zaś stałem, trzymając złodzieja tak, ze nie mógł się ruszyć. Prowadząc go w uchwycie, wróciłem na poprzednią ulicę, odszukałem wzrokiem czekającego nieopodal szefa bandy, podszedłem, i rzuciłem swoją zdobycz przed nim na ziemię. Mały szybko podniósł się i uciekł w bok, jego przywódca natomiast siedział spokojnie, patrząc mi prosto w oczy.
- I co, chłopcze, przegrałeś.
- O co ci chodzi, panie? – spytał przekornie, bez lęku, nawet jakby wyzywająco. Nie wystraszył się, nie ruszał z miejsca. Bo też co mogłem mu zrobić? Wszystko odbyło się szybko, właściwie nic się przecież nie stało. 
- Jeszcze o nic. Ale kto wie? – zaśmiałem się.
- Co wie? – warknął podejrzliwie, dziwnym akcentem. 
Sam byłem zdziwiony własnym zachowaniem. Co mnie podkusiło do takiej zabawy ze zwykłym ulicznikiem? Odruch, wspomnienie dziecięcych zabaw, kaprys, wyższość rzymskiego pana? Było w nim coś, co mnie zastanowiło. Nie umiałem określić jego pochodzenia. Z twarzy nie był Grekiem, ani Żydem, czy Syryjczykiem, nawet nie Armenem. Może Persem, albo Partem? Albo w ogóle kimś jeszcze innym? W tym mieście trafiały się najdziwniejsze mieszanki krwi, więc niczego nie można przesądzać. Wyrazista osobliwość rysów twarzy kazała domyślać się jakiejś rasy wschodu. Zapewne to właśnie mnie zastanowiło, skłoniło do nawiązania rozmowy, i to w tak niezwykłej sytuacji.
- Jak zarobić parę monet bez złodziejstwa.
- To znaczy, ile?
- Nie pytasz, za co?
- A jest o co pytać?
- Pytać zawsze warto.
- Pomyślę.
- To się spiesz. Potem będzie za późno.
- Czyli kiedy?
- Masz czas do jutra – odwróciłem się i ruszyłem w swoją stronę
- A gdzie pytać? – doszedł mnie głos z tyłu
- Jeśli jesteś tak dobry jak myślę, i jak bym chciał, żebyś był, to mnie znajdziesz – rzuciłem na odchodnym. 
Propozycja, jaką złożyłem ulicznikowi, miała swoją przyczynę. W Rzymie korzystamy z usług małych szpiegów do śledzenia różnych miejsc i ludzi. Są przydatni, nie rzucają się w oczy, sprytni, wszędzie się wcisną. Zajmuje się nimi osobny człowiek, który zawiaduje zbieraniem poufnych wiadomości. Chłopak wyglądał na bystrego, a ja uznałem, że warto zorientować się, czy ktoś za mną nie chodzi. Melos wspomniał, że tu wszyscy się wzajemnie obserwują, więc czemuż nie miałbym przekonać się, czy i mnie to nie dotyczy. Nic to pilnego, lecz czemu nie spróbować takiej sztuczki? 
Zadowolony z siebie, i ze swej małej przygody, ruszyłem w długą wędrówkę po mieście, bez wyraźnego celu. Przez pół dnia podziwiałem świątynie i portyki, szedłem kolejnymi krużgankami, oglądałem sklepy, warsztaty, ludzką gawiedź. Uderzyło mnie bogactwo nie tylko wystroju, ale i wszelakiego dobra, które można kupować wszędzie, nie tylko w wybranych dzielnicach. Pewien człowiek, z którym wdałem się w dysputę o imponującej architekturze, z dumą oznajmił mi, że Antiochia to dziś drugie miasto greckie. 
- Pierwsze nadal są Ateny, ale to bardziej przez historię i tradycję, niż rzeczywiste znaczenie i siłę – dodał z przekorą. 
Z tego, co dalej mówił wyczułem, że oni tu w ogóle mają Rzym za zło konieczne, barbarzyńskie i szalenie kosztowne. Gdym mu przypomniał, że pomyślność miasta stoi na potędze cesarstwa i legionów, oświadczył, że i tak najpierw był Aleksander z Antiochem, a dopiero potem cała reszta. Pokazując na posąg Zeusa Bottilejosa zapytał, jakich to bogów mogą proponować nowi zdobywcy, skoro sami jedynie korzystają z cudzego dorobku.
- Chroni nas Tyche, strzeże Charon, opiekuje się nami Apollo, wszędzie towarzyszą nam Najady, jest nawet miejsce dla Izydy – perorował z emfazą. – Spójrz –zaczął pokazywać rękami w różnych kierunkach – gdzie się nie obrócisz, to albo sprawiedliwy Minos, albo Demeter. Heraklesa też nie mają kim zastąpić. – Gdy chciałem już odstąpić, żeby nie wdawać się w mitologiczne spory, zaskoczył mnie jeszcze na odchodnym jawną drwiną – A co Rzym? – niemal krzyczał za mną. – Mógłby ustanowić jedynie boga podatków, ale nie robi tego, bo to chyba byłby jednak wstyd. Ale kto wie? Może nawet gdzieś go chowa na boku, albo w podziemiach, bo pełno tu jego kapłanów. Urzędników i celników, co swoje święto obchodzą każdego dnia – rzucił wyzywająco, nie bacząc, że widział przecież we mnie rzymianina.
Dziwnie przypominało to opinię Makrosa z Pafos, tyle że wyrażoną w tonie bardziej zuchwałym. Gdym po powrocie do domu wspomniał o tym Melosowi, ten tylko wzruszył ramionami.
- Sporo w tym racji, Festusie. Nie lubią tu Rzymu. Pierwszeństwo ma wszystko, co greckie.
- Przecież praktycznie rządzą się sami.
- To prawda. Gdyby nie to, że zachowują swoje prawa i panowanie nad handlem, byłby ciągłe bunty. Ale legiony to bariery przed Armenią i Partami. Gdyby tu weszli, jeszcze bardziej by chyba łupili miejscowych. O wszystkim więc decyduje kalkulacja.
- Dzięki której nawet przegrani mogą być na swój sposób wygranymi.
- I jeszcze się tym chlubić.
- Czy oni rzeczywiście nami tak pogardzają?
- Daj sobie spokój sentymentom. Wystarczy, że się nas boją. Kryją ten strach za pozorami wyższości, a godzą się nań ze względu na względny spokój, który pozwala im nabijać sobie kieszenie. Sztuka okłamywania samego siebie, Festusie, to bardzo przydatna tutaj cnota.
Wspomniałem mu też o ulicznym łotrzyku, którego zamierzałem skaptować na małego szpiega. Kręcił głową, bardzo z tego niezadowolony.
- Co też ci przyszło do głowy, Festusie!? Nie mogłeś przyjść z tym do mnie? Mam swoich ludzi, mogę kogoś z nich wyznaczyć do tej posługi. 
- Sam mówiłeś, że wszyscy się tu szpiegują. Więc i wszyscy szpiedzy pewnie o sobie wszystko wiedzą.
- To nie takie oczywiste. Ale jeśli nawet, to jakoś daje się nad tym panować. To są miejscowe, zawiłe gierki, o których nie masz pojęcia.
- Zapewniam cię, że nie jestem naiwny. Wiem, jak to działa. 
- Nie znasz chłopaka. Takich małych oszustów są tu tysiące. Trzy litery, a dziesięć zwinnych paluszków, i dwie szybkie nogi.
- Spodobał mi się. Trochę dziki, ale odważny. Dziwny, nie wiedzieć skąd. Przekonam się. Może w ogóle się nie zjawi?
- Czego życzę i tobie, i sobie.
Gdyśmy się tak spierali, powrócił sługa, wysłany do Korbulona. Ku memu wielkiemu zadowoleniu, Gnejusz przyjął zaproszenie, lecz zaproponował, byśmy spotkali się nie na gruncie prywatnym, lecz w termach, jutro w południe. Zastanowiwszy się przez chwilę pojąłem, jak bardzo roztropnie rzecz potraktował. Melos również z uznaniem wyraził swoje o nim zdanie.
-  Doskonale! Niech to wygląda na przypadkowe spotkanie. I tak nikt w to nie uwierzy, ale nie będzie powodu do zarzucania komukolwiek spiskowania. Jemu mogłoby to zaszkodzić, a zresztą nie wiadomo, co oni tam w garnizonie wiedzą, i jakie mają rozkazy. Ale na pewno będzie ciekaw, z czym tu przyjechałeś.
- To się dobrze składa. Bo ja też jestem ciekaw paru rzeczy.
I tak oto, nazajutrz, bez zbędnego pospiechu, wyprawiłem się w stronę forum. Tym razem, nie zatrzymując się, przeciąłem je środkiem, po czym, mijając ogród nimf, wkroczyłem przez jeden z mostów na wielką wyspę, gdzie zbudowano pałac cesarski, hipodrom oraz wielkie termy. Powstała przez rozdzielenie się rzeki, ma kształt kolisty, płaski, z murem, otaczającym ją niczym kamienny wieniec. Z czterech łuków, połączonych w czworobok, rozchodzą się cztery pary krużganków, z których jedna dochodzi do pałacu, tworząc jakby jego bramę wejściową. Rezydencja obejmuje czwartą część wyspy, reszta to zabudowania publiczne, w tym właśnie liczne łaźnie. 
Tam też niespiesznie skierowałem swe kroki. Ludzi było niewiele, przed samym południem życie towarzyskie dopiero co się zaczyna. Więcej tu o tej porze kobiet, niż mężczyzn, mają one swoje zakątki, gdzie odbywają spotkania we własnym gronie. Jeśli forum jest ośrodkiem polityki i interesów, to termy uznać należy za centrum wszelkich plotek, sekretów, planów małżeńskich, intryg rodzinnych i miłosnych, także schadzek co bardziej niecierpliwych kochanek i kochanków. Niektóre damy traktują to miejsce jak teren łowiecki, gdzie szukają ofiary dla zaspokajania swych zachcianek, zrodzonych z nudów, lub przesytu. 
Swoboda obyczajów dawno już przekroczyła granice, za którą przestaje się baczyć nawet na pozory. Pozostają jedynie resztki estetyki, która pozwala jeszcze jako tako odróżniać nas od dzikich zwierząt. Jest w tym wręcz jakieś zapamiętanie w szalonym pościgu za każdym doznaniem, na jakie komu przyjdzie chętka, albo potrzeba. Płeć jest albo sportem, albo interesem, albo chwilowym kaprysem. Wierność stała się dziwactwem, lojalność handlem, zaś przyzwoitość przegrywa z hipokryzją. Nic nikogo już nie dziwi, bierze się rzeczy nie tak, jak być powinny, lecz jakie się dzieją. 
Kobiety publiczne zostają żonami senatorów, cesarze i konsulowie otaczają się kochankami, powszechny jest miłosny mecenat patrycjuszy, faworyty rozdają urzędy, alkowy pełne są wyzwoleńców i niewolników, zaspokajających popędy swych pań i panów. Bawią się bogaci, gmin ma też swoje prostytutki, których namnożyło się bez liku. Przygodę kupisz za cenę jednej ryby, dłuższą miłostkę – za trzy. Lupanary jawne i ukryte obsługują każdego, wedle zasobności i upodobania. Wielkie wzięcie mają gladiatorzy. Wojsko na wyprawach używa sobie do woli, a za legiami ciągną się stada usłużnych dziewek taborowych, liczących na resztki łupów.
 Młody mężczyzna, wchodząc do publicznych łaźni, nigdy nie wie, jaka pojawi się w środku oferta. Skorzystanie z niej jest równie niebezpieczne, jak i odmowa. Pół biedy, gdy znasz osoby tam akurat przebywające. Możesz wtedy ocenić zagrożenie, albo szanse, co nie znaczy, że masz zaraz uciekać, albo wręcz przeciwnie – szukać dla siebie korzyści. Wszelako należy być ostrożnym, gdyż panuje tam aura gotowości i przyzwolenia, która potrafi szybko osłabić wolę. Nasze kobiety do perfekcji opanowały sztukę wabienia, i przechodzenia od aluzji do czynów. Posługują się też inną bronią, a mianowicie wygrywają naturalną u nas obawę przed posądzeniem o słabość. Gdy nie masz ochoty spełnić ich oczekiwań, wówczas czeka cię drwiąca, lub zgoła nienawistna obmowa odrzuconej hetery, która ją wynosi daleko poza ową arenę osobliwych rozgrywek. A więc i tak źle, i tak niedobrze.
Szczęściem, nie musiałem czekać na Korbulona, gdyż zeszliśmy się niemal jednocześnie u wejścia do szatni. Przyszedł odziany zwyczajnie, bez wojskowego ekwipunku, co oznaczało, że nie chce rzucać cię w oczy. Po przywitaniu, uznawszy, iż pójdziemy od wody letniej do zimnej, szybko obmyliśmy się z kurzu, potem ochłodzili, po czym wyszli do ogrodu przy tepidarium. Zasiedliśmy pod portykiem dla schronienia przed słońcem, każąc służbie podać wina. Dopiero wtedy, siedząc nieco na uboczu, z dala od niepożądanych uszu, rozpoczęliśmy właściwą rozmowę, zaspokajając wzajemnie swą ciekawość. 
Najpierw, ostrożnie, opowiedziałem mu nieco już zwietrzałych, rzymskich plotek o wspólnych znajomych. W zamian podzielił się wrażeniami po pierwszych miesiącach swego tu pobytu, choć bez wdawania się w szczegóły. Mianowany, wedle zwyczaju, początkującym trybunem wojskowym, wiele już jednak wiedział. Szybko więc przeszliśmy do spraw ważnych. Uznałem, że nie ma co kluczyć, i kryć się za aluzjami, lecz trzeba mówić wprost. Korbulon to człowiek przyzwoity i uczciwy, może mało wyrafinowany, ale zacny i stanowczy, szczery w sądach, choć uważny w ich wypowiadaniu.  
- Co cię tu sprowadza, Festusie? – spytał wreszcie bez ogródek. – Tylko mi nie mów, że zwykła chęć oglądania świata. U Tycjanów nie ma takich przypadków, bez szczególnych powodów.
- Powody mam, choć i ten też wchodzi w grę. 
- Co więc jest pozorem, a co istotą sprawy?
- Wybieram się szlakiem karawan. Ale muszę również rozeznać się w stanie tutejszych interesów.
- Rodzinnych, czy publicznych.
- Wiesz doskonale, że trudno nam to rozdzielać. Nasza pomyślność związana jest z pomyślnością cesarstwa. A z tą ostatnią bywało ostatnio różnie. 
- Krążą różne domysły. Ale nic jeszcze pewnego – rzucił, kryjąc niecierpliwość. 
- Cesarz zabrał się za porządki w Rzymie. Duże porządki.
- To znaczy? – aż pochylił się w moją stronę z błyskiem w oku.
- Sejan dał głowę. Trwają wielkie łowy – odparłem po dłuższym namyśle, cicho, bez żadnych gestów.
- Skąd ta wiadomość? – pytanie padło spokojnie, rzeczowo.
- Dostałem list od ojca. Cesarską pocztą
- Kiedy?
- Przedwczoraj.
- Do nas też przyszły nowe rozkazy. Ale nie ma w nich nic, o czym mówisz.
- Nie mnie to oceniać. 
- Wielka nowina! Dziękuję ci za zaufanie. – Zamyślił się. – Teraz pojmuję, czemu naraz dosyłają żołnierzy, i nakazują gotować oddziały do pilnowania armeńskiej granicy.
- Co przez to rozumiesz?
Korbulon pokrótce objaśnił mi, jak po swojemu widzi sytuację w prowincji. Panuje tu delikatna równowaga między nami, Armenami i Partami. Lecz od pewnego czasu zaczęło się to psuć za sprawą jątrzenia przez stronnictwa, szukające poparcia w osłabieniu rzymskiej władzy w Syrii. Także przez szukanie sojuszników u obcych, wśród których niechętnych Rzymowi nie brakuje. Konieczne więc stało się pokazanie, że w chwilach zamętu w stolicy nie może tu być miejsca na żadne podejrzane gierki. Ważne jest także wzmocnienie sił, pilnujących porządków przy granicach. Młody trybun doskonale to rozumiał, wspominając przy tym dawniejsze nieco czasy.
- Niegdyś Germanik osadził tu i tam sprzyjających nam królów. Zwłaszcza Artaban, ten udał mu się najbardziej.
- Czyli co?
- Ukrócił harce swoich książątek, bardzo nam nieprzychylnych. No i zlikwidował panoszenie się wszechwładnych Greków. 
- Cóż, Germanik był nie tylko wielkim wodzem, ale i zręcznym politykiem. Miał wszędzie posłuch.
- Więc Tyberiusz przestraszył się jego siły i dał wolną rękę Pizonowi, żeby go zabić – rzucił z goryczą. 
- Trudno tego dowieść.
- Festusie, obaj wiemy, jak było! 
- Życie toczy się dalej.
- Ale jak? Teraz, od dziesięciu lat nie ma na miejscu mocnej ręki. 
- A Sencjusz? Przecież przegonił Pizona.
- Owszem, był bliskim towarzyszem Germanika, zebrał wiernych mu ludzi, i go pomścił. Ale rządził krótko, bo też okazał się niewygodny. A teraz? Lamia to ponura kreatura, siedzi w Rzymie, a tu panoszą się nasyłani zausznicy i złodzieje. Jest okropna grabież, a to psuje krew. I daje pretekst nie tylko do podburzania ulicy, ale i spiskowania po rezydencjach, nawet na zagranicznych dworach. 
- Mocne słowa. Gnejuszu. Skąd to możesz wiedzieć? Jesteś tu od niedawna.
- Wystarczy mi, co widzę i wiem w sprawach wojskowych.
- Nie znam się na tym.
- Weźmy choćby dostawy. I zamówienia publiczne. To już zdążyłem poznać aż nadto, żeby przekonać się o tutejszych porządkach. Chociażby o fatalnym stanie dróg.
- Drogi? A to ciekawe. Miałem cię właśnie o nie zapytać. Wybieram się w podróż i bardzo mnie one interesują.
- To się bardzo na nich zawiedziesz. Miejscami są tylko linią na mapie.
- Być nie może. Sam to sprawdziłeś?
- Gdy przyjechałem, ktoś postarał się wyprawić mnie z obozu. Dostałem rozkaz przeglądu małych garnizonów na wschodzie i północy. Tu bez przerwy przerzuca się żołnierzy z miasta do miasta, z legii do legii, więc panuje straszny bałagan. 
- Rozeznałeś się w tym?
- Jako tako. Ale co z tego? W tutejszym zamęcie wszędzie jest tak samo. Samowola, złodziejstwo, rozprzężenie, rozboje, polowania na niewolników. Festusie, nasza armia w tej części Syrii to po prostu dramat!
- Nie przesadzasz? 
- Jest, jak mówię. 
- Ale co z tymi drogami?
- Mało warte. Rozpadają się, sypią, stacje jak kurniki, a do tego źle postawione.
- Skąd to wszystko?
- Oszustwa – zaczął wyliczać. – Brak nadzoru. Nieuctwo. Przekupstwa. Rozkradzione materiały. Fałszywe raporty i rachunki. Spekulacje ziemią. Co tylko chcesz.
- Próbowałeś się czegoś wywiedzieć?
- U kogo? Nie ma z kim rozmawiać. Tu ręka rękę myje. Wielkie pieniądze, to i wielkie sekrety. Wszystkim rządzi rada, a to same łobuzy. Opłacają się urzędnikom, a ci kryją złodziejstwo. Błędne koło.
- A dowódcy?
- Też wciągnięci w te machinacje. Rozleniwieni, niewiele się dzieje, więc szukają dla siebie korzyści gdzie się da. A wojsko gnuśnieje.
- Muszą cię tu nie lubić.
- Ale trochę się mnie już boją, bo mam poparcie żołnierzy – powiedział z niekłamaną satysfakcją. – Ci wiedzą, że chcę im pomóc.
- Ale jak?
- Najpierw trzeba zadbać o zaopatrzenie. Potem przywrócić karność, więcej ćwiczyć. No, i wprowadzić lepszą broń.
Teraz Korbulon zalał mnie wiedzą wojskową. Młody entuzjasta, począł tłumaczyć, że należy wprowadzić nowy rodzaj ekwipunku, bo tu walczy się inaczej niż w Germanii, czy Hiszpanii. Zarzucił mnie opisami nowych pancerzy, hełmów i tarcz własnego pomysłu. Prawdę mówiąc, trochę mnie znudził, ale na szczęście zorientował się, że nie jestem do tego dobrym słuchaczem, więc zaniechał dalszych wyjaśnień. Gdy tak perorował, pomyślałem sobie, że spróbuję z nim pewnego interesu z pożytkiem dla naszego domu..
- Wspomniałeś o drogach i dostawach – podjąłem wcześniejszy wątek. – Wiesz, każę naszemu faktorowi, żeby się rozejrzał jak się sprawy mają – dodałem ostrożnie. Gdy zauważyłem zainteresowanie, ciągnąłem dalej. – On tu zna wszystko i wszystkich, więc może być ci pomocny w rozwiązywaniu tych kłopotów. Możesz zdać się na jego zdanie, bo to człowiek dużej praktyki i znajomości rzeczy.
- Tu potrzeba uczciwości, a przynajmniej podstawowej przyzwoitości – Korbulon w mig zrozumiał, co mam na myśli. – Jeśli za niego poręczy Tycjan, uznam, że warto z nim porozmawiać – nie można było jaśniej skwitować mojej propozycji.
- Masz moje słowo, Gnejuszu. Umie prowadzić interesy roztropnie, ale i pilnując korzyści obydwu stron  – uprzedziłem, że nie będzie nic za darmo. 
- Skoro tak, to wie, gdzie mnie szukać. Jeśli jest, jak mówisz, chętnie go wysłucham. 
- Jeszcze dzisiaj mu to nakażę. Może uda się coś pewnego domówić przed moim wyjazdem.
- A, właśnie, wspomniałeś o swoich planach – wyraźnie się ożywił. – Dziwny masz pomysł.
- Nie nazwałbym go dziwnym, raczej ciekawym i pożytecznym, choć dla niektórych nieco szalonym. 
- Festusie, ten szlak to całe miesiące wędrówki! I to w jedną stronę! Jak ty sobie to w ogóle wyobrażasz?
- Do granicy nie powinno być z tym wielkich problemów. A co potem? Zobaczę. Mam dawne, rodzinne zapiski brata mego dziadka, który dawno temu tam się zapuszczał, nawet ze sporym powodzeniem. To sporo wiedzy, również o tym, co jest dalej, aż do Scytów. 
- Ale przecież tam są góry, pustynie, obce ziemie. Nie mówię już o takich drobiazgach, jak dzikie plemiona, bandyci, nieznane niebezpieczeństwa.
- Idą jedni, mogę pójść i ja. Widzisz, mam niespokojną naturę poszukiwacza.
- Chyba nie tylko naturę. Jeszcze w Rzymie domyślałem się, że dobrze cię do takich poszukiwań szkolono.
- Niech to zostanie między nami.
- A, więc tak się rzeczy mają – spojrzał na mnie z mieszaniną uznania i rozbawienia. –  Jak to powiedziałeś? Interesy Tycjanów, to po części i interesy cesarskie?
- Otóż to. 
Zamilkł, ja również nie kwapiłem się do wynurzeń. Sprawiał wrażenie dobrego oficera, więc musiał mieć pojęcie o strategii, myśleć politycznie. Nie potrzebował szczegółów, by pojąć, że za moją wyprawą kryć się muszą też jakieś inne, ważne względy, niż samo tylko upodobanie do przygód. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie zagrała w nim nuta praktycznego żołnierza, zdolnego patrzeć trochę dalej niż tylko od jednej bitwy, do drugiej.
- Skoro tak, to i ja mam dla ciebie pewną propozycję – odezwał się po dłuższej chwili milczenia. 
- Chętnie wysłucham.
- Byłbym ciekaw, co też uda ci się dojrzeć po drodze, co miałoby wartość dla wojska. Gdy wrócisz, chętnie bym się tego dowiedział. 
- Co konkretnie masz na myśli?
- Zdam się na twoje wyczucie. Ogólnie idzie o przejścia między górami, zagrożenia dla przemarszów, taborów. Źródła wody, rzeki, pustynie. Jesteś trochę wychowankiem Strabona, i wielkim znawcą geografii, więc takie rzeczy to dla ciebie oczywistość. 
- To wszystko? 
- Jeszcze coś. Ciekawi mnie, jakie ludy tam mieszkają. Ilu mają wojowników?  Jakich dowódców? Jaką broń? Jakie konie? Kryjówki? Kto z kim walczy? I jak? – wyliczał niczym dobry, wojskowy praktyk. – No, i to samo u Partów. Szczególnie duże miasta.
- Partów? Przecież mamy z nimi pokój.
- Dzisiaj pokój, ale kto wie, co będzie jutro. 
Dziwnie czegoś nie zaskoczyły mnie jego słowa. Korbulon może i nie był zbyt lotnym człowiekiem, lecz zapowiadał się na doskonałego dowódcę, szukającego wielkich zwycięstw. Miał zapał, dobre przygotowanie, ambicję, czuł powinność wobec własnego kraju, mimo młodego wieku znał się na wojsku, jak mało kto. Rzadkość wśród naszych salonowych mianowańców, mierzących wysoko, tyle że bez chęci ponoszenia trudów nauki, i zdobywania doświadczenia. 
Naraz przypomniałem sobie, że jest przecież rówieśnikiem Seneki. Jakże wiele ich jednak różniło. Jeden, sprytny karierowicz, kryjący się za maską filozofa, wymyślający pomysły na zdobycie pozycji i majątku popisami i intrygami w wielkim świecie. Drugi, dobry żołnierz, uformowany w dawnej tradycji, świadom swoich zalet, i wyraźnie chętny do zdobywania sławy bardziej wojennej niż dworskiej. Ciekawe, jak potoczą się ich losy. Na tym świecie, rządzonym przez kapryśnych bogów, nie zawsze liczą się zasługi i przymioty. Jeśli dożyję, przekonam się, czy tak zawsze być musi. 
Tak oto, rozmowa, którą miała być jedynie próbą zorientowania się w tutejszej sytuacji, zamieniła się w osobliwą wymianę interesów. Znając Melosa, wiedziałem, że raz dopuszczony do takiej okazji, nie popuści, i przechwyci przynajmniej część dostaw i prac dla wojska. Korbulon, zyskawszy we mnie swego wywiadowcę, poprze faktorię Tycjanów, co wyjdzie na dobre i nam, i jemu. Rzecz w tym, że nie będzie to łatwe, gdyż miejscowi gracze, wspomagani przez urzędników, zrobią wszystko, by nie dać sobie wyrwać dostępu do cesarskich pieniędzy. Trzeba jakoś to uprzedzić, a najlepszym sposobem powinna tu być groźba utraty pozycji w nowej sytuacji po obaleniu Sejana.
- Gnejuszu, muszę ci coś wyznać. Otóż pewien członek rady, zaprosił mnie na jutro do siebie na wieczorną biesiadę.
- Szybki jesteś, Festusie. 
- Poznałem go przez przypadek, i, prawdę mówiąc, niezbyt mi się spodobał. Ale uważam, że warto skorzystać z zaproszenia.
- Kto to taki?
- Stelion.
- No, to trafisz w kłębowisko żmij. Uważaj, bo bardzo są jadowite.
- Nie jest pewny, po co przyjechałem. Udałem, że wyłącznie w rodzinnych interesach. Ale wyszło, jak wyszło. Jeśli wiadomości z Rzymu już dotarły, to ani chybi podejrzewa, że mam tu jakąś misję. 
- Nie inaczej. Rozumuje po swojemu, czyli zawsze wypatruje dla siebie zagrożenia. 
- Może go trochę czymś postraszyć?
- Strachliwy nie jest. Za mocny, za bogaty. Nie zginie. Ale będzie węszył, jakie zmiany szykują się w pałacu. Ma tam swoich ludzi, trzyma ich na hojnych łapówkach. Gdy znikną, straci wiele możliwości działania.
- Co radzisz?
- Myślę, że z początku będzie się łasił. Ale tylko po to, żeby cię podejść. 
- Wspomnę, że szykuję raport dla ojca w sprawach handlowych. Oni wiedzą, że nasz dom prowadzi wiele interesów cesarza i jego rodziny, a w Syrii ma na nie wyłączność. Od lat mieliśmy o to swoją wojnę z Sejanem. Wielu nam tu szkodziło.
- I teraz ją wygraliście?
- Na to wychodzi.
- Zapewne zastanawiają się, czy nie masz jakich cesarskich pełnomocnictw? Co ci wolno zrobić?
- Po prawdzie tyle, co nic.
- Ale tego wiedzieć nie mogą. Więc założą to, co dla nich najgorsze. – Zaśmiał się. –  Jakże musi ich dusić taka niepewność.
- Człowiek zagrożony bywa niebezpieczny.
- Nie martw się na zapas. Zobaczysz, zaczną się do ciebie zgłaszać gromady chętnych na klientów. I donosić jedni na drugich.
- Nie chcę się w to bawić. Będę ich odsyłał do Melosa, naszego faktora. Jego nikt nie zwiedzie. A sam zachowam łaskawy dystans.
- Długo tak się nie da. W końcu sprawy się wyjaśnią.
- Zatem mamy mało czasu. Byle nie było kłopotów z wojskiem. Ty też miej oczy otwarte.
- Mówisz tak, jakbyś coś podejrzewał.
- Nic konkretnego. Ale ostrożności nigdy za mało.
Opowiedziałem mu o swoich rozmowach z Venustusem podczas podróży z Tyru na Cypr, i moich przemyśleniach z nimi związanych. Wspomniałem też o centurionie i przeprawie z wojskiem. Na to drugie machnął tylko ręką, natomiast pierwsza sprawa wyraźnie go poirytowała. 
- Sam widzisz, jak to jest. Nie on jeden, i nie ostatni. Żołnierze zawsze szukają okazji do bogacenia się. Jednak lepiej, żeby to robili podczas wypraw wojennych. To bardziej naturalne. Coś za coś. Ale masz rację, taka praktyka to niedobra rzecz. Zwłaszcza, jeśli się zanadto rozplenia.
- Powiedziałem ci, żebyś wiedział. To chyba działa od dawna, i jest dość powszechne. Więc i w wojsku znajdą się niechętni temu, co się wydarzyło. Warto uważać. Sam będziesz wiedział, jak na to patrzeć.
Nie padły żadne ważkie słowa, lecz czułem, że zawarliśmy swego rodzaju niepisany sojusz. Ja mam zdać do Rzymu sprawę, co się tu dzieje, on zaś ma baczyć, czy wojsko zachowuje spokój, i czy nie zechce mieszać się do polityki. Ja mam swoje zadanie, i swoje plany, on swoją ambicję. Wspierając się, obydwaj będziemy robić, co do nas należy, a co przy okazji przysporzy nam korzyści. Nie ma między nami sprzeczności interesów. Jeśli jest w tym nawet nieco obłudnej prywaty, to przecież nie działamy na szkodę państwa, ani w żadnych złych zamiarów. Odruchowo wstaliśmy, czując, że powiedzieliśmy sobie wszystko, co mogliśmy dzisiaj powiedzieć. Chcąc jeszcze przez chwilę nacieszyć się spokojem tego miłego miejsca, podeszliśmy do obmurowanej skarpy, skąd widać było rzekę, zatłoczoną łodziami i wielkimi, płaskimi barkami.
- Spójrz, Gnejuszu – rzekłem, wskazując na uwijających się w dole ludzi – i sam powiedz. Czyż nie obchodzą ich bardziej wiry na rzece, niż zawirowania wielkiej polityki i historii? Wiedzą, co im grozi, co omijać, czego się bać. Doskonale radzą sobie z tym bez nas. Nie szkodzą jeden drugiemu na tej wodzie, choć przecież wcale nie muszą za sobą przepadać. Nie sądzisz, że na swój sposób są od nas rozumniejsi?
- Za dużo im przypisujesz, Festusie. To nie rozum, raczej umiejętność przeżycia. Gdyby ich odpowiednio podburzyć, gotowi skoczyć sobie do gardeł, albo w każdej chwili wyjść na brzeg i podpalić całe miasto, które ich karmi.
- Grabiąc, co się da, a przy okazji zabijając się o łupy. 
- Nie masz zbyt wielu złudzeń co do ludzkiej natury.
- Sam nie wiem. Jest we mnie jakieś rozdwojenie. Z jednej strony, nie chcę patrzeć na ludzi tylko jak na odmianę zwierząt. Z drugiej jednak, rzadko mam okazję, by sądzić inaczej.
Wróciliśmy do szatni wstępując jeszcze na chwilę do sali z zimną wodą. Po drodze rzuciłem okiem na stojący w oddali posąg Afrodyty, uśmiechając się w duchu do wspomnienia z Cypru. Choć nie było tu aż tak wyzywających rzeźb, to jednak zmysłowość nie dawała o sobie zapomnieć przez nader wymowne mozaiki i obrazy, zdobiące wszystkie ściany. Wymieniliśmy kilka żartobliwych uwag, lecz zauważyłem, że Korbulon był w tych sprawach raczej zasadniczym ponurakiem. Ciekawe, jak tak młody i żywotny mężczyzna urządził sobie życie prywatne w Antiochii. Wszak natura ma swoje prawa. Nie chcąc go jednak drażnić, dałem sobie spokój z dopytywaniem, by nie ryzykować utraty sympatii, jaka między nami powstała.
Po wyjściu z term przeszliśmy razem przez most, po czym pożegnaliśmy się, umawiając co do sposobu porozumiewania w domówionych właśnie sprawach. Czekała mnie jeszcze jedna wizyta, którą doradził mi Melos. Przygotował on mianowicie dla mnie osobne, małe lokum w naszej insuli, na krańcu najstarszej części miasta. Usadowiona niedaleko mostu, którym onegdaj przejeżdżaliśmy, jadąc do gaju rezydencji, była trzypiętrową, dużą kamienicą, z magazynem, dwoma warsztatami na dole, oraz kilkunastoma pomieszczeniami mieszkalnymi dla robotników i służby. Przezorny nasz faktor przeznaczył tam dla mnie jakby kryjówkę na wypadek, gdybym zmuszony został nagle szukać chwilowego schronienia lub chciał się spotkać z kimś, z kim nie powinienem widzieć się publicznie. Rano wyjaśnił mi jak mam tam trafić, teraz więc postanowiłem sprawdzić, co też mi wyszykował.
Schodząc ku murom przy rzece, przechodziłem przez dzielnicę raczej z tych gorszych i najuboższych. Może nie nasza Suburra, ale coś do niej podobnego. Kto wie, może w tej właśnie chwili chowa się tu jaki nowy Cezar, niemniej widok zatłoczonych, brudnych uliczek nie skłaniał do myślenia o herosach. Oglądano się za mną, jako że ubrany byłem stosownie do mego stanu, co czyniło mnie dwakroć bardziej widocznym, niż gdybym był zwykłym kaleką. Wywierało to zwłaszcza wrażenie na kobietach, szukających szybkiego zarobku. Czułem się niezręcznie, na szczęście szybko odnalazłem właściwy dom, i z ulgą wszedłem do środka. 
Zarządca, uprzedzony o tak dziwnym gościu, przywitał mnie grzecznie, i zaprowadził na piętro, gdzie wskazał przeznaczony dla mnie pokój, Nie wiem nawet, czy wiedział, kim jestem, wykonywał jedynie polecenia Melosa, a ten zapewne o tym nie wspomniał. Rozejrzałem się, okazując zadowolenie z względnej czystości wyposażenia, prostego, ale wygodnego, jak na te warunki. Powiedziałem gospodarzowi, że raczej nie będę tu zaglądał, lecz może zjawi się ktoś na umówione hasło, lub znak. Byłoby to potrzebne na wypadek konieczności zachowania sekretu przez kogoś, kto tego potrzebuje. Rozmówiliśmy się krótko i rzeczowo, wręczyłem mu kilka monet na zachętę, po czym spiesznie wyszedłem, chcąc jak najszybciej uwolnić się od panującego tam zaduchu.
Zdarzało mi się w życiu bywać w rozmaitych tego rodzaju miejscach, biednych, brudnych, zatęchłych, nawet niebezpiecznych, Ale były to wizyty krótkie, wymuszone przez okoliczności, nieraz wręcz konieczne. Ostatnio sypiałem na pokładach statków, na wozach, na ziemi, w kiepskich gospodach. Nie sprawiało mi to kłopotu, nie jestem wydelikaconym paniczykiem, w czasach mej szczególnej edukacji nie takie przechodziłem próby. Zawsze miało to jednak swój początek i koniec, a świadomość tego pozwalała radzić sobie z trudami takich doświadczeń. 
Wszelako od zawsze porażała mnie myśl, że takie życie może być przeznaczeniem człowieka. Nieuchronnością, zesłaną przez los. Zniewoleniem przez przymus trwania za wszelką cenę. Niemożnością wyrwania się z wiecznego poniżenia przez biedę. Pogodzeniem z rolą, przypisaną przez bogów. Budziło to we mnie odruchy niechęci i rezygnacji, buntu, niekiedy wręcz lęku przed rozpaczą, jaką odczuwa ktoś, komu brak gotowości do wyrwania się z takiego stanu, i szukania po temu możliwości.
Niewolnikiem jest się z urodzenia, jako jeniec, lub zdobycz wojenna, sprzedany towar, lub osądzonym za długi. Kto trafi do dobrej familii, ma umiejętności, ten zyska całkiem znośne położenie, zabezpieczenie, nawet niezły status. Ale i tak nie jest niczym innym, jak tylko mówiącym narzędziem, użytecznym, całkowicie podanym swemu panu. Patrząc na mijanych tu ludzi, zdałem sobie sprawę, że, po większej części, są mimo wszystko wolni, aczkolwiek cierpią większy niedostatek, i gorszy los, niż niejeden niewolnik. Jakże to więc jest? 
Bieda, przymus, lub nieuctwo zniewalają ich, i zmuszają do ciężkiej pracy bez wyboru, ale nie odbierają praw. Z kolei uczony Grek, wychowujący dzieci w bogatym domu, ma się znakomicie, niczego mu nie brakuje, ale gdy jest niewolnikiem, praw nie ma żadnych. Czy gotów jest zrezygnować ze swej pozycji na rzecz niepewności jutra? Po co miałby to robić, w imię czego? Zwykle bywa tak, że gdy kto z cudzej woli zostaje wyzwoleńcem, z własnej służy nadal tam, gdzie dotąd służył. Co go przykuwa do dawnego właściciela? Zmienia się jeno formuła, a nie realność podległości. Jakże więc rzeczy się mają?
Czym jest w wola panowania nad swym życiem? Czym pragnienie wolności? Czym godność? Gdzie owa wielkość, i nieśmiertelność duszy, o jakiej czyta się u Platona? Te dylematy łatwo rozważać podczas dysput filozoficznych, gdy nic nie zagraża, gdy jest syto, barwnie, pogodnie, nawet bardzo uczenie i nobliwie. Gdy jednak idzie się dzielnicą biedy i walki o przetrwanie, wówczas na nic zdają się piękne argumenty i wyrafinowane sylogizmy. Znów przyszedł mi na myśl Seneka. Ciekawe, co miałby tu do powiedzenia o swej ulubionej etyce? Do czego by ją przymierzył, do czego przekonywał, co zalecał mijanym przez mnie biedakom, ciężko pracującym mężczyznom, zbyt wcześniej postarzałym kobietom, niepiśmiennym ulicznikom? Obiecałem sobie, że gdy wrócę – jeśli w ogóle wrócę – nie omieszkam o to go zapytać.
Wyszedłem z labiryntu krętych uliczek i nędznych domostw, dotarłem w pobliże muru przed agorą, wreszcie przeciąłem wielką kolumnadę, i skierowałem w stronę domu. Zmęczony upałem, zatrzymałem się przy cesarskim teatrze, i usiadłem z boku na jakimś kamiennym bloku. Miałem już dość krążenia po mieście, chciałem przez chwilę odpocząć po całym dniu wrażeń. Nie dane mi było jednak zaznać spokoju. Oto po kilku chwilach stanął przede mną ów wyrostek, którego dzień wcześniej przydybałem na złodziejskim procederze. Pojawił się znienacka, nie wiedzieć skąd. Patrzył na mnie wręcz wyzywająco, lecz z jakiegoś powodu podobał mi się jego łobuzerski uśmieszek.
- A, jesteś. Znalazłeś mnie.
- Nie było trudno. Chodziłem za tobą od rana po całym mieście.
- Na wyspie też byłeś?
- Tam trzeba uważać na straże. Czekałem przy moście.
- Czemuś wtedy nie podszedł?
- Wolałem poczekać. Więcej zobaczyć.
- Chytry jesteś.
- Dlatego jeszcze żyję.
- I co mi powiesz?
- Co to ma być? Ten zarobek?
- Nie tak szybko. Wpierw powiesz mi coś o sobie.
- Na co to komu?
- Skoro miałbym ci co zlecić, muszę wiedzieć, czy się nadasz?
- Nadam się do wszystkiego. To musi być coś podejrzanego.
- Czemu tak uważasz?
- A czemu taki ważny pan wchodzi do biednego domu, i szybko stamtąd wychodzi?
- To jeszcze nie sekrety.
- Ale tam łatwo się skryć.
Roześmiałem się. Żadnego udawania, prosty język ulicznika, szybka orientacja. Musiał śledzić mnie jeszcze od wczoraj, choć tego nie zauważyłem. Wyglądał na zwykłego oberwańca, jakich setki kręcą się dokoła. Drobny, zwinny, czujny, nieufny, ale najwyraźniej zaciekawiony. Może uznał, że nadarza mu się okazja, by okpić kogoś, kto sam naprasza się na ofiarę jego sprytu? Nie sprawiał wrażenia prostaka, ani dzikusa, miał w sobie osobliwą chłopięcą dumę. 
- Jak cię zwą?
- Może być Dolan.
- Może być?
- Niech będzie.
- Skąd jesteś?
- Czy to ważne?
- Ile masz lat?
- Ile trzeba.
Butny, hardy, niegrzeczny, ale czy zepsuty? Nie odwracał oczu, nie machał rękami, stał spokojnie, trochę kołysał ciałem. Pytałem powoli, z pewnym ociąganiem i zastanowieniem, on zaś jakby mnie zbywał. Wiele przemawiało przeciwko niemu, ale przeczucie mówiło mi, że warto zaryzykować.
- Jak mam ci wierzyć, skoro tak się wymigujesz?
- Co to za robota?
- W sam raz dla ciebie.
- Mam kraść?
- Nie. 
- Węszyć?
- To już prędzej.
- Za czym?
- To się okaże.
- Długo?
- To też się okaże.
- Gardłowe sprawy?
- Raczej nie.
- Raczej?
- Powiem, jak uznam, że się nadasz.
- Czyli kiedy?
- Najpierw próba.
- Kiedy?
- Od zaraz.
Widziałem, że jest chętny, ale nadal czujny. Szybko pytał, szybko odpowiadał. Teraz na chwilę zamilkł. 
- Na próbę – zgoda. Co ma być?
- Trochę poszpiegujesz.
- Kogo?
- Na razie nie kogo, ale gdzie? Usiądź, to wyjaśnię.
Postanowiłem dać mu zadanie proste, ale i takie, które do niczego nie zobowiązywało. Gdyby nawet zniknął, to i tak nic by się nie stało, ot, nieco straconego czasu, i kilka zmarnowanych monet.
- Rozejrzysz się za ludźmi od dalekich karawan. Jacy są, skąd, gdzie się tu kręcą, z kim zadają, gdzie mieszkają, obozują? Kto u nich ważny, kto sługa? Idź na targi, za miasto, popatrz, czym handlują. Czy walczą miedzy sobą? Języków pewnie nie znasz, więc niewiele pojmiesz, o czym mówią.
- Trochę rozumiem – odparł, z dziwną, jakby złą nutą w głosie.
- Tym lepiej – nie wnikałem skąd u niego ta znajomość. Zapewne wyuczył się kilku słów, myszkując po swojemu między handlarzami.
- Coś szczególnego?
- Na razie nie. Tylko jak najwięcej wiadomości. Trzy dni wystarczy?
- Wystarczy.
- Dobrze. Spotkamy się w tym samym miejscu, w południe. Gdyby mnie nie było, czekaj następnego dnia.
Wyciągnął rękę, a ja wręczyłem mu dwie sestercje. To dużo, jak na takiego wyrostka, ale zależało mi na tym, żeby się zachęcił.
- Jak się dobrze sprawisz, dodam jeszcze ze dwie.
- Pięć. 
- Trzy. Tylko na ten czas bez złodziejstwa. Masz być czysty jak łza, i nie rzucać się w oczy. Pomocnikom każ to samo. Nie chcę mieć tu żadnych ogonów, ani kłopotów. Zresztą, nie znamy się.
- Niby skąd? – zaśmiał się, odwrócił, i tyle go było.
Byłem dziwnie spokojny, że pojawi się w umówionym terminie. Choćby po to, żeby odebrać obiecaną nagrodę. Może mieć mnie za głupka, któremu da się coś zmyślić, lecz sądzę, że niezwykłość propozycji zachęci go do kontynuowania tej zabawy w szpiega. Nic jednak w tym pewnego. Niemniej ryzyko małe, chyba że zechce mnie sprzedać tym, których ma obserwować. Ale kto zechce uwierzyć nieznanemu ulicznikowi? W takim najmowaniu ludzi zawsze jest sporo niepewności. Cóż, albo coś z tego wyjdzie, albo nie. 
Po powrocie do domu, resztę dnia spędziłem na spisywaniu czegom się już wywiedział, także na sprawdzaniu i uzupełnianiu poprzednich zapisków. Wieczór zszedł mi z Melosem na rozmowie o rozmaitościach z życia tutejszego towarzystwa, o tym, kto jest kim, kto z kim trzyma, i dlaczego, kto ma jaką kochankę, kto najwięcej kradnie, i jak. Najważniejsze było jednak to, że doszły tu wreszcie wieści o losie partii Sejana, i wywołały spore poruszenie między członkami rady. 
- Jakby kto wsadził kij w mrowisko – perorował faktor. – Mają się zebrać za dwa-trzy dni, do tego czasu rozegrają po cichu swoje intrygi na tyle, żeby urządzić sprawy po nowemu. Ciekawe, czy będą jakieś trupy?
- Melosie, toż to nie igrzyska! 
- Na swój sposób są. Tylko na innej arenie, bez zbędnych widzów. Ale ofiary być muszą.
- Mało mnie to interesuje. Jeśli nie będzie ruchu w legii, czy tutejszej prefekturze, to nie ma się czego obawiać.
- Mówiłem przecież, że nie ma ani chętnego, ani zdolnego do wzięcia władzy. Za to wielu do wzajemnego okradania się.
- Jak się w tym mają nasze sprawy?
- Jak najlepiej. 
Opowiedziałem mu o spotkaniu z Korbulonem. Niczym rasowy pies myśliwski, którzy poczuł zwierzynę, podjął temat współpracy z wojskiem. Nie trzeba mu było moich rad, sam wiedział, jak się takie sprawy załatwia. Szczwany lis, rozumiał, że działać należy ostrożnie, ale szybko.
- Jutro wyślę list do twego przyjaciela. Zapytam, gdzie, i kiedy mógłbym z nim omówić to, czym zechciał podzielić się z moim panem. 
- Panem?
- Zachowanie wyczucia proporcji, hierarchii, i grzeczności, to rzecz najpierwsza. Z tego, co mówisz, jest wielkim służbistą, a tacy lubią, kiedy rzeczy są na swoim miejscu.
- Melosie, nie kpij. Gnejusz to naprawdę przyzwoity człowiek, i mój dobry kompan..
- I dlatego winien mu będę szacunek i posłuch. Festusie, znam się na tym. Zostaw to mnie, a przekonasz się, ze nie zawiodę.
- W to nie wątpię. Jak zwęszysz trop, to już nie popuścisz.
Gdy wspomniałem o chłopaku i danym mu zleceniu, kręcił nosem, ale nie za bardzo. Pomysł uznał za niezły, lecz powątpiewał w jego powodzenie. 
- Nigdy nie wiesz, jak, i kiedy taki cię oszuka. Przecież może ci nakłamać, ile zechce. Poza tym, może nam ściągnąć na kark jakichś zbirów.
- Nie sądzę. Szybko się zorientuję, czy mnie zwodzi, czy nie. Są na to sposoby.
- Obyś miał rację. Ale każe jednemu swojemu człowiekowi, żeby to wyśledził.
- Nie zawadzi. Tylko mi go nie spłoszcie.
- Festusie, jeśli przetrwałem tu całe swoje dorosłe życie, to dlatego, że doskonale wiem, jak to się robi.
Przed udaniem się na spoczynek, zamieniliśmy jeszcze kilka słów, o jutrzejszej uczcie u Steliona. Byliśmy zgodni co tego, jak mam się zachować.
- Wyniosła ostrożność, podszyta ciekawością, ale i aprobatą dla gustu gospodarza, choćby był i podły. On tam jest najważniejszy, i masz to zauważać. A przy tym być Tycjanem, więc jakby samym centrum cesarstwa. Arbitrem w sprawach wielkich i małych. Dodaj do tego odrobinę tajemniczości, a zgłupieją.
- Melosie, bez przesady. Uważam, że lepiej okazać łaskawe zrozumienie dla niepewności losu tak wspaniałych obywateli. Niech się trochę pożalą nad sobą.
- A ty ich będziesz pocieszać? 
- Najpierw muszę się dowiedzieć, w czym.
- Na to bym nie liczył. To jedna banda, więc wzajemnie się pilnują. Ale doniosą na innych. Tak czy owak, czegoś się wywiesz.
- Zobaczymy. -  Przeciągnąłem się. – Teraz potrzebuję odpoczynku.
- I atrakcji? – uśmiechnął się wesołkowato.
- Pomyślę – roześmiałem się i ja. – Rozważę to z całą powagą, jakiej wymagają tak niezwykłe okoliczności – zakończyłem żartem, pozdrawiając go na obchodnych pożegnalnym gestem.

17. Czego można się przypadkiem dowiedzieć o sobie
Po pierwszych dniach płynięcia na fali przypadków, nastała pora porządkowania planów dalszego działania. Melos był w swoim żywiole, urządzał sprawy wokół starych i nowych interesów. Ja natomiast pragnąłem jak najszybciej wywiązać się z cesarskich zobowiązań, by spokojnie rozpocząć przygotowania do zamierzonej wyprawy. Okoliczności spowodowały, że moja osoba nabrała tu jakiegoś pozornego znaczenia, lecz nie miałem ani prawa, ani ochoty wtrącać się w bieg wydarzeń. Mogłem je, co najwyżej, obserwować jako statysta, by zdać z nich relację, a i to bardzo powierzchowną, stosownie do rangi zadania, także możliwości. Wielka w tym pomocą był nasz nieocenionego faktor ze swą niebywałą wręcz wiedzą o miejscowych układach. Był tu ważnym graczem z nadania Tycjanów, tyle że roztropnie trzymał się w cieniu, z dala od polityki. 
Moje przybycie przydało jego poczynaniom impetu, gdyż wszystko, co teraz czynił, przez kaprys bogów zyskiwało jakby cesarskie imprimatur. Na szczęście, nie osłabiło to przyrodzonej mu zdolności do chłodnej kalkulacji. Wiedział, że podobna sytuacja się nie powtórzy, więc przemyśliwał, jak najlepiej ją wykorzystać do umocnienia pozycji naszego domu, i wyciągnięcia z tego możliwie największych korzyści. Szczególnie rozochociła go wizja dostępu do zamówień wojskowych, dotąd zawarowanych zwyczajem wyłącznie dla miejscowych kupców i bankierów, wspieranych przez przekupnych urzędników. Myśl, że da się ich w tym ograć, sprawiała mu niekłamaną radość, i rozbudziła jego inwencję, niczym piękna muza duszę poety. Podczas kolejnych rozmów, stopniowo odkrywał mi tajniki pajęczych powiązań między co ważniejszymi ludźmi w mieście, ich interesy, koterie, charaktery, sekrety i słabostki. Imponował znajomością rzeczy, bez niego nie byłbym w stanie ogarnąć złożoności obrazu tego światka, ni opisać go bez popełnienia większych błędów.
Z samego rana wyszedłem na krótko z domu, ot, tak, bez celu, ni specjalnej potrzeby, by oddać się miłemu lenistwu przed poważnym podjęciem, już niebawem, spraw zarówno faktorii, jak i planowanej podróży. Wczesnym popołudniem miał przyjść publikanin, z raportem o naszych zyskach podatkowych, i sytuacji w kwesturze. Chudy pomocnik Melosa przygotował stosowne papiery, by służyć potrzebną asystą. Miałem zatem kilka wolnych godzin dla siebie, kto wie, czy nie ostatnich. Umyśliłem więc, że rozejrzę się po uliczkach ze straganami i sklepami, gdzie znajdę, być może, coś wartego uznania, lub przydatnego dla mej wyprawy. Dzień zapowiadał się niezbyt upalny, nie groziło mi zmęczenie, czy otępienie umysłu w gorącym powietrzu, nawet przy natłoku wrażeń.
Bogactwo tu widzi się niezmierne, a towarów takie zatrzęsienie, że żadna część miasta nie może być nazwana osobnym rynkiem. Kupujący nie potrzebują schodzić się do jednego, wyznaczonego po temu miejsca, lecz mają wszystko pod ręką, i przed drzwiami. Ludzie roją się na każdej ulicy, i tej zadbanej, i zaniedbanej, gdyż nie muszą biegać dokoła po co im potrzebnego. Wybór jest duży, dla bogatych, i dla biedniejszych. Nie ma więc tak, jak w innych miastach, że jeden rząd towarów leży wystawiony przed domami, w środku zaś kolumnady nikt nie trudni się handlem. Tu każda wolna przestrzeń służy za sklep, warsztat, skład ubrań, garnków i naczyń, każdego dobra większego i małego, dla potrzeby, i upodobania. Gdym odmawiał kupienia czego, wówczas zapewniano mnie, że, po zastanowieniu, mogę wrócić w każdej porze dnia, bo kupujący wieczorem nie mają z niczym kłopotu, tak samo, jak kupujący z rana. Można zaopatrzyć się, a i zabawić, wedle woli i gustu, kiedy tylko się zachce. Życie w Antiochii nie zamiera ani na chwilę, a ktoś uprzytomnił mi, że mieszkają tu nawet tacy, którzy odwrócili zwykły porządek czasu, śpią za dnia, a pracują w nocy. 
Po namyśle, kupno rzeczy niezbędnych do podróży odłożyłem na później, uznawszy, że. najpierw należy spokojnie rozważyć, czego mi będzie potrzeba, a jeśli się uda, to i zasięgnąć języka u ludzi znających warunki, w jakich przyjdzie wędrować. Zrezygnowałem z krążenia po ulicach, powoli kierując się wprost ku głównej kolumnadzie, by tam przysiąść na chwilę, i nieco się ochłodzić jakim zimnym napojem. Naraz zorientowałem się, że mijam skład poznanego wcześniej księgarza. Dotarło to do mnie w chwili, gdym na niego omal nie wpadł przed jego domem. Stał tyłem, przy niewielkim stoliku, i głośno coś perorował, machając rękami przed młodym człowiekiem, studiującym rozłożoną przed sobą księgę. Doszło do krótkiego zamieszania, Makryn poznał mnie, skłonił się nisko, i zaniechawszy przemowy do młodzieńca, powitał jak najgrzeczniej.
- Twe ponowne odwiedziny to zwiastun dobrego dnia, szlachetny Festusie – puścił w ruch swój obrotny język, wyćwiczony na każdą okazję. – Niech będą dzięki naszej Tyche, że skierowała twe kroki w moją stronę – dodał górnolotnie – i wierzę, że ku pomyślności nas wszystkich – nie darował sobie odrobiny chytrości.
- Witaj, Makrynie – roześmiałem się. – Jestem pewny, że wspiera cię także wiele innych bóstw, z różnych stron świata. Podejrzewam cię o dobre stosunki zarówno z Aszti, jak i Nidabą, której, bez wątpienia, jesteś tu gorliwym wysłannikiem – dodałem, nieco chełpiąc się swą wiedzą.
- Nic nie jest w stanie ukryć się przed twą mądrością, panie – podjął rzuconą myśl. Wszelako najbardziej życzyłbym sobie opieki Abundancji, tak pięknie wspomnianej przez Owidiusza – także nie był od tego, żeby się popisać swym oczytaniem.
- Obyś tylko nie był zbyt niecierpliwy, ani natarczywy. Bogowie nie lubią, gdy się ich ponagla.
- Cóż, wyznam, że cnota cierpliwości nie jest mą najmocniejszą stroną – westchnął z teatralną emfazą. – Staram się jak mogę, lecz nie zawsze mi się to udaje – dodał, wskazując na młodzieńca, który zdążył już wstać do powitania. – Przez takie, oto, utrapienia – wskazał oskarżycielsko palcem na stojącego, który tylko uśmiechał się pogodnie, spoglądając szelmowsko na księgarza, ciskającego nań gromy. Cała ta scenka miała w sobie coś rozbrajająco sympatycznego, mimo hałaśliwego narzekania Makryna. 
- To syn mej dalekiej, owdowiałej krewnej, niejaki Lucjusz – krótko przedstawił młodego człowieka. – Zdolny, choć nieznośny, obdarzony talentami, ale nieobliczalny.
- Dajże spokój, Makrynie, pozwól, by sam mówił za siebie – przerwałem mu tę wyliczankę. – Witaj młody człowieku, kimkolwiek jesteś – uniosłem rękę w geście pozdrowienia.
- Wielki to dla mnie zaszczyt, panie – skłonił głowę. – Jak się domyślam, jesteś Festusem z wielkich Tycjanów, który, jak słyszałem od wuja, zjechał do Antiochii, i nawet zechciał już odwiedzić ten tu dom książki – odpowiedział nad wyraz grzecznie.   
- Wuja, wuja, zaraz wuja! – żachnął się księgarz. – To wielka przesada, panie  – zwrócił się do mnie – ale co robić. Rodziny się nie wybiera.
- Makrynie – odparłem zaczepnie – strasznie marudzisz, ale przecież widzę, że lubisz  swego krewniaka. I to chyba ze wzajemnością.
- Ależ, oczywiście, panie – wtrącił młody Lucjusz. – To mój dobroczyńca, choć udaje groźnego i nieprzejednanego zdziercę. 
- Licz się ze słowami, hultaju – przerwał mu Makryn. – Wybacz, panie – zwrócił się do mnie – że zajmujemy ci czas gadaniną. Masz zapewne inne sprawy na głowie – spytał chytrze, w nadziei, że może opowiem mu jaką ciekawą nowinę.
- Ależ czasu mam aż nadto – odparłem z uśmiechem – i chętnie dowiem się czegoś o twojej dobroczynności. Przyznasz, że rzadka to cecha wśród kupców.
- Mam do niego słabość – westchnął. – Ale bez przesady! – dodał od razu, jakby się tłumacząc. – Zresztą, mam też w tym swój interes – uniósł ręce w geście usprawiedliwienia. – On uczy się na medyka, a przyznasz, że mieć takiego w rodzinie, to rzecz szalenie praktyczna. Na starość wszystko mi się zwróci, bo każę mu się leczyć za darmo.
- Makronie, nie tłumacz się – rozbawiła mnie jego udawana szorstkość. – Nie sądzę, żeby to była tylko prosta kalkulacja. Przyznaj, że jesteś, po prostu, zacnym człowiekiem. Nie bój się, nie wydam cię – dodałem spiskowym szeptem, tłumiąc śmiech.
Księgarz także się roześmiał. Poprosił, bym usiadł, klasnął w dłonie, przyzywając sługę, i nakazał podawać wina. Chętnie przyjąłem zaproszenie, chcąc przy okazji dowiedzieć się czegoś więcej o młodym Lucjuszu. Jego niewymuszona otwartość, i swoboda obejścia, z zachowaniem grzeczności, sprawiły na mnie dobre wrażenie.
- Powiedz, proszę, jakimi to talentami jesteś obdarzony. Bo żeś uczony, albo że niebawem nim będziesz, to już wiem.
- Talenty, to chyba przesada. Ale zajmuje mnie sztuka, głównie malarstwo, trochę poezja.
- Nie bądź taki skromny – wtrącił Makryn. – Wiedz, panie, że on wspaniale maluje i rysuje. Ma dobre oko, i jeszcze lepszą rękę. Potrafi kilkoma kreskami tak człowieka oddać, że aż dziw bierze. Albo śmiech, jeśli kto mu się nie spodoba.
- Doprawdy? A gdybym poprosił, żeby mi coś takiego sprokurował? Teraz, tu, przy tym stole – rzuciłem, tknięty odruchem, który zdziwił nawet mnie samego. – Uczyniłbyś mi ciekawą pamiątkę z mego tu pobytu. Oczywiście, zapłacę za przysługę – dodałem szybko, zwracając się zachęcająco do młodego człowieka. 
Nieoczekiwana propozycja zaskoczyła obydwu moich rozmówców. Wymienili spojrzenia, jakby nie wiedząc, co powiedzieć. Poczułem się niezręcznie, ale nie miałem już wyjścia, oni zresztą też. Nie wypada odmówić bogatemu klientowi, nawet jeśli ma dziwaczny kaprys.
- Makronie, każ przynieść jaką kartę i przybory od kopistów, a Lucjusz zrobi choćby tylko szkic – napierałem, coraz bardziej zadowolony z pomysłu. – Kto wie, może kiedyś będę mógł się nim nawet poszczycić – zachęciłem ich małym pochlebstwem.
Księgarz cofnął się do sklepu, ja zaś zacząłem wypytywać młodzieńca o jego studia. Z odpowiedzi wynikało, że odbywa je u miejscowej znakomitości, greckiego medyka z wielką praktyką.
- Wciąż jeszcze się uczę, choć co łatwiejsze przypadki leczę już sam. Oczywiście, pod okiem nauczyciela. Mówi, że niebawem będę mógł złożyć przysięgę. Ale muszę jeszcze lepiej wprawić się w używaniu noża.
- Skoro masz doskonałą rękę do malowania, to i z tym się uporasz – rzekłem z przekonaniem, choć moje pojęcie o jednym i drugim było raczej mizerne.
- To nijak nie ma się do siebie – pokiwał głową. – A z nożem nie ma żartów. Nieudany obraz można zamalować od nowa, rysunek wyrzucić. A źle skrojonej operacji nie da się już powtórzyć. Szkoda zostaje na całe życie. A bywa i gorzej – dodał ze smutkiem w głosie.
- A co, według ciebie, jest gorsze, choroba ciała, czy duszy?
- Tego nie sposób rozdzielić. Są jak dwie strony jednej monety. 
- Zatem, lecząc jedno, leczysz i drugie. Musisz więc umieć poznać się i na tym, i na tamtym. 
- Zbyt prosto to widzisz, panie. Rzecz w tym, gdzie tu przyczyna, a gdzie skutek. To właśnie najtrudniej jest rozpoznać – mówił z wyraźnym zapałem młodego adepta sztuki lekarskiej, chętnego wykazać się swą wiedzą.
- Powiem ci, że coś podobnego usłyszałem na Cyprze, od niejakiego Makrosa, kapłana i uzdrowiciela.
- Poznałeś go? – aż podniósł głos. – To wielka sława, nawet tu o nim opowiadają. 
- Miałem z nim długą rozmowę. W rzeczy samej, niezwykły to człowiek. Wiekowy, ale umysł nadal jasny. Rozjaśnił mi wiele rzeczy.
- Miałeś szczęście, panie. Chciałbym móc uczyć się u takiego mistrza. Ale i na swojego nie narzekam – dodał z uśmiechem 
Przerwał nam Makryn, wracając wraz ze sługą, niosącym sprzęty do rysowania. Po krótkim przygotowaniu, Lucjusz zabrał się do pracy, prosząc, bym za często nie zmieniał ułożenia głowy. Gospodarz co i raz zaglądał mu przez ramię, za nim przypadkowi przechodnie zwalniali krok, spoglądając ukradkiem, ciekawi, co też takiego tu się wyczynia. 
- Mógłby dobrze na tym zarabiać, nie uważasz Makrynie? – spytałem żartobliwie, nieco skrępowany, ale i podekscytowany niezwykłą dla mnie sytuacją.
- Sam mu to powiedz, szlachetny panie – odparł, wymachując rękami – bo mnie i tak nie usłucha. On ma dziwnie niefrasobliwy stosunek do pieniędzy. 
- Co mu zarzucasz?
- Zapowiada się na dobrego medyka. Ale ma paskudną skłonność do zapominania o zapłacie. 
- Nie zapominam, wuju, tylko czasami jej nie biorę – rzucił młodzieniec znad powstającego właśnie rysunku.
- No, i sam powiedz, panie, czy to nie głupota? Tak nie wolno! 
- Czemu rezygnujesz z tego, co ci się sprawiedliwie należy, Lucjuszu?
- Właśnie, sprawiedliwie, sprawiedliwie – gorąco przytaknął Makryn. – Takie dziwactwa, to burzenie naturalnego porządku rzeczy. 
- Bywa, że chory jest biedny, albo w ogóle nie ma pieniędzy – odparł Lucjusz, niezrażony zrzędzeniem wuja. – A odsyłać go z niczym, to jakby skazywać na pewną śmierć. Zwłaszcza dzieci.
- Zgubi cię ten nadmiar wrażliwości, i zbyt miękkie serce – huknął Makryn. – Tak się nie godzi. Trzeba dbać o szacunek u ludzi.
- Myślę, że właśnie tak go zyskuję. Po swojemu. 
- I co takim robić? Sam osądź panie, Nie ma na książki, ledwo uzbiera na nauki i życie, a rozdaje łaski niczym wielki pan.
- Makrynie, kto wie, może w tym, co robi, jest jednak jakiś sens? 
- Szlachetny Festusie – wtrącił się Lucjusz – wiedz, że wuj strasznie na mnie pokrzykuje, ale przecież pozwala przesiadywać tu, i korzystać z książek do woli. Pomaga mi, i wcale nie dla przyszłych korzyści. – Podniósł wzrok na Makryna. – Nie chcesz się przyznać, ale też masz dobre serce.
- Zacznij tak mówić jeszcze głośniej, a zaczną mnie wytykać palcami – złościł się księgarz, rozglądając dokoła.
- I wiesz doskonale, jaki wielkim cię darzę szacunkiem i miłością – dodał spokojnie młody medyk. 
Przekomarzaliby się jeszcze dłużej, lecz rysownik skupił się na swej pracy. Co i raz rzucał na mnie szybkie spojrzenia, coś dodawał, poprawiał, na koniec wreszcie odłożył przybory, i wręczył mi swe dzieło. Spojrzałem na nie, i ogarnęło mnie zdumienie. Szkicowy portret głowy z ramionami był nad wyraz udany. Ale nie tylko samo podobieństwo czyniło go niezwykłym. Artysta jakby zdjął ze mnie maskę, obnażył coś skrywanego w obliczu, jednocześnie nie czyniąc mi żadnego despektu. W pierwszym odruchu wyraziłem niekłamany podziw dla jego kunsztu. Po chwili naszła mnie jednak inna myśl.
- Wielka jest twa zdolność przenikania do duszy człowieka, Lucjuszu – odezwałem się cicho, patrząc mu w oczy. – Niezwykły to dar. Ale może być niebezpieczny. Dobrze jednak, że chcesz być lekarzem – nie musiałem nic więcej dodawać, gdyż jego wzrok mówił, że pojął, co chciałem powiedzieć. Z jakiegoś powodu poczułem, że ta krótka chwila zrozumienia między nami pozostanie na długo w mej pamięci.
- Dziękuję ci, panie, za dobre słowa. I mądre – dodał powoli, bez cienia pochlebstwa.. – Przyjmij to ode mnie, jako pamiątkę naszego spotkania – wskazał na trzymany przeze mnie rysunek..
- O, nie, tak tego nie zostawimy. Chciałbym jakoś ci się wywdzięczyć.  I chyba nawet wiem, jak – rzekłem po chwili zastanowienia. – Ale wpierw obiecaj mi, że nie odmówisz.
- Obiecuję.
- Z tego, jak tu rozmawiamy, domyśliłem się, że brakuje ci książek, jakie przyszły lekarz mieć powinien. Nie znam się na tym, ale wiem, że najważniejsze to dzieła Hipokratesa. Mamy też w Rzymie znakomitego ponoć medyka, Celsusa, który uchodzi za wyrocznię, i skarbnicę waszej wiedzy. Widomym mi jest, że dużo pisze.
- Słyszałem o nim, panie – przerwał mi Lucjusz – lecz nic nie wiem o jego dziełach.
- Musisz się tego wywiedzieć. 
- Chłopcze – rzucił niecierpliwie Makryn – dajże szlachetnemu Festusowi dokończyć – stary wyga czuł już, dokąd zmierzam.
- Otóż jest moim zamiarem pomóc ci w zdobyciu tych ksiąg, dla pożytku tak twojego, jako lekarza, jak i chorych, których będziesz leczył. 
- Ależ panie, to kosztuje majątek! – żachnął się młody medyk. 
- O to się nie martw. Niech wuj sprowadzi je dla ciebie, a resztę zostaw jemu, i mnie. Jakoś się dogadamy – zwróciłem się do Makryna – nieprawdaż?
- Panie, wyznam szczerze, że brak mi słów – wyrzucił z siebie młodzieniec, skłaniając głowę w podziękowaniu.
- Mnie również ich zabrakło, gdym spojrzał na ten oto rysunek. Jesteśmy więc kwita – odparłem z uśmiechem.
- No, nie! – Makryn aż krzyknął, wznosząc ręce do nieba. – Tyche musiała dzisiaj spotkać gdzieś Asklepiosa, który chyba tęgo sobie przedtem popił z muzami w gaju Apolla. Bez takiej komitywy to nie mogło się zdarzyć! – księgarz kręcił głową, jakby z niedowierzaniem, niemniej skryty w niej kupiecki abakus pracował już tak, że wręcz dało się słyszeć chrobot przesuwanych kulek.
Lucjusz przyjął propozycję z wyraźną wdzięcznością, ale bez czołobitności, jaką zwykle okazują obdarowani. Przyjmował ten dar losu jako coś nie tyle należnego, ile naturalnego. Z jakiegoś powodu, ani mnie to dziwiło, ani urażało. Po prostu, jeden człowiek coś komuś dawał, a drugi to brał, nie tyle dla siebie samego, ile dla tego, co będzie mógł z tym uczynić dla innych. Mój uczynek miał być zwielokrotniony przez jego osobę na innych. Wyznam, że myśl ta niezwykle mi się spodobała, a i jemu mogła przejść przez głowę.
- Niech i tak będzie, Makrynie – przerwałem jego perorę. – Rad jestem, że pomogę w nauce twemu krewniakowi. Darujmy więc sobie dalsze domysły o pijackich ekscesach bogów, bo to nie nasza rzecz. Gotowi się obrazić, i wszystko popsuć.
- Ale przyznasz, że jest w tym niezwykła osobliwość – księgarz nie ustępował. – Czy rzeczywiście natchnął cię tą myślą tej jeden skromny rysunek? 
- Nieraz mała rzecz zaświadcza o czymś bardzo znacznym. Sam przecież mówiłeś o niezwykłych talentach Lucjusza. Mnie przekonał tym, co przy mnie zrobił.
- Masz, panie, szlachetną duszę – odezwał się bohater tego spotkania. – Mało kto by tak postąpił wobec obcego i nieznajomego. Obiecuję, że nie zmarnuję daru twego dobrego serca.
- Wierzę w to głęboko. Ale wyznam, że po trosze zagrały tu i bardziej prywatne względy. Poruszyły się we mnie pewne odczucia, tylko pośrednio związane z twoją osobą.
- Czy będę niegrzecznym, jeśli spytam, jakie? 
- Przywiązanie do tradycji, i to dwojakiego rodzaju. Tycjanowie od pokoleń wspierają uczonych i artystów. Prawda, że trochę dla popisu i poklasku, ale także z uznania dla ludzi, poszukujących prawdy, i tworzących piękno. Jeśli nawet niedoskonałych z charakteru, to przecież godnych podziwu dla swych talentów. My od wieków liczymy zyski z złocie, ale wiemy, że są i takie, których nijak nie da się tylko nim wymierzać. Wszelako mają swoją wagę, którą pojmujemy. Chciałabym nie być gorszy od poprzedników, i sprostać powinności mego imienia. Nie wiem, może to tylko próżność bogacza? – zaśmiałem się, by pokryć zmieszanie, poczynionym nagłym wyznaniem.
- A drugi powód?
- Raczej sentyment, pamięć pewnego wydarzenia z rodzinnej historii. Matka mego ukochanego dziadka była córką lekarza. I to z tego kraju.
- Nie może być! – Makryn aż wstrzymał oddech, węsząc ciekawostkę, którą bez wątpienia ozdobi barwne, kupieckie opowieści o prywatnej znajomości z niezwykłym gościem swego sklepu.
- To stare dzieje. Przed wielu laty, gdyby nie pewna dzielna dziewczyna, i jej ojciec, mój przodek zmarłby niedaleko stąd z ran na wojennym pobojowisku, albo poszedł w niewolę. Los tak pokierował życiem, że po jego ozdrowieniu młodzi zeszli się, a ona pojechała potem za nim do Rzymu. Była wspaniała kobietą, matką, żoną. – Przerwałem wspominki, sam dziwiąc się, że dzielę się z obcymi takimi opowieściami. – Cóż – roześmiałem się – trudno mówić tu wprost o przyczynie i skutku, ale coś chyba jest na rzeczy.
Lucjusz przysłuchiwał mi się z dużą uwagą, ale nie odezwał ani słowem. Gdy zamilkłem, zrobił coś nieoczekiwanego. Wziął leżący na stole rysunek, i nim zdążyłem zaprotestować, szybkimi ruchami postawił na nim kilkanaście dodatkowych kresek, po czym wręczył mi go, patrząc przenikliwie w oczy. Spojrzałem na szkic, i oddałem mu spojrzenie, w którym wyraziłem niemy podziw dla tego, jak moje opowieści znalazły swój wyraz w drobnej, acz znaczącej zmianie na portrecie. Nie wiedzieć skąd, wyraz mej twarzy, dotąd ukazujący cień melancholijnej zadumy, jakby ożył w ruchu, w tęsknocie za czymś, czego gdzieś daleko wypatrywał wzrok. Trzeba wielkiej przenikliwości, by dostrzec głęboko skrywaną potrzebę duszy, i znakomitego kunsztu, by prostymi uzupełnieniami tak dobrze to uchwycić. 
- Sam powiedziałeś, panie, że mała rzecz może zaświadczyć o czymś ważnym – powiedział spokojnie, acz z dużym naciskiem w głosie. – Czy dobrze to zrozumiałem?
- Jak najlepiej – odparłem – lecz niech to zostanie miedzy nami.
Poruszył mnie efekt pracy młodego lekarza i artysty. Jakże wnikliwie umiał przenikać człowieka, niczym ktoś o wiele starszy, doświadczony, i dojrzały. Poczułem, że nasza rozmowa dobiegła końca. Cóż jeszcze można było dodać, zachowując formę spotkania, jaką przyjęliśmy. Lucjusz dopełnił ją obrazem, ja zaś nie miałem już nic więcej do zaoferowania. Wstałem, poczęliśmy się żegnać. Rysunek zwinąłem ostrożnie w rulon, i wsadziłem do torby na ramieniu. Ustaliłem z Makrynem, że w faktorii otworzę im obydwu rachunek na sumy, potrzebne do zakupu ksiąg, jakie tylko okażą się niezbędne do wyposażenia biblioteki adepta medycyny. Sprawę omówiliśmy krótko i rzeczowo, by nie psuć nastroju chwili. Dla tego samego też powodu pożegnałem się z nimi serdecznie, acz bez niepotrzebnej wylewności. 
Odchodziłem spod sklepu księgarza z przekonaniem, że było to spotkanie może i przypadkowe, ale z tych, które niezwykle poruszają, i zapadają w pamięć. Dałem się nieść tym odczuciom, swobodnie nadążałem za myślami, jakie wywoływały. Pobrzmiewały mi w głowie echem słowa kapłana z Pafos, który wspomniał o próbach, jakie będą mnie czekały za sprawą tego, co spotkam po drodze. Czy jest to jakaś ogólna zasada? Długa podróż zwykle ma zamierzony i przemyślany cel, a większość z tego, co podczas niej się dzieje, zwykło się postrzegać jako rozmaite, niezwiązane ze sobą przypadki szczegółowe. Jako nieuchronny dodatek do tego, co przyjęło się na nadrzędne. Ale czy słusznie? Czy to aby nie one jednak okazują się większym zyskiem, niż zdobycie tego, co do podróży pchnęło? Czy nie są cenne same z siebie, przez to, jak niespodziewanie potrafią nas odmieniać? I czy te nieoczekiwane przemiany nie układają się w łańcuch przyczyn, o nieprzewidywalnych wręcz skutkach? 
Gdy osiągamy zamierzony cel, uważamy, że zyskaliśmy to, co wcześniej uznaliśmy  za ważne. Gdy się nie powiedzie, gotowiśmy uznać, że ponieśliśmy stratę, lub że utraciliśmy okazję do pomnożenia fortuny. Wszelako, tak, czy owak, kończymy eskapadę, bogatsi o doznania i doświadczenia, które nas przemieniły, niezależnie od tego, czy były przyjemne, złe, nawet groźne. Lepiej poznajemy sami siebie, gdy, zmuszani przez okoliczności, stawiamy czoła nieoczekiwanym wyzwaniom, niedającym się pomyśleć, nawet sobie wyobrazić. Ku własnemu zdumieniu, zachowujemy się wtedy zgoła nie jak nas uczono, jak by wynikało z naszej pozycji, jak byśmy chcieli, lub powinni okazać się światu. Odkrywamy własne wady,  przedtem niedostrzegane, lub bagatelizowane, słabości, do których się nie przyznajemy. Jednocześnie przekonujemy się nie raz, i nie dwa, iż drzemią w nas w uśpione zalety, jakich nigdy byśmy sobie nie przypisywali. Zresztą, przy różnych okazjach zmienia się nawet samo rozumienie i jednych, i drugich.
Po spotkaniu z młodym medykiem począłem przypominać sobie chwile i sytuacje z ostatnich miesięcy, kiedy nie działo się niby nic szczególnego, a co jednak na dobre utrwaliło się zarówno we wrażeniach, jak i w umyśle. Maros silnie wstrząsnął moją wiarą w przyszłość Rzymu, pokazując jego ukrytą słabość. To, co znam doskonale, i co uważałem dotąd jedynie za uciążliwość, wynikającą z ludzkiej zachłanności, przedstawił jako śmiertelną chorobę. Tocząc w utajeniu państwo, po pewnym czasie miałoby niszczyć je od wewnątrz na tyle, że osłabnie, i w końcu padnie. Tak oto, przypadkowe spotkanie niby nic nie zmieniło w mych planach i działaniach, a przecież od tamtej chwili inaczej już widzę i pojmuję to, co mnie otacza. 
Dlatego nie zdziwiła mnie rozmowa z Korbulonem, jego zaś narzekania przyjąłem już jak coś oczywistego, wcale nie oburzającego. A opisy Melosa, pełne wzgardy dla panujących tu stosunków? Przecież to samo dzieje się wszędzie, przywykliśmy do tego, jak do powietrza i wody. Uznajemy to za naturalny porządek rzeczy. Grek z Cypru objaśnił mi zasadę, a ja nauczyłem się lepiej dostrzegać, jak działa. Tamta niespodziewana rozmowa wyostrzyła mi zmysły, a odmieniając sposób myślenia, wyraźnie odmieniła i mnie samego. Pokazała rzecz całą z pewnego oddalenia, niejako z lotu ptaka, który dostrzega obraz całości, a nie tylko jej fragmenty. 
Może dlatego nie przywołałem z miejsca do porządku przechodnia, który tak pogardliwie, i ze złością, wymyślał na Rzym? Ale czy tylko o Rzym tu chodzi? Wszak jestem jego częścią, i to nawet znaczącą. W czym jednak tkwi owo znaczenie? Kim byłbym, gdyby nie imperium, z którym wiąże Tycjanów siła jego panowania i złoto, jakim dzięki niej  obracamy? Czy jeszcze pół roku temu skłonny byłbym, ja, rzymski bogacz, wspierany powagą cesarskiego patentu, dostrzec w młodym medyku kogoś więcej, niż tylko ubogiego młodzieńca, wspieranego przez chytrego krewniaka? Czy zrozumiałbym przesłanie, jakie zawarł w narysowanym portrecie? Czy w ogóle zaszczyciłbym go rozmową, nie mówiąc o propozycji wykazania się swym talentem?  Czy przyszłoby mi do głowy okazanie obydwu tym ludziom cokolwiek ponad łaskawą wyniosłość nobila ze stolicy, goszczącego przejazdem na prowincji? 
No, i jeszcze ten odruch wspaniałomyślnej dobroczynności wobec człowieka niskiego stanu! Czy to tylko popis szlachetności, w istocie podszyty zwykłą próżnością? Co prawda, obyło się bez licznej widowni, ale i tak przecież wieść się rozniesie. Tycjanów nie zawsze  lubią, częściej się ich boją, najczęściej im zazdroszczą, i schlebiają. Przywykłem do tego, nawet mi z tym do twarzy, nie mówiąc już o zwykłej wygodzie, czy dostatkach, które uznaję za  należne z urodzenia. Okazałem wielkoduszność, ale czy jako wielkopański gest, czy  odruch serca, co mi przypisał młodzieniec ubogi, acz uczony, i wyjątkowo utalentowany? Gdym tak szedł ulicami gwarnej Antiochii, nie potrafiłem rozstrzygnąć, kto z nas dwóch więcej jest wart jako człowiek, a nie tylko figura na obrazie, umieszczona w miejscu, wyznaczonym jej przez los.
Miałem nieodparte wrażenie, że nie tyle staję się kimś innym, ale że jakoś się zmieniam. Krążyły mi po głowie myśli i pytania, jakich nigdy bym do siebie nie dopuszczał, jakie wcześnie nawet nie miałyby prawa się pojawić. Nie czułem niepokoju, raczej zdziwienie, i zaciekawienie, dokąd też mnie to zaprowadzi. Natura tycjanowskiej dumy i pewności siebie dopuszcza dziwaczne stany ducha, choć wzbrania się przed uleganiem im, a niekiedy wręcz nakazuje zwalczać je, niczym chwilową słabość charakteru. Nadal więc pozostawałem sobą, ale bardziej teraz Festusem, niż Tycjanem. I coraz bardziej mi się to zaczynało podobać! Na czas podróży przyjąłem dla niepoznaki imię Viatusa, teraz należałoby je zmienić chyba na Delibaratus, lecz brzmiałoby to aż nadto śmiesznie. Niechże więc zostanie jak jest, a czas pokaże, czy nie urodzi się jeszcze co nowego.
Wróciłem do domu, a tam czekał już publikanin, z naszego nadania, w istocie człowiek Melosa, niejaki Kriton, upoważniony do pobierania podatków na rzecz domu Tycjanów wedle obowiązujących umów. Przyniósł swoje zapiski, które zamierzałem  porównać z tym, co znajdę w tutejszych archiwach. Nie było podstaw, by powątpiewać w jego rzetelność, niemniej należało sprawdzić, jak się rzeczy mają oficjalnie, czyli tam, gdzie wszystko właściwie może się zdarzać przy tak ogromnych ilościach pieniędzy, przechodzących przez jakże wiele lepkich rąk.
Nie miałem ochoty na wdawanie się w szczegóły rachunkowe, nakazując sekretarzowi, by przygotował podręczny raport z zestawienia najważniejszych liczb. Kriton spodobał mi się, mówił rzeczowo, na pytania odpowiadał krótko i spokojnie. Umówiłem go na jutro rano, przed urzędem kwestorskim, i na tym skończyliśmy. Pozostając jeszcze w nastroju po spotkaniu z młodym Lucjuszem, czułem, iż nie dam rady zajmować się teraz interesami, jak by nie były ważne. 
Melos zauważył, że jestem dziwnie zamyślony, i spytał, w czym rzecz. No, i zaczęło się! Nie byłby sobą, gdyby po usłyszeniu opowieści o spotkaniu u księgarza, nie począł lamentować nad moją niefrasobliwością. 
- Chyba zmogło cię gorące powietrze, i zaćmiło umysł! – komentarz nie pozostawiał cienia wątpliwości co do jego zdania na ten temat. – Dałeś się nabrać niczym dziecko. To już lepiej stań gdzie na ulicy, i rozrzucaj pieniądze całemu światu. Też wyjdziesz na durnia, ale o ile więcej zyskasz pochlebców za tę samą cenę! Czy ty wiesz, ile będzie nas kosztowała twoja wspaniałomyślność?
Utyskiwał, gderał, załamywał ręce, ale koniec końców kazał wpisać do ksiąg moje polecenie, choć liczył przy tym na głos tak, żebym wiedział, jak drogi uczyniłem podarunek młodemu medykowi. Słuchałem go najpierw obojętnie, potem jednak z rosnącą irytacją, wreszcie nie wytrzymałem.
- Melosie, taka jest moja wola, a twoja rzecz ją wykonać – powiedziałem stanowczo, mało delikatnie, dając do zrozumienia, kto tu ma ostatnie słowo. Jest bliskim i oddanym nam człowiekiem, wspaniale i uczciwie prowadzi interesy rodzinne, ale w swej familiarności momentami posuwa się za daleko. Zrobiło mi się nawet trochę nieswojo, żem go tak potraktował z pańska, lecz dzięki temu zamilkł, choć z dziwnym wyrazem w twarzy.
- Już jako dziecko byłeś uparty jak górski muł. Dobrze to pamiętam, bo twój dziadek często powtarzał, że choć się głośno nie awanturujesz, to zawsze jakoś postawisz na swoim. Bardzo mu się to podobało.
- To u nas rodzinne. Choć każdy dochodzi swego po swojemu.
- Rzeczywiście, trochę przypominasz Maesa. Tyle, że on był gwałtownik, a ty jesteś bardziej opanowany.
- Do czasu, Melosie, do czasu. 
- Mam nadzieję, że dzisiejszego wieczora będziesz zimny, jak głaz – zaśmiał się, przypominając o uczcie u Steliona. – Zwłaszcza, że zaczęło być gorąco.
- Co masz na myśli?
- Jest już pierwszy trup, z tych ważnych. Prefekt policji miejskiej.
- No, proszę, co za zbieg okoliczności – zakpiłem sobie.
- Udawaj, ze nic nie wiesz. Przyjmij rzecz na zimno.
- Bądź spokojny, hienom nie okazuje się uczuć, a już zwłaszcza odruchów serca – odparłem, kierując się do siebie, by nieco odpocząć przed czekającym mnie spotkaniem. 

18. Węże i żmijki
Gdybym miał w dwóch słowach nazwać to, z czym miałem do czynienia w domu Steliona, a także wrażenie, jakie stamtąd wyniosłem, użyłbym określeń za dużo, albo zbyt dużo. Wszystkiego, i we wszystkim, w miejscu, w samej biesiadzie, wreszcie w ludziach. Za dużo bogactwa na pokaz, przepychu ponad miarę, powalającej wystawności stołu, próżności biesiadników, pychy gospodarza, obłudy w rozmowach, ukrytej chytrości w zamiarach, tanich pochlebstw, nawet lęku o przyszłość. Razem tworzyło to mieszaninę tyleż niestrawną, co chwilami komediową. 
Siedziba wielmoży, położona niedaleko naszej faktorii, rozbudowana była ponad wszelkie wyobrażenie. U progu ogromnego atrium gości witał imponujący posąg gospodarza, pośrodku zaś wbudowano okazałą fontannę z ozdobnymi ornamentami, z których tryskała woda. Dalej, przez kolumnowe przejście obok tablinum, idzie się do perystylu wielkich rozmiarów, z wyjściem do tarasowego ogrodu. Bogactwo wystroju wręcz atakuje gości różnorodnością sprzętów, malowideł i mozaik, tyle że zestawionych i ułożonych bez jakkolwiek sensownego zamysłu treści, czy estetyki. Pomieszanie stylów, od greckiego i egipskiego, po fenicki i perski, i nie wiedzieć jaki jeszcze z dalekiej Azji, czyniło z całości zbiór osobliwości, mający świadczyć o otwartości właściciela na świat. W świetle wieczornych lamp, wszystko iskrzyło się blaskiem drogocennych kamieni, jakimi poprzetykano przedmioty większe i mniejsze, porozstawiane dokoła z wyszukaną niedbałością. Przepych, pozbawiony cienia smaku, raczej zniechęcał do właściciela tego składowiska, niż budził zachwyt, jakiego zapewne oczekiwał. I on miał czelność kpić u księgarza z braku okrzesania swego znajomego?!
Przy biesiadnym stole także było wszystkiego za dużo, i zbyt dużo. Od aromatów i kwiatów w powietrzu, do potraw i naczyń, na jakich je podawano i spożywano. Za dużo perskich tancerek i flecistów, głośnych okrzyków podziwu, ale i taniej frywolności. Za dużo pustego gadulstwa pod pozorem filozoficznej retoryki, prostactwa w popisach pyszałkowatej światowości. Ale i za dużo skrywanej podejrzliwości we wzajemnym sobie schlebianiu, ostrożności w udawanej szczerości. 
Co prawa, tak dzieje się wszędzie przy spotkaniach ludzi możnych i wpływowych, tyle, że ich uczestnicy starają się trzymać pewnych reguł, dzięki którym nie przekraczają granic oczywistej już śmieszności. Bywałem na wielu ucztach, gdzie, obok zwyczajowej obłudy, było jednak miejsce na chwile wytchnienia i swobodnego żartu. Tu obowiązywała czujność, nawet po dużej ilości wypitego wina, nie wchodziło też w grę pogodne rozluźnienie, jakie wywołuje sytość, i przyjemność z miło spędzanego czasu. 
Powszechnym zwyczajem bogaczy jest kpienie sobie z wydawanych co i raz praw, zakazujących nie tylko wyzywającej wystawności w przyjmowaniu gości, ale nawet brania udziału w takich ucztach. Nie mogło się więc obejść i tu bez docinków na ten temat, rzucanych podczas serwowania kolejnych potraw, których wyszukanie i obfitość mogłaby zawstydzić nawet szalonego Lukullusa. Za same naczynia z najdroższego, barwionego szkła aleksandryjskiego i fenickiego, także ze srebra i złota, dałoby się utrzymać przez rok dobrych kilka kohort wojska wraz z ekwipunkiem. Stelion napawał się głośnym podziwem zebranych, okazywanym z należną dozą pochlebstw. Co i raz odwoływał się do mego sądu, wymuszając słowa uznania, którym zaraz potem nadawał znaczenie świadectw arbitra rzymskiej elegancji.
Urodziłem się, wychowałem, i żyłem w luksusie, wszelako mając go na co dzień, nie traktowałem jak coś nadzwyczajnego. Co więcej, w naszej rodzinie zwykło się zachowywać pewną powściągliwość w jego okazywaniu, korzystając zeń z umiarkowaniem, dla wygody i smaku życia, nie popisując nim przed obcymi, kimkolwiek by byli. Kto ma tyle bogactwa, co Tycjanowie, ten nie musi robić z niego widowiska. Kto zaś się nim chełpi dla poklasku, jest zwykłym głupcem i pyszałkiem, co zresztą na jedno wychodzi. Człowiek silny, nie pręży muskułów na każdym roku, lecz używa ich w potrzebie, z konieczności, albo dla odstraszenia napastnika. Kto zna wartość siebie, i tego, co ma, nie musi się z tym obnosić wszędzie, i przed wszystkimi, chyba że wymagają tego okoliczności, lub interesy. Mądry drapieżnik atakuje krótko, jego ciosy są szybkie, lecz skuteczne. Lew nie chodzi cały dzień po okolicy, rycząc dla samego tylko hałasu, tylko leży spokojnie w przyczajeniu, albo odpoczywa, i obserwuje otoczenie w poszukiwaniu kolejnej ofiary. A inne zwierzęta i tak wiedzą doskonale, kim jest, i na co go stać.
U Steliona byłem Tycjanem, znakomitością ze stolicy, przewyższającą fortuną, imieniem i pozycją każdego z tam zebranych. Przyjąłem więc, iż godzi mi się zachowywać stosownie do wyobrażeń o mym znaczeniu, i wtajemniczeniu w wydarzenia, zwieńczone zniszczeniem wszechwładnego dotąd Sejana. Za sprawą splotu zdarzeń, uważali, że przybyłem nieprzypadkowo, zwłaszcza, że Syria to oczko w głowie zarówno naszego domu, jak i samego cesarza. Powaga zmian w Rzymie przydawała mej obecności cech sekretnej misji w sprawach prowincji. W swej imaginacji, podszytej tyleż ciekawością, co licznymi obawami, zapewne podejrzewali, że jestem władny, w razie czego, spowodować wręcz  bezpośrednią interwencję wojska w przypadku pojawienia się oznak nieposłuszeństwa, czy wręcz buntu. 
Ponieważ jednak od chwili przyjazdu zachowywałem się jak człowiek prywatny, nie odwiedziłem pałacu namiestnikowskiego, nie wdałem się w konszachty z tutejszymi pretorami, czy kwestorami, z niczyimi zausznikami, więc miejscowi nobilowie nie byli pewni, jakie też są moje intencje i zamiary. Rada miasta jeszcze się nie zebrała, co świadczyło o tym, iż toczą się ciche rozgrywki miedzy stronnictwami, zamierzającymi urządzić miedzy sobą nowe porządki. O czym też nie omieszkano mnie uwiadomić w sposób nader osobliwy, jakby od niechcenia, wplatając w swobodną rozmowę przy stole wiadomości nader ważne. 
Zaczęło się to jeszcze podczas powitań w atrium, gdzie przedstawiono mi przybyłych gości. Był tam człowiek, który zawiadywał zbożem i żywnością dla miasta, inny, który zarządzał wodą, a więc akweduktami i łaźniami, jeszcze inny od nadzorowania handlu w porcie, kolejny od targowisk, wreszcie osoba, sprawująca pieczę nad miejskimi terenami pod budowę domów. Jeśli doliczyć do tego samego gospodarza, właściciela olbrzymich majątków ziemskich w bliskiej i dalekiej okolicy, a przy okazji największego bodaj tu lichwiarza, wówczas należało uznać, że zebrało się towarzystwo, trzymające w garści to, co w Antiochii najważniejsze, i przynoszące krociowe zyski. Szczególną jednak figurą okazał się stosunkowo młody jeszcze osobnik, który wydał mi się zrazu jakby bez szczególnego przydziału. Kim jest, wyjaśniło się jednak już w chwili powitania.
- Pozwól, szlachetny Festusie, że przedstawię ci naszego podprefekta służb miejskich, Kratesa, wielce zasłużonego w pilnowaniu u nas porządków – oznajmił Stelion, kończąc prezentację gości. – Właśnie zwolniło się stanowisko prefekta, a my wszyscy wierzymy, że godnie go zastąpi – dodał znacząco.
- Wielka to rzecz – oddałem pozdrowienie kłaniającemu się Kratesowi – zyskać zaufanie tak szacownego grona. 
- Dziękuję, panie, za słowa, które przyjmuję za dobry omen – odparł z zadowoleniem. – Zrobię, co w mej mocy, by nie zawieść tych, którzy mnie tym zaufaniem zechcą obdarzyć.
– Wymaga to jeszcze zatwierdzenia przez radę, lecz jestem pewny, że stanie się to podczas najbliższego zgromadzenia – słowa Steliona nie pozostawiały żadnej wątpliwości, iż rzecz jest już umówiona.
- Obdarzanie kogoś zaufaniem w służbie publicznej czasami skłania do przypuszczenia, iż ktoś inny je zawiódł – zwróciłem się do przysłuchujących się nam gości. Powiedziałem to, by jakoś zachęcić ich do potwierdzenia tego, co mówił mi Melos..
- Słuszna to uwaga, Festusie – odparł Stelion. – Jednakże w tym przypadku rzecz ma się nieco inaczej. Wiedz, że dwa dni temu, późnym wieczorem, doszło do niebywałej zbrodni. Urzędujący prefekt został podstępnie zamordowany niemal na progu swego domu – żal, z jakim to mówił, aż ociekał źle skrywaną satysfakcją. Oznajmił mi wprost, iż trwają właśnie porachunki wśród miejscowych koterii.  
- Być nie może! – podniosłem głos w udanym oburzeniu. – Któż by się ośmielił popełnić tak haniebny czyn? 
- Niczego nie pragniemy bardziej, niż wyjaśnienia tej zagadki – wtrącił ktoś z boku, lecz może to okazać się bardzo trudne – dodał, spoglądając wymownie po zebranych.
- Mój dowódca bezwzględnie tropił zło w naszym mieście, przez co miał wielu wrogów – wtrącił Krates. – Zwłaszcza wśród obcych przybyszów z dalekich krajów. Tam najpierw będziemy szukali winnych, i zapewniam, że prędzej czy później znajdziemy ich, i surowo ukarzemy.
- Życzę ci, panie, byś odniósł w tym sukces – odparłem – gdyż, bez wątpienia, utwierdzisz tym radę w słuszności planowanej decyzji – mówiąc to wskazałem na zebranych.
Sprawa wydawała się oczywista, na tym więc poprzestaliśmy. Oni powiedzieli, co chcieli powiedzieć, ja dobrze to zrozumiałem, co przyjęli z zadowoleniem, słysząc, że wziąłem ich słowa za dobrą monetę.  Zresztą cóż innego mogłem zrobić, tym bardziej, że sprawy ułożyły się po mojej myśli. Wszak byłem cesarskim wysłannikiem, i tylko to się teraz liczyło. Poprzedni prefekt był człowiekiem Sejana, więc gdy tylko nadarzyła się okazja, szybko skrócono go o głowę, tak, jak jego protektora w Rzymie. 
Zatem w syryjskiej stolicy górę wzięły te siły, którym zależało na zachowaniu spokoju. Nikt nie zamierzał podważać ani władzy, ani decyzji cesarza, co oznaczało i to, że nikt nie będzie próbował dawać posłuchu obcym, którzy chcieliby wykorzystać obecny zamęt do spiskowania przeciw rzymskiemu panowaniu w prowincji. Rację miał Melos twierdząc, że nikomu tu nie marzą się żadne wielkie awantury. 
Miejscowi rozegrają swe porachunki we własnym gronie tak, by w sumie zachować stan posiadania, i swobodę w pomnażaniu własnych fortun. Znajdą jakichś kozłów ofiarnych, najlepiej wśród obcych,. dla okazania siły i stanowczości, bez rozdrażniania miejscowych. Jedni złodzieje znikną, niebawem przybędą ze stolicy nowi, ale miejscowe lisy pozostaną, i w międzyczasie się umocnią. Wszystko zostanie jak było, najważniejsi gracze, jak rządzili, tak nadal będą rządzić po swojemu, płacąc stosowne daniny Rzymowi. To właśnie mi oznajmiono, z ulgą przyjmując moją aprobatę dla następcy sejanowego zausznika. Nie miałem cienia wątpliwości, że  sprawnie wyłapie pomocników i wspólników swego poprzednika. 
Ciekawe, ile jeszcze takich nocnych trupów odnajdzie się w najbliższym czasie pod domami większych i mniejszych beneficjentów starego układu? Krates zadba też, by pozbyć się drobnych rzezimieszków od brudnej roboty w szeregach podległych mu służb miejskich. Oczywiście, zastąpi ich oddanymi mu ludźmi, a oni, jak i tamci, będą gnębić kogo się da. Przy okazji postraszy kupców, prowadzących interesy z handlarzami ze wschodu, nawet wymusi na nich sporo datków dla siebie, i swych poganiaczy. Tak to już jest, że to, co nowe, szybko upodabnia się do starego, tyle, że z początku pokazuje się w nowych szatach, które mamią głupców krzykliwą i obiecującą odmiennością. 
Stelion dwoił się i troił, by pokazać wszystkim, jak dobrym jest moim znajomym. Przypadkowe spotkanie u księgarza sprzed kilku dni tak przeinaczył w aluzjach, że wręcz nabrało ono znamion świadectwa wielkiej miedzy nami przyjaźni. Nie wybijałem go z dobrego samopoczucia, wiedząc, że niezależnie od mej do niego niechęci, a jego chytrego politykowania, i tak skazani jesteśmy na siebie w interesach. Znakomicie to wyczuwał, więc pozwalał sobie na więcej, niżby to wynikało z rzeczywistych między nami stosunków. Byłem nieco bezradny, zwłaszcza, że okoliczności nie pozwalały wypaść z roli gościa, osadzonego na honorowym miejscu przy stole. W pewnym jednak momencie tak się zagalopował w tym tokowaniu, że popełnił błąd, który postanowiłem wykorzystać, by w stosownym czasie tę naszą rzekomą bliskość nieco ochłodzić. 
- Myślę, że wyrażę wolę nas tu wszystkich, drogi Festusie – oświadczył podniośle, – jeśli zaproszę cię na zebranie naszej rady, jakie mamy mieć za dwa dni. – Odczekawszy kilka chwili, wypełnionych głosami aprobaty zebranych, kontynuował tę przemowę tonem teraz już niemal kordialnym. – Mam nadzieję, że uczynisz mi ten zaszczyt, i nie odmówisz przyjacielowi obecności na tym zgromadzeniu. 
- Z przyjemnością przyjmuję zaproszenie – odparłem, po chwili ostentacyjnie okazanego, miłego zaskoczenia – wszelako pozwolisz, drogi Stelionie – dodałem z fałszywym uśmiechem – że skorzystam z prawa gościnności, i przyjdę z mym przyjacielem, jeszcze z czasów naszych wspólnych studiów w Rzymie. 
Zaskoczyło to zebranych, na chwilę zamilkli, spoglądając po sobie, lecz gospodarz szybko się opanował, i nie widząc możliwości wycofania się ze swej propozycji, przyjął ją bez słowa sprzeciwu.
- Twój gość, Festusie, będzie i naszym gościem – rzekł, szerokim gestem wyrażając swą zgodę. – Czy zechciałbyś zdradzić nam, kim będzie ów człowiek? Powitamy was obydwu godnie, jak na naszą radę przystało.
- To młody trybun wojskowy, Korbulon, z senatorskiego rodu Domicjuszy. Dostał niedawno przydział do legii, stacjonującej tu niedaleko, za murami miasta. Wróży mu się znakomitą przyszłość, może nawet przyszłego wielkiego wodza.
- Czy to ten sam wspaniały, młody mężczyzna, z którym widziano cię niedawno w termach, panie – pytanie padło ze strony zgoła nieoczekiwanej, bo zadała je jedna z kobiet, które dopuszczono do naszego wieczornego spotkania. Dwie jej towarzyszki zachichotały wesoło, acz bardzo wymownie, okazując swe zadowolenie z niespodzianki, jaką mi sprawiły.
Można skryć się przed wzrokiem legionu szpiegów, ale nie sposób umknąć uwadze wścibskich kobiet, które wszystko rozpowiadają sobie i innym. Wystarczy jedna, lub dwie, by całe miasto dowiedziało się, co też, i gdzie wypatrzyły. Rozmawiając z Gnejuszem w łaźniach, nie zastanawialiśmy się, czy ktoś nas obserwuje, czy nie. Nie przyglądaliśmy się też niewiastom, które tam wówczas przebywały, bo wszak nie dla takich przygód tam się znaleźliśmy. Ale one mają w naturze ciągłe rozglądanie się wokół siebie, a świat traktują jak jedno wielkie łowisko, bacznie śledząc, kogo by tu zdybać w swe sieci. Są takie, które zajmuje polityka, większość jednak głównie szuka coraz to nowych podniet, i okazji do ich zaspokojenia. Miejsca targowe bywają rozmaite, nie tylko te na ulicach i rynkach, a my z Korbulonem sami weszliśmy na jedno z nich, nawet nie podejrzewając, że oglądano nas tam jak ciekawy towar. Zaskoczony, postanowiłem obrócić wszystko w żart. 
- Zacny Kratesie – zwróciłem się, śmiejąc, do kandydata na pretora – nie sądzisz, że warto stworzyć w gwardii miejskiej osobny oddział, złożony z tak niezwykle uzdolnionych obserwatorek? 
Na chwilę zapanowała wesołość, a kobiety, dotąd pozostające nieco w cieniu, teraz poczęły prezentować swe sztuczki, jakimi zwykły kierować na siebie uwagę. Jestem przeciwny włączaniu ich do spotkań biesiadnych, ponieważ wprowadzają wielkie zamieszanie przez swe puste świergotanie, całkowicie nieprzystające do męskich umysłów, nawet tych mało wyrobionych. Jednym wydaje się, że są nowym wcieleniem Aspazji, inne widzą się w roli Heleny czy wręcz Kleopatry, poruszających losy świata swą pięknością, inne jeszcze udają poetyczną eteryczność Safony. W istocie, co jedna to Ksantypa, z instynktami i bezwzględnością naszej Liwii. Mało która wzięłaby na siebie rolę Kornelii, każda natomiast, niczym Postumia, chciałby zażywać czci westalki, zachowując prawo do pełnej swobody życia i obyczaju. Być jednocześnie boginią, władczynią, i dziewką portową, oto, co je podnieca najbardziej. Siedząc koło takiego tworu natury, nigdy się nie wie, co w danej chwili w nim przeważy. Zresztą, i tak wszystko zmierza do tego samego końca.
Inna sprawa, że mężczyźni w obecności kobiet też zazwyczaj głupieją, tyle, że po swojemu. Puszą się, by imponować i zdobywać, przez co miesza im się rozum, a wymowa zamienia w mniej lub bardziej bełkotliwe popisy, już to erudycji, już to wyszukanej aluzyjności, po równo podszytych pożądliwością. Kobiety doskonale wiedzą, na czym polegają te rytuały, udają więc, że wpadają w zachwyt nad męskim rozumem i siłą, cierpliwie czekając na efekty tych tańców godowych. Gdy natrafiają na opór, posuwają się w swym wabieniu aż do nieprzyzwoitej szczerości. Jeśli i to nie pomaga, wówczas rezygnują, lecz tylko pozornie, odkładając ponowienie prób do następnej okazji, na którą przygotowują się z wielką starannością i przebiegłością.
A są przecież kobiety wspaniałe, budzące uznanie przez swą wierność, oddanie, obyczajność, dzielne wspieranie tych, których kochają. Znają we wszystkim miarę, umieją budzić szacunek dla swych zalet. Nie krążą po targowiskach światowej próżności, nie wystawiają na pokaz, nie szukają miłosnych przygód. Tak, jak prawdziwa piękność nie potrzebuje wielkiej ozdobności stroju, tak prawdziwa cnota może pozostawać w ciszy i spokoju, znajdując wiele sposobności, by ujawniać swą wartość, a gdy trzeba, dowodzić jej w obliczu świata. Przyciąga, budzi uznanie, choć jest wymagającym dla nas wyzwaniem, gdyż łatwo rozpoznaje nieszczerość intencji, i odrzuca kłamliwe pozory. Cóż, drogocenne klejnoty są rzadkością, a i tak na pierwszy rzut oka często wyglądają zgoła nieatrakcyjnie przy innych kamykach, które mamią fałszywym blaskiem, i sztucznie doprawianą pozłotą. A z takimi właśnie imitacjami przyszło mi się tu właśnie zetknąć.
Spośród trzech towarzyszących nam kobiet, jedna była żoną Steliona, dwie zaś pozostałe jej młodszymi kuzynkami. Całe w jedwabiach, wschodnich perłach i wonnościach, obwieszone złotem, były nawet wcale urodziwe, rozmowne i wesołe, acz wyraźnie przyczajone w oczekiwaniu na najmniejszy choćby znak szczególnego zainteresowania. W ich oczach dostrzegłem zamgloną tęsknotę za rozumem, skazaną na wieczne niespełnienie. Nie miałem złudzeń, czemu się tu znalazły. Musiał to być pomysł gospodarza na owe ewentualne atrakcje, przed którymi ostrzegał Melos. Uwaga, skierowana do Kratesa, wyraźnie je ożywiła, dając pretekst do kierowania w moją stronę sygnałów coraz bardziej jednoznacznych. Grzeczny i miły, kryłem się za protekcjonalną uprzejmością rzymskiego patrycjusza, znającego się, co prawda, na tych gierkach, lecz niezbyt skorego do korzystania z coraz bardziej natarczywie okazywanej gotowości do zamiany towarzyskiej znajomości na coś bardziej ekscytującego. 
Ważyłem więc słowa i gesty, by nie dawać im powodów do rozwijania swego kunsztu uwodzenia ponad miarę. Tak udało mi się dotrwać do chwili, gdy gospodarz, po zakończeniu pierwszej części uczty, zarządził przejście do drugiego stołu w ogrodzie, do którego kobiet już nie zwykło się prosić. W krótkiej przerwie pożegnałem panie, dając im do zrozumienia, że gdy tylko uporam się z pilnym dla mnie sprawami i interesami, niewątpliwie znajdę czas na odpoczynek, wypełniony zajęciami bardziej już prywatnymi. Przyjęły to, jako zapowiedź przyszłych rozrywek, a ja, uśmiechając się znacząco, obiecałem o nich nie zapomnieć. Tak to, wywinąwszy się z niezręcznej dla mnie sytuacji, zachowałem dobre u nich o sobie mniemanie. Stelion, podpatrujący ukradkiem te salonowe umizgi, wydawał się być bardzo zadowolony z ich efektu, licząc zapewne, że za niedługo rozwiną się one po jego myśli. Jakże zabawni są ludzie, których pycha zaślepia do tego stopnia, że mają innych za głupców, niezdolnych do przejrzenia ich zamiarów.
Zwyczaj nakazywał, by przy wetach wygłaszać toasty, sławiąc się wzajemnie wedle zasług, ale także uznania i upodobania. Po dużej ilości wypitego wina, zamieniały się one w bełkotliwe oracje, przetykane niewyszukanymi żartami, docinkami, niewybrednymi aluzjami. Wypadło i mnie powiedzieć słów kilka na cześć gospodarza, i jego gości, Trzymając na wodzy niechęć do tych prowincjonalnych wielmożów, wyraziłem wdzięczność za gościnność, wtrącając przy tym, bez schlebiania, zadowolenie z poznania takich znakomitości. Ich niezwykłość była dla mnie raczej średnio miłą osobliwością, a jak sobie po swojemu pojęli moje słowa, to już ich sprawa. 
Odczekawszy tyle, ile wymagała grzeczność, przeprosiłem towarzystwo, i wśród okrzyków nieszczerego żalu pożegnałem je, wymawiając się obowiązkami, którym nazajutrz, od wczesnego rana, powinienem sprostać z jasnym umysłem.  Stelion odprowadził mnie do wyjścia, wymieniliśmy wiele wzajemnych uprzejmości, po czym ruszyłem do domu, eskortowany przez dwóch, czekających dotąd cierpliwie przed domem, rosłych służących, jakich zawczasu przydzielił mi Melos dla bezpieczeństwa. Z przyjemnością zostawiłem za sobą biesiadników, którzy zdążyli już doprowadzić się do stanu, w którym nie sposób utrzymać pionu dłużej niż przez dwa uderzenia serca, a już tym bardziej jasności mowy i wymowy. O żołądkach lepiej nie wspominać. Po powrocie ległem spać, bez żadnych dodatkowych atrakcji, pragnąc jak najszybciej pozbyć się niemiłych wrażeń z dzisiejszego wieczora.

19. Interesy duże i małe
Zarówno sprawy rodzinne, jak i obowiązki cesarskiego wysłannika, wymagały, bym złożył jeszcze jedną wizytę, tym razem w pałacu na wyspie. Ze słów Melosa nie wiadomo było, kto tak naprawdę w nim rządzi. Pod nieobecność namiestnika, co trzy lata przysyłano tu kolejnych legatów z nadania senatu, zwykle polecanych przez Sejana. Przyjeżdżali, i wyjeżdżali, a wraz z nimi wymieniały się stada urzędniczych i towarzyskich darmozjadów, liczących na szybkie zbicie fortuny w bogatej prowincji. Prawda, sądy sprawuje miejscowa rada, a wyroki tylko się zatwierdza, bez zadawania sobie trudu wnikania w ich materię. Lecz podatki zbiera kwestor i jego zgraja, a pieniądze rozdzielane są, i rozkradane, według niepisanych zasad ich podziału między tych, co je dawać muszą, a tych, co je biorą z racji przydzielonej im pozycji.
Jest jeszcze wojsko, które rządzi się własnymi prawami, i ma swojego legata. Wszelako po Germaniku nie przysyłano tu nikogo, kto z charakteru i zdolności byłby kimś więcej, niż tylko zarządcą czterech legii, z których dwie stacjonują między Antiochią, a granicami Armenii, i królestwem Partów. Wielkich wojen ostatnio nie prowadzono, gdyż po odzyskaniu cesarskich orłów panuje tu pokój. Wciąż obowiązują umowy z Rzymem, jedynie od czasu do czasu dochodzi do granicznych potyczek, głównie przy rabowaniu kupców z dalekich krajów, i dzieleniu łupów. Syrię zasiedlono osadnikami, którzy trzymają strażnice, uprawiają ziemię, budują drogi, i pilnują porządku na nich, i wokół nich. Garnizony obrosły własnymi osadami i wioskami, gdzie toczy się w miarę zwyczajne życie, niezbyt dostanie, ale pewne i bezpieczne. 
Prawdę mówiąc, miałem już wyrobiony sąd o tym, jak się tu rzeczy mają. Melos co i raz podrzucał nowe szczegóły, z lubością złośliwca uzupełniając mą wiedzę o konkretnych ludziach, i ich między sobą powiązaniach. Wielka polityka nigdy mnie specjalnie nie interesowała, nie czułem więc ani potrzeby, ani ochoty wywiadywać się o niej więcej, niż wymagają tego nasze interesy, które w obecnym stanie rzeczy nie wydawały się zagrożone. Co więcej, cicha umowa z Korbulonem, dawała nadzieję na ich znaczną poprawę. 
Dlatego, wybierając się do pałacu na wyspie, ani się spodziewałem niczego, co by mnie zdziwiło, czy zaskoczyło, ani zamierzałem szukać jakichś tajemnic, czy intryg. Domyślałem się, że jeśli takowe są, to dotyczą tylko wielkości sum, jakie znikają po cichu, a nie samej zasady ich znikania. Reszta, to rozgrywki między chciwymi urzędnikami i ich klientami, teraz zapewne wzmożone za sprawą wieści z Rzymu. Kto, na kogo, i do kogo będzie donosił, kto zniknie, i jak, a kto wypłynie, i przy kim – wszystko to było mi zupełnie obojętne.
- Czegoś zawsze się dowiesz, ale bądź ponad to, i nie dopytuj, jeśli będą kręcić – poradził Melos, gdym po porannym oporządzeniu się, wyruszał do miasta. – I tak ci niczego nie zdradzą, więc szkoda twego czasu i fatygi.
- Porozmawiam z delegatem kwestora, jeśli akurat będzie na miejscu. Jak nie, to z kimś, kto tam teraz ważny. Będzie to wyglądało naturalnie i właściwie. Interesy Tycjanów przede wszystkim, a do omawiania ich mam pełne prawo, przez umowy z cesarstwem.
- I niech tak zostanie. Jeśli ci ktoś jeszcze co dopowie, twój zysk. I proszę, zechciej powściągać swoją dobroczynność, gdyby przyszło ci znowu spotkać kogoś ciekawego. W tym mieście ludzi ciekawych są całe stada, ale biednym nikt być nie musi – rzucił złośliwie na odchodnym. 
Jego słowa, oprócz oczywistej aluzji, zabrzmiały trochę dziwnie, niemniej zwróciły moją uwagę na pewną odmienność kondycji miejskiego plebsu w porównaniu z Rzymem. Tu, gdzie panuje wielki ruch w handlu, a za tym i na rzece, na morzu, i w okolicy, pracy chyba nie brakuje. Na wielkich przestrzeniach prowincji, obsługa wojska, dróg, poczty i innych służb, władzy, i cudzego bogactwa, daje sposobność znajdowania zarobku, jeśli nawet nie dużego, to przecież nie głodowego. Kto chce, może poprawiać swój byt, chyba że jest zatwardziałym leniwcem, albo nędzarzem z wyboru. Oczywiście, lud chętnie korzysta z łaskawości rady, rozdającej zboże przy okazji różnych świąt i uroczystości, lecz spokój w mieście nie jest tak bardzo zależny od hojności jego władców, i ich między sobą wojenek, jak w stolicy. Dlatego nie ma potrzeby zbyt się obawiać ulicy, i zanadto jej schlebiać, niełatwo też podburzać ją do awantur dla politycznych rozgrywek.
Lecz nie tylko o sam spokój tu chodzi. Tam, gdzie wielu może zyskiwać pracą, choćby i niewiele, tam i mniejsze okrucieństwo między ludźmi, a i więcej okazji, by się wykazać własnymi zdolnościami. Mogą wygrywać nie tylko najsilniejsi w brutalności, bezwzględności i chciwości, ale i dobrzy w sprawności. Korzystają na tym wszyscy, gdyż pomyślność staje się udziałem nie tylko wybranych, ale i tych chętnych do zarobku, którzy przy okazji pomnażają dobra wspólne. To właśnie odróżnia takie miasta od Rzymu, gdzie więcej się bierze i zużywa, niż z siebie daje. Tam wszystko kręci się wokół panowania i urzędów, wraz z ich stronnictwami i familiami, karmiącymi się zdobyczami, i te zdobycze przejadającymi.
Coraz częściej wracałem myślami do rozmowy z Marosem, podziwiając, choć nie bez pewnego smutku, przenikliwość jego umysłu. Począłem domyślać się teraz i innych rzeczy, o których nie wspomniał. Za bezwzględnością rabunku z podbojów idzie gnuśność ludu, któremu wystarczają ochłapy z pańskiego stołu, zawalonego łupami. Gdzie można mieć coś darmo, tam nie chce się pracować. Gdy ustają datki, plebs burzy się, uważając, że odbiera mu się to, co w jego przekonaniu mu się należy. Staje się natarczywy i butny. Dlatego tak łatwo u nas o miejskie bunty, wzniecane przez demagogów dla własnych interesów. Wystarczy obietnica utrzymania tego nieróbstwa, a lud chętnie pójdzie za tymi, którzy ją złożą. Gdy nie dostaje chleba, ma przynajmniej igrzyska, podczas których może się wykrzyczeć do woli. Chytra to sztuka umieć trzymać na wodze te masy za pomocą zwodzenia nadzieją, i panowania nad instynktami.
Podczas podróży przekonałem się, że nawet najmniejszy port na ruchliwym szlaku towarów więcej ma w sobie siły trwania, i możliwości dla zwykłych ludzi, niż mój ukochany Rzym. Wszędzie, rzecz jasna, jest chciwość, zawiść, złodziejstwo, spryt do życia na cudzy koszt, lecz idzie o proporcje. W każdym dużym ogrodzie rosną drzewa i krzewy, które albo dają owoce, albo przynajmniej zdobią, są i takie, które tamtym utrudniają wzrost, a więc płodność gałęzi i kwiatów. Podobnie jest na polu, które karmi zbożem. Gdy owe bezpłodne rośliny rozplenią się ponad miarę, prędzej czy później zniszczą całość, albo na tyle ją osłabią, że nie będzie z niej wielkiego pożytku. Dobry gospodarz powinien starannie dbać o te, które dają mu zysk, i pilnować, by te drugie – skoro już nie da się ich pozbyć, z racji jakichś konieczności, lub ich właściwości – zanadto się nie panoszyły. Gdy tego nie dopatrzy, po pewnym czasie straci wszystko.
Przed pałacem, w którym mieściły się cesarskie urzędy, czekał już wcześniej umówiony Kriton. Uprzedził mnie, że kwestora nie ma, gdyż wrócił do Rzymu po zakończeniu swej misji. Tak bowiem, jak wszyscy jego poprzednicy, pobyt w Antiochii ograniczył do miesięcy letnich, by zdążyć jeszcze na czas powrotnej podróży statkiem przez ósmym miesiącem roku. Nowego miał wybrać senat już niebawem, więc urząd praktycznie pozostawał w rękach sekretarzy, i poborców podatków. Co to oznaczało, nie trudno się domyślić. 
Kazałem strażnikom wskazać nam drogę do sal kwestorskich. Poprowadził mnie tam jakiś wezwany, pomniejszy skryba, a usłyszawszy moje imię, nieco się zmieszał, i bardzo grzecznie spytał, czy mam tu kogoś już upatrzonego, z kim chciałbym się spotkać. Zaskoczyła go widać niezapowiedziana wizyta kogoś nieurzędowego, kto z prawa może mieć u nich coś ważnego do powiedzenia. Doprowadzono mnie do człowieka niskiej rangi, który pełnił obowiązki ledwie porządkowe. 
Ruch był niewielki, lecz znalazł się w końcu ktoś, kto mógł mnie uświadomić w kilku ważnych dla Tycjanów kwestiach. Zażądałem okazania wypisów rachunkowych naszych rozliczeń za ostatnie dwa lata, co wywołało niemały niepokój urzędników. Chciałem bowiem sprawdzić, czy pokrywają się one co do sum z rzymskimi zapisami, dotyczącymi naszych cesarskich udziałów w Syrii. Melos prowadził księgi handlowe, nie miał jednak dostępu do tego, co spisywano w kwesturze. Ojciec dostawał z faktorii stosowne raporty, nakazał mi jednak sprawdzić, jak też ostatnio je sporządzono, i jak się mają do tego, co wpisano w urzędowych dokumentach. Oczywiście, nie miałem zamiaru samemu się przez nie przekopywać, tylko zlecić to Kritonowi, niemniej moja osoba konieczna była do tego, by mu je udostępniono.
Zapanowało spore zamieszanie, gdyż zebrani urzędnicy nie mogli zdecydować, kto ma wydać takie polecenia do archiwum. Patrzyli po sobie niezdecydowanie, ani chybi  bojąc się, że gdyby doszło co do czego, taki ktoś może mieć niemałe kłopoty. W tym kłębowisku żmij nie znajdziesz niewinnej salamandry. Gdyby przyjść tu ze strażnikiem miejskim, i wskazać palcem kogokolwiek z tej gromady, poszedłby bez słowa, wiedząc, za co go zabierają. Spoglądałem na nich groźnie, choć w duszy czułem rozbawienie, widząc lęk, jaki im sprawiła wizyta przybysza z dalekiego Rzymu, władnego dopilnować swoich spraw. Koniec końców stanęło na tym, że za dwa dni wszystko przygotują, i dopuszczą Kritona do ksiąg, jakich zażąda. To mi wystarczyło, więc, rzuciwszy jeszcze wyniośle kilka słów, zaznaczających wagę mej tu obecności, łaskawie pożegnałem to stadko gryzipiórków, pozostawiając ich w niezbyt dobrym dla nich nastroju. 
Po wyjściu przykazałem memu towarzyszowi, by dopilnował, co zostało ustalone, i możliwie jak najszybciej zdał szczegółowo sprawę z tego, czego się dowie. Reszty dopełni Melos, który już po swojemu przegryzie się przez dostarczone zapisy. W rzetelność i uczciwość Kritona nie miałem powodów wątpić. Był dobrze opłacany, zapewne coś odkładał na boku, lecz nie ośmieliłby się uczynić cokolwiek, co naraziłoby go na gniew ojca. Zostać karnie pozbawiony przez Tycjana protekcji do takiej funkcji, to jakby zostać skazanym na dalekie wygnanie, bez prawa powrotu.
Zadowolony z wizyty w pałacu, rozstałem się z publikaninem, i ruszyłem w stronę forum. Przypomniałem sobie, że za czas jakiś mam się spotkać przy teatrze niedaleko akweduktu z moim małym szpiegiem. Obchodząc zwolna pod portykami wielki plac. ze zdumieniem zauważyłem, że od czasu do czasu kłaniają mi się jakieś osoby, których w ogóle nie znam, ani nie poznałem. Byli i tacy, którzy oglądali się za mną, albo ukradkiem wskazywali na mnie głową towarzystwu, z którym prowadzili rozmowy. Oznaczało to, że staję się, bez żadnego starania, osobą publiczną i rozpoznawalną. Wizyty u księgarza, i uczta u Steliona, zrobiły swoje, a i kobiece języki poszły zapewne w ruch, co niechybnie roznosiło wieści lotem strzały.
Zrazu niezbyt mi ten honor przypadł do gustu. Niemniej gdzieś w środku znów Tycjan wziął we mnie górę nad Festusem, gdyż poczułem swego rodzaju satysfakcję, zrodzoną ze zwykłej próżności. Cóż, tak, jak onegdaj trafnie zauważył Maros, złoto samo w sobie nie ma nade mną władzy, lecz nazbyt chyba łatwo ulegam oznakom uznania dla rodowego imienia, za którym stoją całe jego stosy. A przecież korzystam wtedy tylko z dokonań przodków, własnych nie mam, zatem jako człowiek wystawiam się niczym fałszywa moneta. Zdumiewające, jak to działa, gdy wyobraźnia mąci ludziom rozum, chętnie gotów widzieć rzeczy nie takimi, jakie są.
Dochodząc do teatru, dojrzałem chłopaka, czającego się za jedną z kolumn. Odczekał, aż usiądę na dawnym miejscu, rozejrzał się dokoła, dopiero potem podszedł, bez pośpiechu, jakby od niechcenia. Patrząc na niego, zastanawiałem się, kim też może być. Skąd się tu wziął? Wyraziste rysy wskazywały na dalekie pochodzenie. W tym mieście wszystkie mieszanki są możliwe, więc nie dziwiło mnie to zbytnio, choć nie dawało spokoju, gdyż lubię wiedzieć, czym jest to, co widzę. Ulicznik, lecz musi przecież mieć jakieś schronienie, jakąś norę, gdzie się chowa, gdy nie poluje. Czy ma rodziców, rodzinę?  Może żyją, może nie? Może to jedna z niezliczonych, bezimiennych zagadek tego wielkiego ludzkiego mrowiska na skraju Azji? W Rzymie też mamy ogromne pomieszanie narodów, z czego biorą się najdziwniejsze odmiany potomstwa. Ale one mają tam swoje gromady, ulice, zajęcia, dają się jakoś określić. A tu? Cóż, nie znam Antiochii na tyle, żeby móc to ocenić, czy przeniknąć, zresztą nawet nie mam na to chęci. Niemniej chłopiec trochę mnie intrygował, i postanowiłem go ostrożnie wybadać na tę okoliczność.
Stanął przede mną, z tą swoją butną miną, ale milczał, czekając aż, o co zapytam. Spoglądałem na niego bez słowa, lecz wcale go to nie peszyło. Czujny, nieufny, gotów w każdej chwili odwrócić się i uciec, nie miał jednak w oczach złości, nawet jawnej chytrości, chyba tylko ciekawość, poszytą podejrzliwością. W rzeczy samej, niezwyczajne to, by rzymski pan tak nagabywał złodziejskiego wyrostka, i zlecał mu dziwne zadania. Tacy w ogóle nie zauważają obszarpanej biedoty, a do szpiegowania mają dziesiątki sług i szkolonych najemników. Dla niego byłem ciekawostką, nieporównanie większą niż on dla mnie. Jeśli nawet wcześniej upatrywał we mnie przyszłą ofiarę swego łotrowskiego fachu, to zdążył się już chyba zorientować, że nie da się okraść ani mnie, ani mojego domu, nie da się też mnie długo zwodzić, gdyż szybko złapałbym go na oszustwie. Skoro jednak dziwaczny wielmoża chce płacić za coś, co jest dziecinnie łatwe, zatem czemu nie korzystać z nadarzającej się okazji?
- No, mów, czegoś się wywiedział – zacząłem bez zbędnego wstępu.
- Kupców z daleka nie ma.
- Toś się nie napracował – trochę mnie zezłościł.
- Byli, ale tylko Persowie, Partowie. Ale już się zebrali i wyjechali.
- Dawno?
- Dwa dni temu. Dużo ludzi.
- Dokąd?
- Między sobą mówili, że najpierw do wielkiej rzeki, a dalej łodziami. Ale gdzieś mają się rozdzielić.
- Skąd to wiesz?
- Słyszałem.
- Znasz ich mowę? – zdziwiłem się.
- Trochę. 
- Co to znaczy, że dużo?
- Razem ze zbrojnymi i sługami było sześć dziesiątek. Wozy i zwierzęta.
- Nie słyszałeś jakiej nazwy, miejsca?
- Powtarzali słowo Dura. To chyba jakieś miasto. Ale nie wiem gdzie.
Choć nie było tego wiele, to jednak trochę mi się rozjaśniło w głowie. Dura, to oczywiście Europos na Eufracie. Rzymski garnizon, i rzymska władza, ale za rzeką to już partyjska brama do Azji. Kupcy zwożą do niej stąd towary, a tam już czekają inni, z dalekich krain. Tak, jak mówił Melos, ludzie to tylko zmieniający się tragarze. Partowie zazdrośnie strzegą granicy po swojej stronie, nikogo nie dopuszczają do interesu, bo wielkie ciągną zyski z tych, co tam handlują po obydwu jej stronach. Choć Rzym ma z nimi znośne układy, to jednak za bardzo wcisnąć nam się w swoje sprawy nie pozwalają. Można sobie wyobrazić, jakie tam panuje zdzierstwo, Nasi celnicy, ich celnicy, a pośrodku kupiecka chytrość z obydwu stron. 
Prawdziwych interesów nie robi się na wielkim placu targowym, tylko po cichu, między sobą. Ale trzeba przecież wjechać, i wyjechać, towar przywieźć, potem wywieźć. Obcym z daleka nie opłaca się po niego wędrować aż do nas, więc cierpliwie czekają, aż zjedzie, nieważne, przez kogo przywożony. Duże odległości też robią swoje. Wyprawa lądem jest trudna i kosztowna, więc nasi rzadko się na nią porywają. Z kolei Eufrat obstawiony jest po tamtej stronie tak, że nie sposób swobodnie wędrować samemu z dużym taborem, nawet jeśli uda się go jakoś przeprawić na partyjską stronę. Zresztą nie ma tam dobrych dróg, a te, które do czegoś się nadają, pilnowane są bardzo skrupulatnie. 
Tu, w Syrii, bliżej południa, są jeszcze Nabatejczycy z Palmyry i okolic. Z nimi nie ma jednak żartów, bo to urodzeni mordercy. Poza tym, znają swoje pustynie, wiedzą jak na nich przetrwać, którędy iść, nikomu tego nie zdradzają. Wspomniałem słowa Filipona z Tyru o tamtejszych stosunkach w dostępie do towarów. Gdzie więc się nie ruszyć, same kłopoty. Rzym zdobył wiele ziem, panuje na nich, zdziera podatki, ale wszędzie otoczony jest przez niezbyt mu przyjazne żywioły, które rządzą się swoimi prawami. Jesteśmy dla nich obcy, więc by wśród nich handlować, potrzeba dużego wsparcia zbrojnych. Prywatni są niepewni, bo łatwo wśród nich o zdradę, a wojsko za prywatne usługi pod jakimś wymyślonym pretekstem też tanio sobie nie liczy. Nie każdego na to stać. Szanse ma tylko ten, kto sam z siebie wyrobi sobie uznanie, zaufanie i bezpieczeństwo na szlakach, ale przecież i to nie dzieje się za darmo. Zdaje się, że próbował tego Maes, ale mu się tam chyba nie udało, mimo że dotarł aż do Charaksu. Zaczął więc szukać nowych dróg na północy, lecz za którymś obrotem przepadł bez wieści.
Mam iść jego śladami, ale czy podołam takiemu wyzwaniu? Nawet nie za dobrze wiem, gdzie, i w co się pakuję. Czy, rzeczywiście, mam to robić tylko po to, żeby Tycjanowie pomnażali własną fortunę przy tragarzach drogich towarów? Jeśli nawet sami niczego nie przenosimy, jeśli tylko będziemy patronowali udziałom w wyprawach na duży procent, to przecież w sumie idzie o ogromne pieniądze, choć przy wielkim ryzyku. To tak, jak grze w kości, gdzie za jeden rzut Wenus przy wielkiej stawce można wygrać górę złota. Zdobycie wiedzy o nowych możliwościach na szlakach karawan zmniejsza ryzyko, zwiększając jednocześnie ilość kandydatów do takowych spółek. Gdyby mi się choć trochę powiodło, spełniłbym zadanie, postawione mi przez ojca.
Przy tych myślach złapałem się na tym, że znów byłem bardziej Tycjanem, niż Festusem, bardziej bankierem i kupcem, niż poszukiwaczem, chętnym nie tyle zysków, ile wiedzy i przygód. Z tego, co mówił chłopak pojąłem, że kilku partyjskich kupców, po zakończeniu swoich spraw, zebrało się w jedną grupę podróżną, i razem wyruszyli z powrotem. Przez Syrię przejadą pod wspólną ochroną, wszelako trzymając się najpierw razem, ale potem rozdzielając pod drodze, każdy wedle swoich własnych planów. Jakie by one nie były, w końcu dotrą do sobie znanych miejsc, gdzie dalej wszystko potoczy się zgodne z ustalonym od dawna porządkiem rzeczy. Rzymskich kupców miedzy nimi nie ma, bo i skąd mieliby być, skoro tamci nikogo do siebie nie dopuszczą. Zyski poszły z nimi, pomniejszone o to, co zdarli z nich nasi urzędnicy i celnicy. Ile z tego trafiło do kwestorskiej kasy, a ile do ich własnych kieszeni, tego, oprócz nich samych, nie wie nikt.
- To wszystko? – wróciłem z zamyślenia, patrząc na chłopaka, który cierpliwie stał przed mną.
- Innych obcych kupców nie ma. Ale wczoraj przyjechali handlarze niewolników – powiedział powoli, niechętnie, z wyraźną złością w głosie.
- Kto taki?
- Różni. 
- Skąd ich biorą? Teraz nie ma wojen.
- Sami nie łapią, kupują od łowców. Pędzą tu, i sprzedają. Biorą złoto, i wracają.
- A ci łowcy?
- Kto ich wie. Ale z daleka. Jest takie miasto, gdzie się zjeżdżają. Duży obóz, pod strażą.
- Gdzie to jest?
- Daleko.
- A dokładniej?
- Będzie ze dwa albo trzy księżyce drogi.
- A ty skąd to wiesz?
- Wiem – rzucił ze złością. – Moja zapłata – wyciągnął rękę.
Coś mnie tknęło. Chyba domyśliłem się, skąd się tu wziął. Wyjąłem pieniądze i odliczając umówione monety spojrzałem mu w oczy.
- A ciebie jak długo pędzili? – spytałem, jakby mimochodem. Żachnął się, ale nie dał poznać, że moje słowa go zaskoczyły. – Nie bój się, nie wydam cię. Pytam, bo mam swoje powody. I nowe zadanie. 
- Kto mówi, że pędzili?– odparł, chowając zarobek. Ale nie uciekał. Czekał. – Co to za robota? – spytał, jakby nigdy nic.
- Nie chcesz, nie mów – wolałem nie płoszyć go natarczywością. – Ale co sobie myślę, to sobie myślę. A rzadko się mylę.
- Co mam zrobić?
- Potrzebny mi warsztat, gdzie robią szkło fenickie. Ale dobre. Nie chcę świecidełek od ulicznego kramarza, ani tanich naczyń. Musi gdzieś być taki, najlepszy, może gdzieś ukryty. 
- Za ile?
- Znajdź, a dostaniesz drugie tyle, co dziś. Masz na to dwa dni. Tylko bez oszustwa.
- Mam znów tu przyjść?
- W południe. Zaprowadzisz mnie na miejsce. Ale musisz się lepiej ubrać. Ze mną masz wyglądać jak człowiek, a nie brudny dzikus. – Wręczyłem mu jeszcze jedną monetę. – Spraw sobie jakiś ludzki przyodziewek, kaftan albo koszulę. I masz być czysty. Inaczej do mnie nie podchodź.
Zdumiewające, jak ten ulicznik panował nad sobą. Dałem mu zadanie za pieniądze, ale przy okazji okazałem dość wzgardliwą niechęć, choć z życzliwym zamiarem, a on ani drgnął. Pokiwał głową na zgodę, odwrócił się i odszedł. Po kilku krokach zatrzymał się.
- Było tego prawie trzy księżyce – rzucił przez głowę i szybko pobiegł gdzieś w swoją stronę. 



20. Polityka, wiedza, i mądrość w ukryciu
-  Coraz lepiej, Festusie, coraz lepiej! – Melos niemal krzyczał na mnie, gdy opowiedziałem o chłopaku, i zadaniu, jakiem mu zlecił. – Mało tego, że uliczny złodziejaszek, to jeszcze zbiegły niewolnik! A może go adoptujesz? – rzucił zjadliwie. – Jeszcze trochę, a wejdzie ci na głowę, i oskubie jak kurę z pierza! – tokował dalej, dobierając coraz bardziej smakowite porównania. – Na brodę Jowisza, po co ci ten fenicki warsztat? – zmitygował się wreszcie, i wrócił do tematu.
- Chcę mieć na drogę szkło do rozpalania ognia. Nie grecką kulę, ale takie, które tylko oni potrafią zrobić – wyjaśniłem, zbywając milczeniem jego perorowanie o moim małym pomocniku.
- Nie wystarczy kamień? Przecież wszyscy tak robią – odparł prawdziwie zdziwiony.
- Właśnie dlatego. Będzie magiczny, jak amulet. To działa na prostych ludzi. Poza tym nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda – zbyłem go krótką odpowiedzią. 
- Wiem o takim jednym, co robi szkło, całkiem dobre. Wystarczyło mnie spytać – rzekł z pretensją w głosie.
- Przekonamy się, czy chłopak się sprawdzi. A może jest jeszcze ktoś, o kim nie wiesz.
- To by było bardzo dziwne. Ale niech ci będzie – pogodził się z moją decyzją.
Oznajmił też, że Korbulon, uprzedzony przez porannego posłańca, potwierdził swe przybycie na jutrzejsze spotkanie rady. Wyraziłem nadzieję, że na tym zakończę badanie miejscowych spraw, i zajmę się wreszcie przygotowaniami do wyjazdu. Napisanie listu do ojca, wraz z dołączonym raportem cesarskim do Rzymu, zajmie mi kilka dni, a o wojskową asystę w jego wysłaniu poproszę Gnejusza, który niewątpliwie nie odmówi tej przysługi. Poczta działa sprawnie, lecz dodatkowa ochrona przesyłki nie zawadzi. Ciekawość postronnych osób, wsparta pewną ilością złota, mogłaby zaszkodzić korespondencji, więc lepiej dmuchać na zimne.
Następnego dnia, tuż przed południem, stawiłem się przed gmachem rady. Korbulon już czekał, w imponującej asyście kilku żołnierzy. Wystrojeni paradnie, jakby mieli odbyć tryumf przed całym Rzymem, budzili zrozumiałe zainteresowanie przechodniów. Wiedząc, że jesteśmy bacznie obserwowani, przywitaliśmy się z moim kompanem godnie i serdecznie, dając tym znać, że jest między nami pełna przyjaźń i zgoda, sojusz dwóch rzymskich filarów władzy, czyli wojska i pieniądza. Zaraz też weszliśmy do środka, gdzie już czekał wysłannik Steliona, i przeprowadził przez gromadzący się tłum obywateli, przybyłych, by przysłuchiwać się obradom i dysputom. Zwyczaj zezwala przemawiać różnym mówcom, przedstawiającym sprawy sporne, a dla ogółu ważne, zwłaszcza, gdy idzie o opłaty, podatki, prawa i przywileje ludności. Ponieważ sprawowano także sądy, więc głos zabierali rzecznicy stron. Melos uprzedził mnie, że te przemowy zamieniają się w długie popisy krasomówstwa i schlebiania stronnictwom, przez co obrady trwają niekiedy do późnego popołudnia.
Pojawił się Stelion, powitał nas z wielką atencją i, wprowadziwszy do głównej sali, usadził obok siebie, jako gości honorowych. Zaskoczył mnie, oświadczając, że członkowie rady oczekują, iż przemówię do nich, by uświetnić zgromadzenie ważnym, w ich mniemaniu, przesłaniem. Poczułem się niezręcznie, gdyż, jako osoba prywatna, nie miałem po temu żadnych pełnomocnictw. Niemniej wymówić się było nie sposób, więc postanowiłem podjąć to wyzwanie, zachowując ostrożność, by nikogo tu nie rozdrażnić. Uprzedziłem tylko Steliona, że czas mam ograniczony, i że liczę na jego wyrozumiałość, jako że będę musiał wcześniej opuścić ich szacowne grono. Przyjął to ze zrozumieniem, nawet, nie wiedzieć czemu, z pewnym zadowoleniem. 
Gdy wszyscy zajęli już swoje miejsca, i ustał gwar, przedstawił nas z Korbulonem w słowach pełnych szacunku, przy okazji nie darując sobie aluzji do tego, że prywatne między nami stosunki są szczególnie serdeczne i bliskie. Ponieważ wiadomym było, że jest związany z Tycjanami wieloma interesami, odebrano to jako rzecz naturalną. W grze, jaką niewątpliwie po swojemu prowadził, ta irytująca familiarność przydawała mu tu dużego znaczenia, zwłaszcza w obliczu nowej sytuacji po rozbiciu w Rzymie stronnictwa Sejana. Prawdę mówiąc, mało mnie to obchodziło, natomiast Gnejusz bacznie obserwował członków rady i niektórych gości, o których miał już chyba jakąś swoją wiedzę. Stelion osobno pozdrowił i jego, uznając w nim przedstawiciela i gwaranta cesarskiej władzy w prowincji.
Przewodniczący otworzył obrady, i po przedstawieniu ich porządku zwrócił się do mnie, bym zaszczycił zgromadzenie swą przemową. Rzadko kiedy zabierałem głos na forum publicznym, niemniej mam opanowane zasady formułowania takich wystąpień. Umilkli wszyscy, ja zaś, po słowach podziękowania za zaszczyt, jaki mi uczyniono, wyraziłem wielkie uznanie dla wspaniałości prowincji, a zwłaszcza dla samej Antiochii, jako miasta, znanego ze swych dokonań i szlachetności obywateli. Po tych gładkich peanach pozwoliłem sobie wejść w rolę rzecznika cesarstwa, stosując chwyt retoryczny, łączący nakaz z obietnicą. 
Od pewnego czasu coraz głośniej mówiło się w Rzymie, iż pora już na powoływanie do senatu co znamienitszych ludzi z prowincji, by związać je z państwem nie tylko przez mianowaną władzę namiestnikowską, lecz również więzi personalne. Postanowiłem teraz wykorzystać te pogłoski, i oznajmiłem w kilku zdaniach, iż wiadomym mi jest, że nadchodzi chwila, gdy szczególna wierność, i zdecydowane oddanie dla imperium, będą nagradzane najwyższym honorem rzymskiego senatora. Wyraziłem przekonanie, że wśród pierwszych wybranych, wyróżnionych za takie zasługi, bez najmniejszej wątpliwości powinni znaleźć się najznamienitsi obywatele właśnie z syryjskiej stolicy. Dodałem, że gdy tylko to będzie w mojej mocy, okażę im wsparcie w tych staraniach, gdyż, poznawszy już nieco tutejsze stosunki, uważam to za rzecz ze wszech miar słuszną i sprawiedliwą. Otwarte zapewnienia ze strony domu Tycjanów, tak znaczącego w stolicy, wywarły należyte wrażenie. Z drugiej jednak strony podkreśliłem, że przy owych nominacjach szczególnie brana będzie pod uwagę lojalność wobec imperium, zwłaszcza w obliczu zagrożeń, jakich nie brakuje na dalekich i ważnych jego granicach. 
Nie można było chyba wyraźniej dać do zrozumienia, co robić warto, a czego należy się wystrzegać. Zakończyłem kilkoma kolejnymi okrągłymi zdaniami, po czym poprosiłem, by mógł zabrać głos również mój przyjaciel, trybun wojskowy ze stacjonującego pod miastem legionowego garnizonu. Gdy usiadłem, nagrodzono mnie długim aplauzem, po czym poproszono Gnejusza, by zechciał i on rzec słów kilka. Korbulon, żołnierz z natury prosty, ani polityk, ani zbyt dobry orator, mówił krótko. Zorientował się jednak, o co mi szło, więc dobitnie oznajmił, że wojsko z całą stanowczością będzie broniło całości i pomyślności prowincji oraz jej praw, wszelako zachowa czujność na wypadek gdyby ktoś z zewnątrz chciał tu knuć swoje intrygi przeciwko cesarstwu. Jeśli byli na sali jacyś agenci armeńscy czy paryjscy, lub ich stronnicy, musieli przyjąć do wiadomości, że nie mają tu na co liczyć.
Po naszych wystąpieniach zarządzono krótką przerwę, Stelion, rozpromieniony, jakby już właśnie dostał stołek w senacie, przedstawił nas kilku co ważniejszym personom. Nie zabrakło wśród nich niemal wszystkich jego gości z niedawnej uczty. Padło wiele pięknych słów, wzajemnych podziękowań, nie wiedzieć właściwie za co, obietnic i zapewnień, nawet zaproszeń, które przez grzeczność wstępnie przyjąłem. Znamienne było poznanie się Korbulona z Kratesem, którego miano dzisiaj zatwierdzić na miejskiego prefekta. Wcześniej zdążyłem szepnąć na boku memu towarzyszowi słowo o tym człowieku, więc przywitał się z nim przyjaźnie, acz powściągliwie, wyrażając nadzieję na dobrą współpracę. Był w tym bardziej szczery niż młody nominat, wylewny w słowach, lecz chytry w spojrzeniu, co Gnejusz, mimo prostoty swego umysłu, najwyraźniej zauważył, i chyba dobrze zapisał sobie w pamięci.
Odprowadzani ciekawymi spojrzeniami gapiów, a niekiedy ukłonami, wyszliśmy z budynku rady, i po krótkim pożegnaniu, rozeszliśmy się, każdy w swoją stronę. Zdążyłem go jeszcze zapytać o pomoc w sprawie poczty, na co otrzymałem chętną zgodę. Umówiliśmy się też na bardziej już prywatne spotkanie w niedalekiej przyszłości, jeszcze przed moim wyjazdem. Koniec końców, zostałem na ulicy sam, nie za bardzo wiedząc, czy mam ochotę na dalszą przechadzkę po mieście, czy wolę udać się wprost do domu. Byłem wolny, nie miałem w planie żadnych więcej spraw publicznych, żadnych cesarskich obowiązków, żadnych konieczności czy powinności. Wybrałem więc odpoczynek przy winie nieopodal forum, gdzie przesiedziałem czas jakiś, dając sobie spokój wszelkim poważnym rozmyślaniom. Z przyjemnością wspomniałem jedynie o tym, że wieczorem zażyję chyba atrakcji, tak przemyślnie zapewnianych mi przez Melosa. 
Nazajutrz, od rana, kończyłem kompletować listy, a także układać spis rzeczy, w jakie powinienem zaopatrzyć się na wyprawę. Tylko z grubsza miałem wyobrażenie, jaką drogą pójdę, i ile zajmie mi ona czasu. Że nie będzie łatwa i krótka, to wiedziałem doskonale. Do granicy armeńskiej wszystko zdawało się proste i oczywiste, lecz co dalej? Znałem mapy, lecz co innego rysunki, a co innego obce kraje, szlaki, miasta. Przydałby się ktoś, kto tam bywał lub wie cokolwiek więcej, niż da się wywiedzieć z cudzych opowieści, kto również ma praktyczne doświadczenie w wędrowaniu przez tamte ziemie. Bez przewodników ani rusz, lecz jak i gdzie ich szukać?  Plan miałem przygotowany od dawna, lecz przecież nie sposób wszystkiego przewidzieć. Nie poddawałem się jednak obawom, wynikającym z licznych niepewności. Kto bowiem w takich zamiarach zacznie je mnożyć, i im ulegać, nigdy daleko nie zajdzie, lub wręcz zaniecha sprawy, i w ogóle nie ruszy z domu. 
Pomyślałem o kapłanach i świątyniach, jakie napotkam po drodze. Grecka tradycja sięga daleko, ale czy to wystarczy? Właśnie zbliżał się czas urzędowych świąt ku czci Jowisza, kiedy to przez dziesięć z górą dni trwać miały widowiska teatralne, uczty i rozmaite igrzyska, po nich zaś wielkie targi, i rozmaite jarmarki dla ludzi wszystkich stanów. Towarzyszyć im będą starożytne ceremonie, jakimi rodowite ludy miejscowe oddają przy tej okazji cześć swoim bogom, Baalowi, Isztar, perskiemu Ormuzdowi. Może wśród nich warto poszukać jakiej pomocy? Nie od rzeczy byłoby odszukać miejscowe mitreum, zapewne skryte gdzieś w pobliskich wzgórzach. Zależało mi na tym, gdyż wkraczając na ziemie Medów, Persów i Partów warto wiedzieć, gdzie adept trzeciego stopnia, mógłby szukać po drodze takiego wsparcia lub schronienia. Wszystkowiedzący Melos, obiecał dać mi wskazówki, do kogo mam się w tej sprawie zwrócić, lecz zarzekł się, bym na wiele nie liczył, bo sam nic nie słyszał o takich miejscach.
Księgi Herodota czy Strabona pełne są opisów dalekich ludów i ich obyczajów, znam też trochę użytecznych zapisków Maesa o stacjach podróżnych aż do połowy królestwa partyjskiego. Ile one warte, to dopiero się okaże. Nic przecież nie jest takie samo po latach, zresztą nie wiadomo, czy nie przyjdzie zbaczać ze szlaków. Wiele trzeba rozważyć, a szczególnie sposoby porozumiewania się w nieznanych językach, zwyczajów pieniądza czy prowadzenia handlu. Przecież nie będę wiózł ze sobą worków złota! Przyjdzie samemu zamienić się w tragarza różnych towarów, na wymianę przez kolejne miasta. 
Wreszcie, jak wędrować? Wozem czy tylko na zwierzętach, z jakim dobytkiem, samemu, ze zbrojnym sługą, lub w towarzystwie, ale czyim? W przededniu wyruszenia w podróż, coraz boleśniej przekonywałem się, jak piękne i śmiałe zamiary, zrodzone z pragnień i wewnętrznej potrzeby, studzone być mogą brakiem znajomości rzeczy przyziemnych, wręcz podstawowych, ale niezbędnych w takim przedsięwzięciu. Nie brakło mi odwagi i determinacji, nie bałem się trudów wędrówki, niedostawało jednak wiedzy praktycznej o tym, jak też powinna ona szczegółowo wyglądać w świecie tyleż nieznanym, co i niebezpiecznym. Lecz skąd ją brać?
O tym, i o wielu podobnych rzeczach rozmyślałem idąc na umówione spotkanie z moim małym wywiadowcą. Gdym go dojrzał, już na mnie czekającego, naszedł mnie naraz pomysł, zgoła niedorzeczny, niezwykły, a przecież tak oczywisty, że aż potrząsnąłem głową z niedowierzaniem nad niespodzianką, zgotowaną mi przez własny umysł. Był to ledwie błysk myśli, którą postanowiłem rozwinąć, jeśli tylko wpierw przekonam się, czy moje podejrzenia co tego chłopaka są słuszne. Ale wymagało to ostrożności, i pewnej delikatności w obchodzeniu się z nieufnym dzikusem z dalekich stron. Na razie nic po sobie nie okazałem, by go nie spłoszyć, odkładając pytania na bardziej stosowną chwilę. Z zadowoleniem spostrzegłem, że zgodnie z moim zaleceniem nie wyglądał już jak pospolity, uliczny oberwaniec. Oznaczało to, że odszukał chyba, co mu nakazałem. Wyszedł mi naprzeciw, łobuzersko się uśmiechając. 
- Znalazłem – oznajmił bez zbędnych wstępów.
- Daleko?
- Daleko.
- Prowadź – rozmowa była krótka.  
Przeszliśmy przez miasto, najpierw na koniec wielkiej kolumnady, potem do stawianych nowych murów za dzielnicą Żydów. Tam skręciwszy w stronę Orontu, doszliśmy do miejsca, w którym wpada do niego mniejsza rzeka, spływająca z pobliskich gór. Było tam wiele zabudowań, wokół których panował spory ruch. Chłopiec wyjaśnił mi, że to rozmaite, duże warsztaty, w tym i takie, gdzie robi się szkło. Wydało mi się to naturalne i rozumne, bo do tego potrzeba dużo piasku, szczególnych roślin, rosnących na mokrych łąkach, a nade wszystko wody do studzenia wyrobów, tej zaś u zbiegu rzek przecież nie brakowało. Podeszliśmy w tamtą stronę, minęliśmy wielkie, otwarte hale, niektóre bez dachów, zewsząd buchało gorąco. Po kilku chwilach znaleźliśmy się przed małym, niepozornym domkiem, raczej mieszkalnym, niż warsztatowym.
- To tu – wskazał chłopak na uchylone drzwi. Zdziwiony, zawahałem się, ale wszedłem do środka. Dom okazał się być jedną, dużą izbą, zastawioną ławami, szafami, pełnymi naczyń, zagraconą nieznanymi mi sprzętami. Przy długim stole siedział drobny, stary człowiek, pochylony nad czymś niewielkim, co trzymał w ręku. Usłyszawszy ruch, podniósł głowę, pokiwał nią, wskazując stołek, na znak bym usiadł. Przez chwilę jeszcze obracał oglądaną rzecz, po czym ostrożnie odłożył ją na bok, nakrył suknem, i dopiero potem podniósł na mnie wzrok. Dolan stał w drzwiach, ciekawie popatrując, co też takiego tu się będzie działo. 
- Kim jesteś, panie, i co się do mnie sprowadza? – zaskrzeczał starzec niezbyt miłym głosem.
- Gościem z Rzymu, który szuka dobrego mistrza fenickiego szkła – odparłem bez zbytnich wstępów, celowo nie podając swego imienia. Wolałem, żeby go nie znał, na wypadek gdyby doszło do targów. Po co zawczasu budzić demona chciwości.
- Wielu je robi. Wszędzie go pełno – odparł zgryźliwie. – Jest gdzie szukać – dodał machając rękami.
- Mnie potrzeba czegoś szczególnego – stwierdziłem, niezrażony jego widoczną niechęcią.
- A czegóż to takiego szlachetny pan szuka – spytał, z udanie nadmierną emfazą, nie wolną od drwiny.
- Szkła do rozpalania ognia. Małego, a skutecznego. 
- Proszę, proszę, tylko tyle? – zaśmiał się, jakby z dobrego żartu. – To fantazja, kaprys, czy potrzeba? – przyjrzał mi się już bardziej uważnie.
- Czy to ma jakieś znaczenie? – poirytował mnie jego kpiący ton. – Chcę kupić, i tyle.
- To kosztowna rzecz, miły panie. Pytam, bo fantazja może i piękna, ale kaprys drogi. A potrzeba jeszcze droższa. Tyle, że dziwna u takiego wielkiego pana – kręcił głową z zastanowieniem.
- Wielkim panem nie jestem, na fantazję nie narzekam, kaprysom nie ulegam – odparłem spokojnie, wiedząc, że przed przystąpieniem do rzeczy musi sobie pogderać, jak to mają w zwyczaju chytrzy kupcy.
- A więc potrzeba! – wykrzyknął, zadowolony z siebie, i swojej domyślności. – Ciekawe, jaka?
- Nie twoja to rzecz.
- Na uczonego mi nie wyglądasz, na wojaka też nie, ani na szalonego kapłana – przyglądał mi się spode łba. – Potrzebny ci ogień. Rzecz praktyczna, bywa, że niezbędna. Ale gdzie, kiedy? Przecież nie we własnym domu – zachichotał, bawiąc się swą dociekliwością.
O dziwo, zachowywał się wprawdzie mało grzecznie, lecz wcale nie zniechęcająco. Wścibski, lecz nie obrażał rozmówcy, raczej go badał, pokazując, że zna ludzi i życie, i nie da się nabrać na puste słowa. Nie widziałem powodu, by nie okazać nieco szczerości, bez wdawania się w szczegóły.
- Wybieram się w podróż. Ot, i tyle.
- W podróż, powiadasz? Ciekawe, ciekawe – zatarł ręce. – I chcesz mieć takie małe, przydatne szkiełko? No, no - kręcił głową – interesujące, nawet bardzo.
- Po to przyszedłem. Jeśli masz takie, albo możesz mi je zrobić, to kupię. Jeśli nie, to nie ma co dalej o tym rozprawiać.
- Proszę, proszę, jaki niecierpliwy – starzec wciąż marudził. – A jak myślisz, ile cię to będzie kosztowało? – spytał, uderzając w kupiecką nutę.
- Nie mam pojęcia. Jak zobaczę, i sprawdzę, będzie czas na rozmowę o cenie.
- Niech ci będzie – podrapał się po brodzie. – Ale przygotuj się na duży wydatek. –  Spojrzał na mnie, jakby oceniał, co jestem wart. – Wyglądasz na takiego, który wie, co mówi.
Podszedł do małej szafy w kącie izby, otworzył ją, i wyjął ze środka małe zawiniątko. Rozwinął je, i pokazał okrągły kawałek szkła, jakby denko od niewielkiej buteleczki na pachnidła. Wyglądało to tak niepozornie, że wydało mi się niepodobieństwem, by taki drobiazg miał w sobie jakąkolwiek moc, no, i że wart jest tyle zachodu. Wystarczy przecież roztłuc jakie naczynie, i zostawić sam spód. Starzec dojrzał moje rozczarowanie, zaprawione niejaką podejrzliwością.
- No i jak myślisz? – podsunął bliżej dłoń z niepozornym, przezroczystym szkiełkiem. – A może wydaje cię się, że to oszustwo?
- Nie wiem. Nie wygląda jakoś szczególnie. Musisz mnie przekonać, że nie jest.
- To dopiero sam materiał. Trzeba go obrobić. Ze szkłem, jak z żelazem. Musisz wiedzieć, jak z niego zrobić ostry miecz.
- Uwierzę, jak zobaczę na własne oczy. I sam wypróbuję.
Dolan, dotąd przysłuchujący się od drzwi naszej rozmowie, nie wytrzymał, i gnany ciekawością, wyszedł spode drzwi, żeby zobaczyć, jak wygląda owo cudo, tajemnicze, i tak kosztowne. Zauważywszy to, starzec zamknął rękę, i schował ją za plecy.
- A ten tu czego? – warknął. Przyjrzał się chłopcu bardziej uważnie. – Ten mały Saka, to twój niewolnik? Czemu mu na to pozwalasz? – dał wyraz swej niechęci i oburzeniu.
- Nie masz się czego obawiać – rzekłem uspokajająco. Ale dostrzegłem, że chłopak napiął się jak cięciwa. Ręką dałem mu znak, żeby wyszedł. – Czekaj na zewnątrz.
- Dobrze – zauważył starzec. – Znaczy się, oswojony, od małego. Ale uważaj, bo to dzicy ludzie.
- Kiedy będziesz gotowy? – wróciłem do naszej sprawy. – I jak cię zwą?
- Jestem Nartas – oznajmił nie bez dumy w głosie. – Wszyscy mnie tu znają – spojrzał, czy wywarło to na mnie wrażenie. – Przyjdź za kilka dni, ale gdy będzie czyste niebo. Najlepiej koło południa. 
- Nie zawiedź mnie. 
- Dotrzymuję słowa – wyprostował się z dumą. – Zechciej mi, panie zdradzić jednak swoje imię. Pytam, bo lubię wiedzieć, dla kogo pracuję – oświadczył niemal wyniośle. Zdumiewający był u niego brak choćby cienia uniżoności. Jako Tycjan i rzymianin, przywykłem do okazywania mi większego szacunku, zwłaszcza przez obcych.
- Dla ciebie jestem Viatus. I niech tak zostanie – skwitowałem krótko.
- Viatus, powiadasz – zaśmiał się chytrze. – Proszę, proszę, rzymski wędrowiec, chłopak Saka, szkło słoneczne – wyliczał na palcach. – Ile to można się z tego wywiedzieć. Ciekawy z ciebie człowiek, panie. 
- Daruj sobie – miałem już dość jego gadulstwa. – I mityguj się. Twoja rzecz, zrobić dla mnie to, co chcę kupić. To tyle – rzuciłem ostro na odchodnym, pozostawiając go jego własnym domysłom. 
- Wielki to dla mnie zaszczyt, panie – mimo swej bezczelności, skłonił się nisko, darując sobie tym razem komentarz. – Będzie, jak sobie życzysz – dobiegł mnie w drzwiach jego głos.
Wyszedłem na dwór wzburzony, ale nie tylko samą tu wizytą, lecz i ową złośliwą uwagą, rzuconą przez niego o Dolanie. Zorientowałem się już, że chłopak nie jest tutejszy, ale nie umiałem przypasować go do żadnego ze znanych mi ludów. A tu okazało się, że stary rozpoznał w nim dziecko plemienia, o którym więcej się opowiada, niż wie naprawdę. Zachowanie małego zdawało się potwierdzać prawdziwość tego podejrzenia. Czekał, siedząc na jakieś skrzyni, a gdy mnie dojrzał, podszedł, jakby nigdy nic, i wyciągnął rękę.
- O, nie, zapłata będzie, ale za chwilę. Najpierw opowiesz mi coś więcej o sobie – zdecydowałem wyciągnąć z niego, kim naprawdę jest. 
- Po co? I tak już powiedziałem.
- Chcę wiedzieć to dla siebie, nie musisz się bać. Mam swoje powody. Porozmawiamy po drodze.
Wzruszył ramionami, ale ruszył za mną. Długo szliśmy, ale też i długa to była rozmowa. Zrazu odpowiadał półsłówkami na zadawane pytania, ale potem się rozgadał, jakby nabrał zaufania. Czułem, że go na swój sposób lubię, a on też zaniechał swojej czujności i skrytości. Powoli, ale coraz dokładniej, odkrywał swoje życie, a mnie coraz bardziej zdumiewało, jak nielitościwi wobec niektórych potrafią być bogowie w swych dziwnych zamysłach. Z drugiej jednak strony, dla mnie okazali się chyba łaskawi, podsuwając mi w tak niespodziewany sposób kogoś, kto najwyraźniej mógłby okazać przydatny dla mych planów. Niepojętymi drogami chodzi ich łaskawość, a i niezwykłych też ludzi stawiają na naszej drodze, by wypełniały się nasze losy. Choć mnie to irytowało, przecież przeczuwałem, że nasze spotkanie nie było tylko zwykłym przypadkiem. 
Pochodził z bardzo daleka. Jak sam powiedział, pędzili go tu przez ponad trzy księżyce. Nawet ostrożnie licząc, z przerwami, wychodziło tego około siedmiu tysięcy stadiów! A może nawet i więcej. Wedle rachunków Strabona, to niemal trzecia część drogi do Baktrii. Dolan nie miał w sobie nic z Greka, Persa czy Meda, musiał  być z jakiegoś ludu, których żyje tam bez liku. Rzucił kilka nieznanych mi nazw, o swoich mówił, że sami siebie zwali Aorami.
- Aorami czy Alanami? – spytałem, pomny opowieści i lektur mojego nauczyciela z dzieciństwa.
- Oni żyją gdzie indziej. Tak kiedyś słyszałem. Ale i tak na wszystkich łapanych, mówili Saka. 
Tu nazywają tak powszechnie Scytów, o których wiadomo sporo, niemniej jest ich przecież ogromna różnorodność, choćby w wyglądzie. Jeśli wierzyć mojemu nauczycielowi, a także i Herodotowi, późniejszemu Polibiuszowi, czy nawet lichemu Trogusowi, pomieszani są tam wszyscy ze wszystkimi, w znacznej od siebie odmienności. Nazwy też mają takie, jakie im kto nadał, albo jakich używa się przez zwyczaj, lub historię. Oprócz więc dawnych Greków, są tam Sogdowie, Baktrowie, Azowie, Tocharowie, ale i Partowie, Persowie, nawet Żydzi. A to i tak nie wszystko, można by dodać jeszcze z tuzin innych, a każde plemię, na pewno jeszcze dzieli się na grupy, o których nic nie wiadomo. Zatem mieszanki też muszą być tam zaiste niezwykłe, bo wszyscy pewnie biją się z wszystkimi, wszystko jest w ruchu, dzieci rodzą się ze swoich i obcych, z jeńców, i niewolnic. Kto jest kim, i w jakiej proporcji, trudno zgadywać.
Wędrują, ale i siedzą na miejscu. Mają swoje królestwa, albo księstwa, miasta, ale połapać się w tym niepodobna, nikt nie wie bowiem dokładnie, gdzie są między nimi granice, czy w ogóle jakieś są, a jeśli nawet, to jak, i kiedy się zmieniały, i zmieniają. Swoich dziejów nie spisują, a jeśli nawet ktoś gdzieś je pisał, to nikt nigdy tego nie czytał. Co prawda, wiemy trochę, co tam jest – ale co było, to nic pewnego, bo to tylko przekazy, zaprawione legendami i fantazją.
Chłopak twierdził, że ziemie, gdzie żył i wędrował, leżą na równinach między licznymi rzekami, które płyną do wielkiego morza. Gdym zaczął go dokładniej dopytywać, wyszło na to, że idzie chyba o morze, zwane północnym, albo hyrkańskim, tylko nie wiadomo, po której jego stronie. Jego opowieści trochę mąciły mi w głowie, gdyż nie za bardzo potrafiłem dopasować je do tego, co znałem z ksiąg i mało dokładnych rysunków. Straszne tam jest pomieszanie ludów, a my jakże mało o nich wiemy. O Aorach wspomniał i Strabon, ale niewiele, pisząc, że to lud wędrowny ze Scytów, a dokładniej z Sauromatów. Bardziej mi tu pasowali Dahowie, których też przecież nazywał Scytami. Dolan mógłby być właśnie z nich, tym bardziej, że mieli być bardziej podobni do nas, niż do innych tamtejszych plemion. No, ale sam podał inną nazwę, a i odległości jakby pasowały do czasu jego wędrówki, więc pewności żadnej mieć nie mogłem.
Mówił rzeczy nie tylko niezwykłe, ale i ważne, gdyż nawet te po dziecięcemu chaotyczne opisy, w szczegółach były daleko bardziej konkretne, niż wiadomości z drugiej ręki. No, i bardziej użyteczne dla kogoś, kto zamierza się tam zapuścić. Uczone księgi bywają niepewne, zwłaszcza w tym, co dotyczy rzeczy bardzo odległych, mało znanych. Są w nich ciekawostki i legendy, ale zwykle brak tego, co praktyczne, codzienne, zwyczajne, pozornie bez znaczenia, a przecież ważne, żeby żyć i przeżyć.
- A co pamiętasz z drogi, jaką przeszedłeś? – spytałem, zamierzając już wprost do tego, co interesowało mnie najbardziej.
- Prawie wszystko.
- Czyżby? Nawet dorosłemu trudno byłoby tyle spamiętać.
- Przysiągłem sobie, że kiedyś wrócę.
- Jak ci się udało uciec? Kiedy? Gdzie?
- Tu, na targu.
Dokładnie opisał mi, jak to się wydarzyło. Po ludzku, był to przypadek, ale ja już w takie przypadki nie za bardzo wierzę. Wybuchł pożar, zrobiło się zamieszanie, było groźnie, kogoś koło niego zadeptano, wyciągnął spod trupa nóż, rozciął pęta, pobiegł w stronę gór. Znalazł jaskinie, a w nich kryjówki miejscowych bandytów. Przyjęli go, ale nie za darmo. Zaczął im usługiwać, a przy okazji wyuczył się złodziejstwa. Po kilku miesiącach, słusznie licząc, że o sprawie zapomniano, odszedł, ale za ich zgodą, więc nic mu od nich nie groziło.
- Czemu wróciłeś do miasta? Przecież tu łapią takich, jak ty. Możesz iść do morza, albo gdziekolwiek, byle dalej stąd.
- Nie mogę.
- Dlaczego?
- Bo tak.
Zamilkł, zaciął się w sobie. Nie naciskałem, wiedziałem, że skoro już mi zaufał, powie i to, tyle, że kiedy sam zechce. Zacząłem więc wypytywać o rodzinne strony, rodzinę, jak żyli, co robili. I tu czekały mnie rozmaite ciekawostki i niespodzianki. 
Całe jego plemię, złożone z wielu rodów, ma dość szczególny obyczaj. Wędruje, tyle, że w osobliwy sposób, podzielone na mniejsze grupy. Rozrzucone na dużych przestrzeniach, zamieniają się kolejnością. Gdy jedne zatrzymują się na dłużej, zawsze nad jaką małą rzeką, inna rusza w drogę, zwykle wyprzedza pozostałe, i zakłada z przodu ni to obóz, ni to własną osadę. Wojują, polują, handlują z kim się da, nawet coś uprawiają, ale najpierwszym ich zajęciem, któremu nie przeszkadza wędrowanie, jest hodowanie koni. Wymieniają się doświadczeniem, wspierają dobytkiem, mieszają miedzy sobą. Każda z grup pozostaje na miejscu kilka lat, czekając na swój czas. Niektóre zostają na dobre. Skąd przyszli, dokąd idą, i po co, tego chłopak nie umiał mi wyjaśnić. W jego rozumieniu, tak było zawsze, i tak ma być. Słyszał legendy o wielkich tam gdzieś miastach, ale nikt z jego plemienia zdaje się nawet nie myśleć, by ich szukać. Życie toczy się w rytm powolnej wędrówki przed siebie, bez wyraźnego celu, czy szukania miejsca na stałe osiedlenie. Jak jest naprawdę, trudno orzec. Zresztą, cóż może o tym wiedzieć ledwie wyrośnięty chłopak, nieuczony, prosty, nawet jeśli wyraźnie po swojemu rozumny, bystry, i dobrze przysposobiony do walki o przeżycie. 
Mają swoje obyczaje, swoich bogów, swoje prawa. Nie stawiają świątyń, żyją w wozach, a gdy stają na dłużej, budują domy z gliny, stawiają duże namioty ze skór, czasami kopią jamy w ziemi. Są wśród nich i bogaci, i biedni. Najważniejsi to wojownicy i myśliwi, potem pasterze. Mają też niewolników, albo tych zdobytych na innych, albo spośród własnych, najsłabszych, najgłupszych, bez niczego, i do niczego nie zdatnych. Umarłych palą, ale tych najważniejszych, zostawiają za sobą, w specjalnych grobach na wielkich polach. To już wiedziałem, choć tylko w dużej ogólności, niemniej co innego uczone księgi, a co innego świadectwa z życia.  
Najbardziej jednak zdumiało mnie, jak ważne u nich mogą być kobiety, i jaką niektóre mają między nimi pozycję. Te nawet noszą broń, walczą pieszo i konno, są kapłankami, a w radzie rodzin i w rządzeniu nie ustępują mężczyznom! Słuchałem tego z niedowierzaniem. Co prawda, czytałem i o tym, jednak miałem to za przesadne koloryzowanie w przedstawianiu barbarzyństwa nieznanych ludów. W jednym z zapisów wspomniano coś o Amazonkach, niemniej mity, mitami, ale rzeczywistość to jednak nie to samo, co legendy. Lecz co dla mnie było największym niepodobieństwem, w ustach Dolana brzmiało jak zwyczajność, która z jednej strony wzbudziła mój niejaki podziw, ale też i sporą wesołość. W pewnym momencie nawet roześmiałem się w głos, gdym wyobraził sobie, że środkiem Rzymu mogłaby przejść zwycięska legia kobieca, prowadzona przez dowódcę o nad wyraz bujnych kształtach. Ileż tu możliwości znalazłby Owidiusz dla swego talentu! Szkoda, że z dalekiego wygnania tylko żalił się na powszechne tam barbarzyństwo, a o kobietach nic nie wspominał. 
Jakże niezwykle wyglądałyby obrady naszego senatu, gdyby dochodziło w nim do babskich kłótni?! Niewątpliwie, poziom intryg podniósłby się wtedy na nieznane dotąd wyżyny. Ciekawe, że nie pomyślałem o tym w Tarsie. Kobiety mają tam przecież wiele praw, nawet własnych fortun, więc i po swojemu uczestniczą w sprawowaniu rządów w mieście. Ciekawe, jak to się odbywa?
O Scytach wiadomo sporo, najwięcej o okrucieństwie wojowników, ale i wielkiej ich bitności. To ponoć najlepsi konni łucznicy na świecie. Mamy z nimi wrogość wzajemną przez Partów, za udział w dwóch wielkich naszych klęskach wojennych za czasów Cezara. Poległ Krassus z synem, przegrał Antoniusz, straciliśmy wszystkie legionowe orły. Nasi wodzowie nie umieli poradzić sobie ze sposobem ich walki, który okazał się tyleż chytry, co morderczy i zgubny. Dopiero potem odegraliśmy się z nawiązką, sztandary zwrócono, ale oddali je Partowie, a nie ich dzicy sojusznicy. Przedtem jednak, tysiące rzymskich jeńców pognano haniebnie w głąb Azji, a ich los do dziś jest nieznany. Krąży na ten temat wiele ponurych i zagadkowych opowieści, ale to nic sprawdzonego, bo mało kto stamtąd wrócił. Tycjanowie mieli wielkie szczęście, przecież wśród cudem ocalonych znalazł się wtedy syn Lucjusza. Tyle, że nigdzie daleko go nie zapędzono, przetrwał czas niewoli w paryjskiej stolicy nad Eufratem.
Scytowie sami raczej nie handlują na duże odległości, ich kupców – jeśli w ogóle jacy są – właściwie nikt nigdy nie znał, i nie widział. Ale przecież muszą mieć w tym swój udział, gdyż karawany idą i przez ich ziemie. Melos mówił, że gdzieś tam daleko, dzieli się towary do dalszej drogi. Układają się więc z tymi, którzy je przewożą,  zapewne każąc sobie płacić za bezpieczny przejazd między nimi. Bo co cennego mogą mieć do zaoferowania dzicy barbarzyńcy? Chyba tylko swoje konie? Może skóry? Tak czy owak muszą stykać się bezpośrednio z kupcami sogdyjskimi, baktryjskimi, a nie wiadomo czy nawet nie z tajemniczym narodem zza wielkich gór. Czy ze sobą walczą, czy żyją w zgodzie? Same pytania, żadnych odpowiedzi, bo i skąd je brać, i jak? O tamtych rozległych krainach brak sprawdzonej wiedzy. Nikt nie zna dobrze ich mowy, zresztą nie wiadomo, czy mają jedną dla wszystkich. Rzadkość zwykłych, niewojennych kontaktów z nimi przydaje im tajemniczości, rodzi zrozumiałą nieufność dla ludu obcego i groźnego. 
I oto los zdarzył, że mam obok siebie tego niewyrośniętego jeszcze chłopaka, przybysza mimo woli, właśnie z miejsc, które, od czasu, jak sięgam pamięcią, jakże silnie pobudzały moją wyobraźnię. Z niej wyrastały marzeni i nadzieje przyszłego wędrowca, jakim teraz się stałem. Takiej okazji nie wolno przepuścić! Nie idzie tylko o to, co mi opowie, lecz czy uda mi się go zabrać sobą w podróż, jako małego może, ale wiarygodnego chyba przewodnika, jaki mi się akurat trafia. Jego pamięć, utrwalona siłą złych przeżyć, jakich doświadczył, to nieocenione wręcz źródło wiedzy, choćby i urywkowej.  Wychowany w plemieniu nomadów, był ćwiczony do dawania sobie rady w najtrudniejszych nawet warunkach. Teraz, wola powrotu w rodzinne strony, powinna skłonić go do wspierania moich planów, i zabrania się ze mną na tę wyprawę. Dlatego zdziwiłem się, gdy tak niechętnie zbył pytanie o chęć wyrwania się z miasta, gdzie czeka go los przecież bardziej niż niepewny. 
Rzecz wyjaśniła się w sposób zgoła nieoczekiwany, w zasadzie przekreślający mój pierwotny zamysł. Otóż, gdy wypytywałem go trochę o rodzinę, oznajmił z nieukrywaną dumą, że jego ojciec był wielkim wojownikiem, jednym z ważniejszych naczelników w całej gromadzie. Zginął w walce z bandytami, którzy ich napadli., Wszystkich dorosłych, w tym i jego matkę, wyrżnięto, osadę ze szczętem spalono, pojmano jedynie młodych, na dalszy handel. Chłopak opowiadał o tym wymijająco, długo kluczył, kręcił, aż wreszcie wydało się, że wraz z nim zabrano i jego starszą siostrę. 
- Przypędzono was tu razem? – spytałem zaskoczony. – I co się z nią stało?
- Ja uciekłem, ale ją wcześniej sprzedali na targu. Nie było jak jej uwolnić.
- Gdzie? Tu, w Antiochii?
- Tak. 
- Jest w mieście?
- Pracuje u takiego jednego, co robi tkaniny. Tam jest bardzo dużo kobiet.
- Widziałeś się z nią? Rozmawiałeś?
- Widziałem. Rozmawiałem – wyraźnie unikał rozmowy na ten temat.
Cóż miałem powiedzieć? Zrozumiałem, że z racji pozycji ojca, od dziecka czuł się kimś ważnym, lepszym. Stąd hardość postawy, nawet osobliwa buta, która tak mnie zadziwiła od samego początku u pospolitego ulicznika. Musiał być od małego sposobiony do walki. 
- Dlatego nie chcesz się stąd wyrwać?
- Przysiągłem, że będę jej pilnował. 
- Przecież jej nie pomożesz.
- Coś wymyślę. Znajdę sposób.
- Ani nie porwiesz, ani nie wykupisz. Nie masz pieniędzy, a ucieczka to pewna śmierć.
- To się jeszcze okaże. Poczekam.
Pewność, z jaką to powiedział, świadczyła o determinacji, ale to była czysta fantazja dzikiego młokosa. Chociaż z takimi jak on, nigdy nic nie wiadomo. Gotów spalić pół miasta, żeby postawić na swoim. Dochodziliśmy już w pobliże faktorii, rozmowa się urwała. Wyjąłem pieniądze, odliczyłem zapłatę.
- Cóż, szkoda. Miałem pewne wobec ciebie plany, ale skoro ty masz swoje, to nie ma o czym mówić.
- Jakie plany?
- Nieważne. Ale zrobisz tak. Za kilka dni sprawdzisz, czy moje szkło już gotowe. Potem mnie znajdziesz.
Dałem mu zadanie, które było tylko pretekstem. Zostawiałem go w niepewności, żeby głowił się, o co też chodzi. Trochę mi już ufał, więc się nie bał. A i ja przemyślę, czy zrodzony znienacka szalony pomysł zabrania go ze sobą w podróż w ogóle ma jakiś sens. Było jeszcze nieco czasu, a przede mną sporo zajęć i przygotowań. Jeśli bogowie aż tak wyraźnie już wtrącili się w moje sprawy, to jakoś je poprowadzą dalej. Teraz moja wola staje naprzeciw niepojętej zagadce, jaką mi gotują. Czym okaże się jej rozwiązanie? Uznałem, że najlepiej zdać się na cierpliwość, i odczytywanie znaków, jakie zapewne zechcą dawać.
Nastąpił czas spokojniejszy, co nie znaczy, że nudny. Wspomagając się niezwykłą wiedzą Melosa o tutejszych stosunkach, zabrałem się do pisania raportu,. Obraz jawił się dość wyraźny, natomiast przyszło go było teraz wypełnić przykładami, także imionami konkretnych ludzi, i opisem wzajemnych między nimi układów. Zapewniłem w nim, iż interesy cesarstwa nie wydają się być zagrożone, co podparłem wieloma argumentami, w moim przekonaniu znaczącymi i zasadnymi. Unikałem szczegółów, mogących komu zaszkodzić, ale wyliczyłem tych ludzi, których upadek Sejana pociągnął na dno. Niech sobie w Rzymie badają dalsze ich koneksje, i czynią z tego swój użytek. Wspomniałem w kilku ciepłych słowach o Korbulonie, chwaląc jego prawość i oddanie dla utrzymania porządków w prowincji, a także dociekliwość w ściganiu marnotrawstwa i nieuczciwości wojskowych dostawców. Mam nadzieję, że takie podkreślenie jego zalet, wbrew podłym praktykom zawistnego niszczenia w Rzymie ludzi co zdolniejszych, zbytnio nie zaszkodzi mu w dalszej karierze.
Dałem w sumie dobre świadectwo radzie miasta, zaznaczając, że jej starania o zachowanie ładu publicznego mają w pierwszej kolejności nie tyle racje polityczne, ile przyczyny bardziej przyziemne. Wskazałem, że owa interesowność w intencjach tutejszych władz, ma tę dobrą stronę, iż wszystkim zależy na zachowaniu spokoju, a z nim swobody handlu i interesów, wedle własnych praw i zwyczajów. Nie darowałem sobie jednak komentarza na temat nadmiaru urzędników, pozostających poza jakimkolwiek nadzorem, zwracając szczególną uwagę na niejasności ich uprawnień, rodzących pokusy do nadużyć. Z braku twardych dowodów nie dało się jawnie pisać o szerzącym się wśród nich złodziejstwie, lecz kto zechce, zrozumie moje słowa jak należy. Na koniec oznajmiłem, że nic mi nie wiadomo, by prowadzono tu jakieś intrygi z obcymi siłami, a jeśli nawet są chętne po temu stronnictwa, to albo dobrze się maskują, albo mają zbyt niewielu zwolenników, by cokolwiek znaczyć. Do ostatnich uwag dodałem jednak kilka imion, mocno według mnie podejrzanych, na które warto mieć bliższe baczenie.
Rozeznawaniu się w miejscowych sprawach sprzyjało życie towarzyskie, jakiego, po wcześniejszym wystąpieniu publicznym, nie mogłem już unikać, a któremu, po prawdzie, oddawałem się nawet z pewnym upodobaniem. Czymś trzeba było przecież zapełnić wieczory, a zaproszenia przybywały ze wszystkich stron. Przyjąłem taktykę, która uczyniła ze mnie osobę, mile widzianą przez jednych, unikaną przez innych. Gdy wybierałem się do kogo z wizytą, najpierw zasięgałem języka u nieocenionego Melosa, a ten podawał mi o tym człowieku mnóstwo szczególików rozmaitego rodzaju. A znał ich naprawdę wiele, nawet z tych najbardziej prywatnych i skrywanych. Musiał chyba mieć swoje konszachty nawet u Fenicjan. W każdym razie zadziwiałem rozmówców moją znajomością ich samych, i ich spraw, jednym schlebiając, innych zaskakując, jeszcze innych trochę wystraszając.
Dostarczało to miłej zabawy, i ubarwiało kontakty, zwłaszcza z kobietami. Udawałem niebywałą przenikliwość w czytaniu ich charakterów, co szalenie je podniecało, i wzmagało gotowość do miłosnych przygód. Podtrzymując te nadzieje, unikałem jednak ich spełniania. Jeszcze tego brakowało, żebym wplątał się w jaką awanturę, i uwikłał w miejscowe, romansowe gierki. Niemniej z niejakim rozbawieniem obserwowałem rywalizację wielu dam, liczących na to, że dzięki usilnym podchodom, prędzej czy później zaspokoją swe ambicje, zrodzone z prowincjonalnej nudy.
W prywatnym już liście do ojca opisałem dokładnie swe doświadczenia, obserwacje, spotkania i rozmowy. Wspomniałem o kapitanach z Aleksandrii i Korykos, polecając ich jego uwadze, także o śladach, jakie zostawił za sobą Maes. Sporządziłem dodatkowo osobny, krótki raport o stanie naszych interesów, w czym posłużyłem się tym, co podał Melos, a zwłaszcza Kriton po przejrzeniu dokumentów z urzędu kwestora. Dodałem do tego sprawę, o jakiej rozmawialiśmy z Korbulonem, wyrażając nadzieję, iż przyczyni się do umocnienia naszej pozycji w tutejszych interesach. O samej Syrii napisałem niemal to samo, co w piśmie oficjalnym, wszelako opatrując ten fragment własnymi opiniami, bardziej bezpośrednio wyrażonymi, zwłaszcza na temat rady, i jej członków. 
Na koniec powiadomiłem o rychłym wyjeździe, gdy tylko dojrzę niezbędnych przygotowań. O pomyśle z chłopakiem przemilczałem, gdyż nie było to jeszcze nic pewnego. Gdzie mogłem, wtrącałem słowa uznania dla Melosa, nie pominąłem też pochwał dla sprawności naszych faktorii w Aleksandrii i Tyrze, radząc jednak, by nakazać Filiponowi większą śmiałość w jego poczynaniach. Całość ozdobiłem tu i ówdzie drobiazgami z życia towarzyskiego, w nadziei, że te żartobliwe, a i złośliwe komentarze, rozbawią ojca przy tej lekturze. 
List układałem długo i starannie, posługując się umówionymi między nami słowami i zwrotami, których prawdziwy sens znaliśmy tylko my dwaj. Gdyby kto obcy dostał go w swe ręce, niewiele by zrozumiał ponad to, że syn opisuje rodzicowi swe podróżne przygody, pełne błahych wrażeń, i wesołych, niewiele znaczących passusów. Sporządzanie tego tekstu wbrew pozorom nie było łatwe, bo wszystko tam musiało mieć swoje miejsce we właściwej kolejności i wyrazach, a całość nie mogła budzić podejrzeń o jakąś mistyfikację. Swego czasu, jeszcze jako dziecko, bardzo lubiłem takie zabawy, i ćwiczyłem się w nich z upodobaniem małego oszusta, zadowolonego ze swej chytrości.
Na tych zajęciach minęło kilka dni, wypełnianych wieczorami już to ucztowaniem na mieście, już to rozmowami z Melosem, a po nich zażywaniem owych miłych atrakcji, do których nawet nieco się przyzwyczaiłem. Nareszcie pewnego ranka niewolnik doniósł mi, że na ulicy stoi jakiś chłopak i upiera się, że ma dla mnie ważną wiadomość. Kazałem go wpuścić do westybulu, ale mieć na niego oko, by coś mu się nie przykleiło do rąk. Dolan, bo on to był, oznajmił, że wczoraj odwiedził starego mistrza za murami, który powiedział, że jest już gotów. 
- A dzień zapowiada się bez chmur – dodał, wyraźnie chętny pójść ze mną – to można iść i sprawdzić.
Tym razem pojechaliśmy małym powozem, żeby nie tracić czasu na długą przeprawę przez miasto. Nartas powitał mnie grzecznie, bez docinków, ale na chłopaka wciąż patrzył podejrzliwie. Z niejakim namaszczeniem wyjął z szafki zawiniątko, rozwinął je, i bez słowa przedstawił swe dzieło. Okrągłe szkło, niewiele większe od dużej monety, oprawił gustownie w srebrny pierścień z małym uszkiem. Wyglądało niepozornie, ale ładnie. Gdym je wziął do ręki, wyczułem, że jest wypukłe po obydwu stronach, acz ciężkie, jak na rzecz tak niepozorną. Obejrzałem je, nie wiedząc, co o tym sądzić.
- Dziwi cię, że takie to małe – nie tyle spytał, ile zauważył moją niepewność.
- Sam nie wiem. Najpierw pokaż, co jest warte.
- Oczywiście, proszę, proszę – wskazał na drzwi. – Chodźmy.
Wyszliśmy na dwór. Stary, gestykulując, nakazał Dolanowi, by zebrał kilka patyków i ułożył je razem, po czym pochylił się nad nimi, ale tak, bym nie widział, co teraz zrobi. Spojrzał w niebo, wykonał kilka ruchów ręką, trzymającą szkło. Po krótkiej chwili ukazał się dymek, zaraz za nim mały płomień. Wyprostował się i spojrzał na nas z wesołym błyskiem w oku. 
- No, i proszę, proszę, panie, co powiesz? – spytał wręcz wyzywająco. – Czy o to ci chodziło?
- Pokaż, jak to zrobiłeś. Chcę sam wypróbować – zaskoczony, wciąż jeszcze się wahałem. Wydało mi się to zbyt proste, ale ogień przecież się palił, i nie było to żadne złudzenie.
Gdy Dolan znów naznosił patyków, stary dołożył jeszcze grubszy kawałek drewna. Wręczył mi szkło, pouczył jak mam się ustawić do słońca, i począł powoli kierować moją ręką. Pokazała się jasna plamka, za chwilę smuga dymu, a po chwili wysunął się z niej maleńki języczek ognia. Żadnych magicznych zabiegów, żadnego wysiłku, żadnych niby kapłańskich sztuczek, czy gestów, a efekt oczywisty. Nie rozumiałem, na czym to polega, ale nie mogłem przeczyć świadectwu własnych zmysłów. Dla pewności, już sam, bez asysty, rozpaliłem kolejny ogień, przekonując się, że szkło rzeczywiście działa. Nartas przyglądał mi się z uwaga, co i raz chichocząc z wielkiego ukontentowania. Natomiast chłopak wyraźnie był poruszony, może nawet nieco wystraszony.
- Widzisz, panie, to łatwe. Wszystko jest łatwe, gdy się wie, na czym polega istota rzeczy – aż biła z niego zarozumiałość, której nawet nie próbował ukryć,
- Doprawdy, niezwykłe. Na czym to polega?
- Niejeden chciałby wiedzieć – zbył mnie mało grzecznie.
Trzymałem szkło w ręku, on zaś zapraszającym gestem wskazał drzwi. W środku usiedliśmy, by przystąpić do rozmowy o zapłacie. Zaczął od ceny tak wysokiej, że aż nie do wyobrażenia. Targowaliśmy się potem długo i zawzięcie, jak należy, i doszliśmy w końcu do porozumienia, co wyszło na trzecią część sumy, jaką na początku wymienił. Ale i tak było to więcej, niż dwuletni żołd legionisty.
- Niech będzie moja strata – westchnął ciężko, unosząc dramatycznie ręce w górę. – Gdybyś mi się nie spodobał, nie ustąpiłbym na krok.
- Nie wiem, czy lepiej robisz swoje szkła, czy się wykłócasz o pieniądze – odparłem, sięgając po całkiem spory woreczek, jaki wziąłem wcześniej z faktorii. Melos aż się skręcał, gdy mi go wręczał.
- Festusie, twój pobyt tu to ciężka sprawa – gderał z wyrzutem, odgrywając, niczym aktor, wysiłek przy podawaniu złota i srebra. – Twój ojciec wyśle mnie chyba na galery za to, że nie upilnowałem twej rozrzutności.
Za niewielką dopłatą dostałem od starego mistrza jeszcze gustowny, ale mocny łańcuszek, do mego nabytku, by móc go nosić jak amulet na szyi. Od słowa do słowa, rozmowa zeszła na kunszt wyrabianiu szkła. 
- Masz szczęście, panie, bo użyłem do tego specjalnego piasku, aż z Belus. Swego czasu brat mi trochę tego przysłał. Jest najlepszy, a tu go nie dostaniesz.
- Twój brat też zna tę sztukę?
- U nas to rodzinne. Przechodzi z ojców na synów, od niepamiętnych czasów. 
- Jesteś stąd?
- Przyjechałem z Sydonu, dawno temu, brat został. On ma dzieci, ja nie mam nikogo – dodał z niejakim żalem. – Dopiero niedawno znalazłem godnego ucznia. Przekażę mu wiedzę, narzędzia, całe to gospodarstwo – zatoczył ręką po izbie. 
- I klientów. Musisz mieć duże wzięcie.
- Ci zawsze się znajdą. Jak ty, panie. Ale nie każdemu zrobię coś takiego – pokręcił głową, pokazując na szkło, które nadal trzymałem w dłoni.
- A to czemu? Ludzie zamawiają i płacą.
- Pieniądze to nie wszystko. 
- Ale liczyć je umiesz – wskazałem na monety, które właśnie składał.
- Nie wolno każdemu, kto szasta złotem, dawać do rąk czegoś, co ma w sobie dużą moc – stwierdził sentencjonalnie.
- Nie znasz mnie, a przecież mi to zrobiłeś.
- Mam swoje oko. Nie wyglądasz mi na człowieka, który żyje dla popisu, sławy czy władzy. 
- Wielu chce mieć piękne rzeczy. 
- Ale do czego? – rzucił ze złością. – Nasze piękno jest kruche, a marni ludzie je rozbijają dla zabawy – dodał z goryczą głosie. – Głupcy mają je za nic, bo idzie im tylko o wystawianie się ze swoim bogactwem – słowa zabrzmiały surowo, ale prawdziwie. – Żyjemy z ich głupoty. Wydaje im się, że są od nas lepsi, ale bez nas nie mogliby się tak puszyć, nawet przed nami. Sami by nie poradzili, bo tajemnice sztuki zachowujemy dla siebie – ciągnął dalej. – Jest nas niewielu, ale jakże wiele zależy od naszej wiedzy i umiejętności – zakończył z drwiną, a może trochę i z pogardą w głosie.
- Nie ma ludzi niezastąpionych. Wy to umiecie, to i inni mogą się nauczyć.
- A od kogo, jeśli łaska? – spytał złośliwie. – Tajemnic się strzeże. Wiedza nie jest dla wszystkich. Trzeba do niej dorosnąć. Zasłużyć sobie na nią.
- Można i kupić. Są przecież jakieś księgi, zapisy.
- A kto je widział? Gdzie? U kogo?
- Jak jeszcze nie ma, to ktoś w końcu kiedyś je napisze.
- Kto by zdradził, albo okazał taką chęć, czy zamiar, szybko znalazłby się za drzwiami. Wszystkimi! Nawet do Hadesu! – aż krzyknął. – Myślisz, że to prosta izba? – rzucił zaczepnie. – Może niepozornie wygląda, ale tylko dla tych, którzy szukają towaru na sprzedaż.
- A czymże jeszcze? – rozejrzałem się dokoła z powątpiewaniem.
- Szkołą, ale dla wybranych. Tak samo jak dla wybranych jest wiedza, jakiej tu można się nauczyć – ten uroczysty i wyniosły ton zabrzmiał nieco dziwacznie u kogoś tak niskiego stanu, na dodatek o tak nieszczególnym wyglądzie, i w tak pobrudzonym ubraniu.
- Mówisz niczym kapłan w swojej świątyni – nie ukrywałem swego ironicznego sceptycyzmu. –  Chyba jednak przesadzasz?
- Czyżby? – wyraźnie się rozzłościł. – Popatrz na to, co kupiłeś. Za tym kryje się wiedza, nie tylko o szkle. Widzisz, jak działa, ale nic z niej nie rozumiesz. I nie musisz. Nawet nie powinieneś! – gorączkował się.  – Gdybyś nie wiedział, do czego służy, gdybym ci nie pokazał, co z tym robić, używałbyś tego chyba tylko dla ozdoby. Samo posiadanie rzeczy nie jest groźne, ale znajomość tego, co w niej jest ukryte. – Przerwał, ale zaraz podjął temat.  – Nie bierz tego, co powiem, do siebie, ale głupiec nie powinien za dużo wiedzieć, bo wiedza to siła, a siła w ręku głupca to nieszczęście – mówił pokrętnie, ale teraz już nie jak dziwaczny, zgryźliwy mistrz z zagraconego warsztatu, ale wręcz jak filozof, który właśnie postawił ujawnić, kim naprawdę jest. Zaczęło mnie to wciągać. 
- Ale jak poznać, kto jest godny, by mieć wiedzę, a kto nie? – podjąłem wątek. –  Choćby ja sam. Przecież dałeś mi to – pokazałem na szkło.
- Dostałeś tylko narzędzie. Ale nie potrafiłbyś go zrobić.
- Nie trzeba umieć mieszać trucizny, żeby jej używać. 
- Trują ci, którzy sami mają zatrute dusze. Zło zaczyna się w człowieku – trochę tania była ta jego filozofia. 
- Skąd wiesz, czy mnie jaka siła aby nie skusi, bym go użył do czegoś niegodnego – niezrażony jego marnymi sentencjami, podniosłem do góry szkło. – Tym można podpalać co się zechce. Nawet człowieka. Samemu będąc niezauważonym, i poza wszelkim podejrzeniem. Albo udając babilońskiego maga.
- Pewności nie mam, ale ufam swemu wyczuciu – odparł niczym doświadczony pedagog, przyjmujący ucznia do nauki. – Na tym to polega. Tego nie da się przełożyć na rozum. – machnął ręką. – Po prostu, spodobałeś mi się, to wszystko. Nie czuję w tobie zła – Zobaczył, jak to wyznanie mnie zaskoczyło. – Jesteś jakąś zagadką, z tych ciekawych i obiecujących – po raz pierwszy zwrócił się do mnie życzliwie, wręcz jakby się uśmiechnął. – Może nawet i jej się domyślam. A nigdy jeszcze się nie pomyliłem – dodał po chwili, patrząc mi prosto w oczy.
Znów jakbym usłyszał chichot bogów. W niedługim czasie, po raz kolejny, znienacka, postawili na mej drodze człowieka, który na swój sposób wnikał w mój umysł i duszę, wszelako czyniąc to tak, iż nie czułem przy tym ani zagrożenia, ani nawet zakłopotania. Pierwszy był Maros z Cypru, no, ale to przecież kapłan, uzdrowiciel, dostojny mędrzec, więc jego przenikliwość, i znajomość świata, choć mnie silnie poruszyły, to przecież zbytnio nie zaskoczyły. O dziwo, czymś podobnym wykazał się, tyle, że nader osobliwie to ujawnił, także ów Lucjusz, adept lekarski i artysta w jednej osobie. Młodzieniec, pośledni z wyglądu i stanu,  niemniej uczony i utalentowany, zatem o szczególnej wrażliwości, danej mu przez samą naturę. Jego zdolność, mimo młodego wieku, też dawała się więc jakoś tłumaczyć,.
Ale ten starzec? Siedział przede mną, w brudnym kaftanie, zagraconej izbie, gdzieś na skraju wielkiego miasta, i rozprawiał niczym surowy mentor. Czy znajomość tajemnicy szkła, umiejętność jego obrabiania dawała mu takie prawo? Czy kiedyś już przekonał się o prawdziwości swych słów? Czy wiedza jest rzeczywiście groźna? 
Kilka miesięcy temu, w bibliotece aleksandryjskiej, zaczepił mnie pewnego razu dziwny młodzieniec, który ponoć uchodził za obiecującego uczonego, i całymi dniami przesiadywał tam nad księgami. Zanudził mnie opowieściami o wodzie i lustrach. Twierdził, że legenda o spaleniu floty pod Syrakuzami wcale nie jest bajką i że sam umiałby to zrobić, gdyby miał pieniądze na swoje studia i próby. Niewiele z tego rozumiałem, więc szybko się z nim pożegnałem, tym chętniej, że wydał mi się trochę niespełna rozumu. Może dowiedział się kim jestem, i chciał na swoje opowieści chytrze wyciągnąć ze mnie trochę złota? Z drugiej jednak strony przypomniałem sobie o Archimedesie i jego machinach miotających w kartagińskiej wojnie. Jeden człowiek, a wygrał bitwę!
Gdy teraz siedziałem w pracowni Nartasa, i trzymałem w ręku słoneczne szkło, wróciło wspomnienie tamtej rozmowy. Może rzeczywiście mógłby tego dokonać? Ale jak straszliwe byłyby wojny, gdyby taka broń stała się powszechna, a wszystkie wojska umiały się podpalać na odległość! Ba, nie tylko siebie na polu walki, ale całe miasta i ich okolice! Wyobraziłem sobie armie żołnierzy z lustrami ognia, zamiast tarcz! Kto jednak byłby zwycięzcą, a kto przegranym, gdyby wszystko zostało spopielone? 
Siedzący przede mną dziwny człowiek miał chyba rację. W rękach ambitnych głupców, wiedza o takich narzędziach to niczym miecz w ręku szaleńca! Może powinna pozostawać w ogóle nieznana, a jeśli już, to w ukryciu? Nie, tak się nie da. Myśl ludzka prędzej czy później ją odkryje, odnajdzie, znajdą się też i tacy, którzy zaczną nią handlować, bez wahania, opamiętania, i skrupułów, z byle kim, nawet ze złoczyńcą. Kto komu zabroni sprzedawać ją i kupować na targu publicznym, jeśli taka będzie wola jednych, a potrzeba innych? Skoro nadarzy się okazja, nadto pomnożona przez ludzką ciekawość i chęć zysku? 
Nikt, żaden zakaz, nawet prawa. Chyba tylko bogowie. Wszak to oni stworzyli żywioły, tyle, że nie dali nam o nich zbyt dużej wiedzy. Nie panujemy nad nimi wedle chęci, choć uczymy się prze
d nimi bronić, gdy atakują. Wszelako przyrodzona ludziom ciekawość pcha nas, by poznać ich istotę, w nadziei na kierowanie nimi tak, jak Jowisz kieruje swymi gromami, a Neptun falami. Ile kryją w sobie tajemnych mocy? Czy kiedyś się tego dowiemy? Czy to w ogóle możliwe? Co się stanie, gdy się uda? Ikar próbował wznieść się do nieba, ale przegrał. Spotkała go kara za pychę, za chęć wdarcia się śmiertelnika na Olimp? Może bogowie słusznie ukarali Prometeusza za to, ze wykradł im tajemnicę ognia? Ale czy byli w stanie tego uniknąć? Zresztą sami nie są bez winy. Nie upilnowali swej własności, dopiero poniewczasie wpadli w gniew.
Rzecz nie jest jednak chyba taka prosta i oczywista. Każdej wiedzy daje się używać dla pożytku, lub dla szkody. Są mikstury, które leczą, ale w nadmiarze mogą zabijać. Prawda, że lekarze, którzy je znają, składają przysięgę, zabraniająca szkodzić innym. Ale kto, lub co zabroni im ją złamać, jeśli tylko zechcą, albo gdy dadzą się kupić? Chyba tylko oni sami, i ich uczciwość. Zatem mistrzowie winni dobierać do swego zawodu tylko takich, którzy będą potrafili opierać się niecnym pokusom. Stąd świątynie, strzegące tajemnic wiedzy, a nie zwykłe szkoły, tu potrzeba mądrości kapłanów, a nie uczoności ulicznych nauczycieli. Nie o sam kunszt chodzić, ale o prawo posługiwania się nim. Należy wpierw do niego dorosnąć, zasłużyć, nie tylko sprawnością umysłu i rąk, ale i opanowaniem ducha. Tę pierwszą można wyćwiczyć. A co z tym drugim? Czy dane jest tylko wybranym? Takim, którzy doskonalą się w okiełznaniu ułomnej słabości, przyrodzonej ludzkiej naturze. Łatwo powiedzieć, ale wszak wiadomo, że kapłani też bywają sprzedajni.
Natłok myśli zrodził niejaki zamęt w mej głowie. Wspomniałem młodego Lucjusza. Doskonale przystaje do tego, o czym tu rozprawiamy, a co staram się ogarnąć, i pojąć ze słów starego szklarza. Wielu nauczy się rysować kreski, ale nie każdego natura obdarowała owym szczególnym talentem, dzięki któremu wie się, co, i jak nimi przedstawić. A on wie, sam z siebie, dojrzałem to wtedy w jego wzroku Z tym się urodził. Uczy się też na lekarza, więc musi też rosnąć w duchu, by zostać dopuszczonym do tajemnic, i złożenia przysięgi swego bractwa. Poczułem pewność, że skoro tak umie patrzeć w ludzkie dusze, na pewno zostanie wspaniałym medykiem.
- Pochlebiasz mi, Nartasie – rzekłem, zwolna wracając z zamyślenia do przytomności – lecz nie bardzo rozumiem w czym – wstałem, zbierając się do wyjścia.. 
- Przyjdzie czas, że zrozumiesz, panie Viatusie – zaśmiał się znacząco. – W długich podróżach dobrze się myśli – rzucił, jakby nigdy nic, patrząc spode łba – i poznaje samego siebie. Czego ci serdecznie życzę – odprowadził mnie do drzwi.
W drodze powrotnej chłopak siedział milczący, z zaciętą miną. Nie zwracałem na niego uwagi, trawiąc to, com usłyszał na pożegnanie. Zacząłem przywykać chyba już do tego, że tacy starzy, a dziwni ludzie, potrafią nader trafnie wyciągać wnioski z jakże niewielu ulotnych przesłanek. Ciekawe, co na to znawcy logiki, układający swoje ćwiczenia? Zaśmiałem się w duchu, wspominając, jak nie lubiłem tych lekcji, uważając je za nudę i stratę czasu. A tu, proszę! Żadnych sylogizmów, figur, kombinacji, wystarczy przeczucie, i już wiadomo, o co chodzi. Dopiero potem dopasowuje się resztę ze strzępów zdań, niby drobiazgów w odpowiedziach, ruchach, gestach, głosie. Tego nie sposób się wyuczyć. 
- To kosztowało sto razy więcej, niż moja siostra na targu – w pewnej chwili, milczący dotąd Dolan ni to westchnął, ni to warknął. Czuć było w tym pomieszanie skargi, złości, żalu. Nie wiedziałem, co powiedzieć.
- Nic na to nie poradzę. Tak już ułożony jest świat.
- Łatwo mówić, jak się wszystko ma.
- Nikt nie może mieć wszystkiego – zaśmiałem się. – Nawet cesarz.
- Zwykłe gadanie – wzruszył ramionami. – Znasz się na tym. Jesteś bogaty, a targowałeś się jak przekupka – nie przebierał w słowach.
- Uważaj, co mówisz. Za dużo sobie pozwalasz.
- Mówię, co widziałem. Podobało mi się – dodał ugodowo.
- Tak było trzeba. A ty byś się nie targował?
- Nie moja sprawa – rzucił krótko. – Zresztą nie mam czym, ani o co – spuścił z tonu. 
Pomyślałem, że to dobra chwila, żeby go podejść, i namówić, by zabrał się ze mną w podróż. Przynajmniej to sobie z nim wyjaśnię.
- Choćby i o siebie.
Spojrzał na mnie podejrzliwie, jakby się przykulił, znów wróciła mu jego czujność.
- Nie jestem na sprzedaż.
- Nie chcę cię kupić. Ale byś mi się przydał. 
- Do czego?
- Jako przewodnik, trochę pomocnik.
- Płacisz, to ci pomagam – skwitował bez cienia służalczości. Ta harda, łobuzerska szczerość u zbiegłego niewolnika była czymś zgoła niepojętym, a i nieznośnym.  
- To trochę coś innego. Wybieram się w twoje rodzinne strony – stwierdziłem lekko, jak bym dla kaprysu chciał zażyć przejażdżki po okolicy. – A ty mówiłeś, że pamiętasz drogę, jaką cię tu pędzili.
- Po co ci to? – chyba się zdziwił.
- Moja rzecz – rozeźlony jego tonem, odparłem krótko, tracąc ochotę do dalszej rozmowy.
- Sam? – nie dał za wygraną.
- Z jednym sługą. Zbrojnym.
- To mało. – Przyjrzał mi się, pokiwał głową – Za trudne dla takich, jak ty – powiedział rzeczowo, bez złośliwości. Ale tym razem przesadził!
g- Bezczelny jesteś – ostrzegłem go. – Kiedyś cię za to powieszą.
- Mówię, jak myślę.
- Nie tobie to oceniać. Tak postanowiłem.
- Twoja wola, panie – pierwszy raz zwrócił się do mnie, jak należy, nie jak ulicznik. Nie chciało mi się zastanawiać, czy szczerze, czy kpiąco.
- Więc, jak będzie? – mimo wszystko postanowiłem jeszcze raz spróbować.  
- Już powiedziałem, że muszę tu być. 
- Zastanów się. Masz jeszcze czas.
- Ile?
- Nie krótko, ale i nie za długo.
Zamilkł, spuścił głowę, długo myślał.
- Nie zostawię jej – odparł wreszcie z uporem w głosie. – Pojechałbym. Naprawdę – przez chwilę ton mu jakby złagodniał. – Ale z nią – dodał znienacka, spojrzawszy na mnie wyzywająco.
Tego się nie spodziewałem. Dostać taką szansę, i ją odrzucić? Dzikus, prostak, zbieg, złodziej, ale najwyraźniej ma swój honor. Plemienny, czy rodowy? Czy tak nakazuje ich zwyczaj, obowiązek, złożona przysięga, czy to może chłopięce uczucie do siostry, jedynej bliskiej osoby, jaka mu została w życiu? Takie powody bywają ważne u ludzi wysokiego stanu, szlachetnej natury, ale u kogoś z bezimiennego gminu? Rozumiałbym, gdyby szło o własne dziecko. Ale i dzieci się porzuca, z biedy, dla interesów albo dla wygody, dziewczynki nawet zwykło się zabijać. A tu tyle skrupułów?
Dojechaliśmy już pod dom, służba odebrała powóz i konie. Zmęczyła mnie ta dzisiejsza wyprawa, chciałem już tylko odpoczynku. Kupiłem to, po co com się wybrał, a chłopaka chyba nie przekonałem. 
- Przyjdź za kilka dni. Może będę miał znów coś dla ciebie – oddaliłem go chłodno. – A może zmienisz zdanie?
- A może ty je zmienisz? – usłyszałem cicho za plecami, gdy wchodziłem przez drzwi. Gdym się odwrócił, już go nie było.

21. Decyzje rozumne i nierozumne
Prawdę mówiąc, miałem już dość Antiochii. Zrobiłem, co należało, nic mnie tu już nie trzymało. Listy do Rzymu wysłałem pocztą cesarską, opatrzywszy je uprzednio stosownymi pieczęciami w pałacu na wyspie. Jak zostało umówione z Korbulonem, dostały asystę wojskową, którą osobno wsparłem hojnym datkiem dla żołnierzy. Teraz zostawało już tylko przygotować się do wyjazdu, rozpatrzywszy najpierw wszystko, co rozpatrzyć należało dla tak wielkiej podróży, w dużej mierze w nieznane. 
Wciąż jeszcze nie podjąłem decyzji, jakim sposobem mam wędrować. Melos oznajmił, że czeka na mój znak, potem wszystkim się zajmie z pomocą Nabisa. Ten zaś znalazł już dla mnie sługę, swego niegdysiejszego kompana z legii, doświadczonego w walkach na ziemiach armeńskich i partyjskich. Wyszedł był ów człowiek ze służby przed terminem z powodu odniesionych ran, więc nie dostał zbyt dużej odprawy i wiodło mu się nienajlepiej. Rok temu Nabis odszukał go, najął do pomocy przy pilnowaniu naszych transportów i powierzył dowodzenie grupą strażników, dobranych spośród dawnych wojaków i miejscowych osiłków. Ręczył za jego oddanie i lojalność, niebagatelne też znaczenie miała obietnica wspomagania jego rodziny na czas wyjazdu. 
Nastroje w mieście uspokoiły się, polityka znów zeszła na dalszy plan, kto miał przepaść, przepadał, wolne miejsca zwolna obsiadały nowe figury. Mnie zaś obrzydły już wizyty i uczty po domach prowincjonalnych nobilów, wszystkie tak samo nudne, i wypełnione czczą gadaniną. Miejscowi podpytywali mnie, łasili się, niby chytrze, wzajemnie obrzucali błotem. Gdy jednak zorientowali się, że nie jestem skory do wylewności, ani przyjacielskiej pomocy w polecaniu na rzymskie salony, moja atrakcyjność szybko poczęła gasnąć. Jeszcze tylko niektóre kobiety żywiły jako taką nadzieję na coś więcej, niż ledwie  miłe uśmiechy i aluzje, no, ale one nigdy się nie poddają, do końca licząc na swoją przebojowość i nieoczekiwane okazje.
Z konieczności spotkałem się raz jeszcze ze Stelionem, tym razem jednak u nas w faktorii, w obecności Melosa. Omówiliśmy interesy, które miały się w niezłym stanie, niemniej poszło jeszcze o owe dostawy dla wojska, o których coś wywąchał, i zamyśliwał, jak by tu się nich przyłączyć, albo nas w nich ograniczyć. Gdy próbowaliśmy go zbyć, tłumacząc, że sprawy jeszcze nie są pewne, dał do zrozumienia, że lepiej będzie, jeśli na tutejszym gruncie będziemy mieli go za sojusznika, niż przeciwnika. Stanęło na wstępnych obietnicach, czyli właściwie na niczym, Melos wił się, jak tylko on to potrafił, niczego nie zdecydowaliśmy ostatecznie, dając mu jednak niejakie nadzieje na przyszłość. 
Po tej potyczce słownej przyszła pora na rozmowę spokojniejszą, podczas której nasz partner wspomniał, że wprowadził u siebie nowy sposób zarządzani wielkimi majątkami na wsi, na nowy wzór rzymski. Daje on możność uwolnienia się od pilnowania niewolników, bez ponoszenia strat. Dostają ziemię pod warunkiem zawarcia szczególnych umów. Żyją jako wolni, ale nadal pozostają zależni przez konieczność spłacania ustalonych sum w pieniądzu lub towarze.
- To, doprawdy, znakomite! Muszą mi się wypłacać z mojego, ale pracują jakby na swoim. Nie lenią się, nie oszukują, nie trzeba ich doglądać.
- Uciekają? 
- Rzadko kiedy. Festusie – rzucił tonem filozofa, znawcy ludzkiej natury – ci ludzie to proste stworzenia. I głupie. Każdy biedny, a żeni się, ma dzieci. Przecież ich nie zostawi, bo poszłyby za długi. Zresztą nie zdzieram z nich całej skóry, sporo im zostaje – wydała się jego chytrość. – Mają coś pewnego, co ich trzyma, nawet jeśli narzekają. Wierz mi, to się dobrze sprawdza. 
- Też niewola, tyle, że na inną modłę. Przyznaję, chytrze pomyślane.
- Teraz nie ma u nas wojen, niewolników mało – wtrącił Melos. – Skąd bierzesz, panie ludzi do pracy?
- Handlarze wciąż sporo dowożą, gdzieś z daleka. Mają swoich dostawców.
- Ci idą chyba do pracy w nieście? – od razu przypomniał mi się Dolan.
- Różnie bywa. Ale biorę na umowy i wolnych chłopów. Na jedno wychodzi. 
- Niewolnicy mają wrażenie, że są wolni, a prawdziwie wolni idą w niewolę.
- Nawet chętnie. Zresztą, zwykle nie mają wyboru.
- Ciekawe, czy dałoby się to wprowadzić w miastach? Nie każdego stać, żeby wejść do kolegium – Melos, swoim zwyczajem, od razu szukał czegoś dla siebie, no i dla naszych interesów.
- Niezła myśl – Stelion ożywił się, jakby mu podarowano coś cennego. – Warto by spróbować. 
Zobaczyłem już w wyobraźni, jak całe ludzkie gromady idą w takie niewidzialne pęta dożywotniej lichwy. Ale tak to już jest, kto ma pieniądze, ten kupuje innych. Kto zaś się sprzeda na wieczny procent, ten przepadł, on sam, a nawet jego dzieci. Nie mieć nic swojego, to być na cudzej łasce. Sztuką jest, by wyglądała na dobroczynność? My, Tycjanowie, sporo o tym wiemy.
Otóż to. Jako Festus, niekiedy współczuję ofiarom takich praw, natomiast jako Tycjan, aprobuję je, gdyż czerpiemy z nich dla siebie wielkie korzyści. Co z tego, że sam trzymam się na uboczu głównych rodzinnych interesów, które prowadzi ojciec? Co z tego, że naznaczył na swego następcę mego starszego brata, Marka, uwalniając mnie, ku memu wielkiemu zadowoleniu, od zajmowania się bieżącymi sprawami handlowymi i bankowymi? Sam nie uczestniczę w tych praktykach, lecz, choć wiem, jak są bezwzględne, oszukańcze, często wręcz okrutne, przecież uważam je za coś normalnego i użytecznego. Czymże więc innym jest moja podróż, jak nie pilnowaniem naszych zysków, i szukaniem możliwości dalszego ich pomnażania? 
Puściłem się w tę awanturę, z własnej chęci poznawania świata, niemniej wypełniam także rodzinne powinności, jako zwiadowca handlowy, korzystający nadto z przywileju cesarskiego wysłannika, agenta, statystującego w polityce. To zresztą mało mnie pociąga, co bierze się chyba tak z temperamentu, jak i przekonania. Dostarczam wiadomości, jakie udaje mi się zdobyć, ale nie mam żadnego wpływu na sposób ich wykorzystania, a tym bardziej na skutki, jakie to powoduje. Oczywiście, jako Tycjan, ucieszę się, jeśli dzięki tej wyprawie, za moją przyczyną, powiększy się nasza fortuna, i wzrosną wpływy w świecie. Będę rad, jeśli zyska na tym państwo. Ale co zyskam na tym ja sam, jako człowiek?
W natłoku zajęć, podobne myśli nachodziły mnie jednak rzadko. Czas uciekał, a ja wciąż nie podejmowałem decyzji o wyjeździe. Chodziła mi po głowie jeszcze jedna sprawa, ale nie wiedziałem, jak się za nią zabrać. Otóż wiadomo było, że Maes utrzymywał tu niegdyś kontakty wśród Partów, i że miały one coś wspólnego z rodziną jego babki, a mojej prababki. Była córką medyka przy wojsku, ale po tamtej wojnie trafiła z najbliższą rodziną do stolicy partyjskiego królestwa, daleko nad Eufratem. Stamtąd wyjechała do Rzymu wraz z wykupionym z niewoli ojcem Artusa, a o pozostałych jej krewnych słuch zaginął. Jej drugi syn musiał chyba kogoś z nich odnaleźć, bo ponoć korzystał nawet z ich wsparcia, gdy kręcił się po tutejszym świecie. Czy oni w ogóle byli stąd? Carrhae leżało nie tak znowu daleko od Antiochii, więc zapewne zachowała się tu pamięć tamtych zdarzeń. Co prawda, działy się one niemal sto lat temu, niemniej może gdzieś dałoby się odnaleźć choćby i wątłe ich ślady? Wymyśliłem sposób, jak by to sprawdzić, lecz potrzebny mi był do tego Dolan. 
Od naszej wizyty w warsztacie szkła nie pojawił się w faktorii, lecz pewnego dnia wyszukał mnie w mieście, gdy wracałem już do domu po jakimś mało ważnym spotkaniu. Wyrósł jak spod ziemi, i z tą swoją zaciętą miną spytał, czy mam dla niego nowe zajęcie, tak jak to obiecywałem. Doszliśmy znów pod teatr, a gdy usiedliśmy, wyłożyłem mu, co ma dla mnie zrobić. Nakazałem odnaleźć młodego Lucjusza, krewnego księgarza Makryna, i w moim imieniu spytać, czy mógłby wywiedzieć się o najstarszego w mieście lekarza. Medycy to mała społeczność, wiedza i tradycja przechodzi z mistrza na uczniów, więc taki człowiek w latach młodości i nauki na pewno słyszał różne opowieści o starych dziejach, i o kimś z ich grona, kto w nich uczestniczył. Kto wie, może to naprowadzi mnie na jakiś ciekawy trop?
 Nie wspomniałem o wyjeździe, lecz czułem, że sprawa jeszcze nie jest zamknięta. Zauważyłem, że chłopak jakby chciał coś powiedzieć, ociągał się, ale widząc, że o nic nie pytam, pokiwał tylko głową na znak, że rozumie, o co mi chodzi, i zniknął. Zapewne nosi ten pomysł w sobie, wszak szansa powrotu to pokusa zbyt duża, żeby o niej zapomnieć. Gdy przyniesie wiadomości, zapytam go raz jeszcze, i na tym poprzestanę. Byłby pomocny, lecz nie aż do tego stopnia, że aż niezbędny. Z drugiej jednak strony, przemknęła mi kiedyś przez głowę ulotna myśl o tym, że zabranie ze sobą także jego siostry wcale nie musi być tak głupią niedorzecznością, jaką zdawać by się mogła. Były po temu pewne powody, prawda, że nieco mgliste, wszelako należało rozważyć bardzo starannie, czy w tym zamyśle nie kryje się aby zbyt duże dla mnie ryzyko.
Dotąd nie wspomniałem o niczym Melosowi, nie chcąc wysłuchiwać jego utyskiwania na moją życiową niefrasobliwość. Zdarzyło się jednak, że pewnego razu znów pojechaliśmy do jego willi za miastem, by spędzić tam dzień na odpoczynku i swobodnych rozmowach. Po południu, gdy siedzieliśmy w ogrodzie przy winie, od słowa do słowa przeszliśmy wreszcie do omawiania mego wyjazdu, i rozpoczęcia stosownych po temu przygotowań. Najpierwszą sprawą był wybór sposobu podróżowania. Czy jechać bez wielkich bagaży, konno, na mułach, a potem może nawet na kamelosach, czy może wozem, wypełnionym towarami na wymianę? Ta druga możliwość wydawała się słuszniejsza, mimo iż pociągała za sobą wiele uciążliwości. Melos ostrzegał, że nie nadaję się na woźnicę, ja zaś twierdziłem, że z konieczności szybko się do tego przysposobię. W pewnej chwili wymknęło mi się, że mógłbym wziąć do tego pomocnika, który sprawiałby się z całym tym inwentarzem. Spojrzał podejrzliwie, a widząc moją trochę zakłopotaną minę, z miejsca domyślił się, w czym rzecz.
- Czy masz na myśli to, co ja podejrzewam, że myślisz? – zaczął zjadliwie. – Bo jeśli tak, to chyba nie myślisz tego na serio! - aż krzyknął pełnym głosem.
- Nie unoś się, bo to i tak nic nie da – oparłem stanowczo. – Nic jeszcze nie jest postanowione, ale jeśli już będzie, to zapewniam cię, że będzie jeszcze gorzej, niż przypuszczasz – nie było co czekać z powiedzeniem mu całej prawdy..
Zamilkł, wpatrując się we mnie wzrokiem tak zdumionym, że aż zrobiło mi się go żal. Spokojnie opowiedziałem mu w czym rzecz, a on słuchał, chodząc po ogrodzie wokół stołu, przy którym siedzieliśmy, machając rękami, i przyzywając wszystkich znanych mu bogów, by zechcieli przywrócić mi rozum do opamiętania. Gdy już się wyszumiał, znów usiadł, i dziwnie łagodnym tonem poprosił, bym wyjaśnił powody, dla których chcę iść na pewną zgubę. Bo że mnie ona czeka, był pewny, zastanawiając się tylko, czy od razu, czy dopiero gdzieś dalej w drodze.
- Ani się spostrzeżesz, a poderżną ci gardło, i uciekną z całym dobytkiem.
- Przecież będzie ze mną ów żołnierz, którego ponoć już mi najęliście z Nabisem. Ale i tak nie wierzę, że coś mi z ich strony zagrozi.
- A to czemu, jeśli łaska? Sam mówisz, że chłopak jest z dzikiego ludu, a tej jego siostrzyczki nawet na oczy nie widziałeś. Na co ona? Do uciechy? Nowa atrakcja? Chyba masz jednak lepszy gust? – z lubością kpił w żywe oczy.
- To nie wymuskana dama z salonów. Jest córką wojownika, przyuczona do walki, a to nie bez znaczenia – zacząłem wyliczać, korzyści. – Długie wędrówki to dla niej zwyczajność. A w podróży przyda się kobieta, potrafiąca oporządzać taki dom na wozie, jakim będziemy jechali.
- Skoro są tacy waleczni, to przy pierwszej okazji zrobią sobie rodzinną zabawę z twojej głupoty, i tyle z ciebie zostanie, co śliczny trup w krzakach. Nawet go nie oporządzą, chyba że do gołego – drwił, łapiąc mnie za słówka.
Sprzeczaliśmy się długo, żaden jednak nie przekonał drugiego. Stanęło na tym, że jeszcze się zastanowię, lecz obaj wiedzieliśmy, że bliższy jestem decyzji o zabraniu ze sobą scytyjskiego rodzeństwa, niż zaniechania tego pomysłu. Coraz bardziej mi się podobał, już nawet nie dla pomocy, i wygody w podróży, ale dla przygody. Nadto wynalazłem jeszcze jeden powód, dla którego się w nim utwierdzałem. Szło o dzieje i obyczaje tamtych ludów, a co ważniejsze, o ich mowę, czego nikt tu nie znał, a co dzięki Dolanowi i jego siostrze mógłbym w drodze poznać, by później to wszystko spisać dla wiedzy i powszechnego pożytku. By podtrzymywać się na duchu, mówiłem sobie, że zamiar ten, bez wątpienia, pochwaliłby sam Strabon.
Chłopak uwinął się z zadaniem w dwa dni. Gdy zjawił się w faktorii z samego rana, Melos akurat zbierał się do wyjścia z domu, i zobaczył go, stojącego przed drzwiami. Odczekał, aż wyjdę, powiadomiony przez sługę, iż przybył „ten dzikus”, po czym tonem, pełnym jadu, spytał, czy to jest właśnie ów dziwny osobnik, wobec którego mam tak niezwykłe plany. Spojrzał przy tym na Dolana wzrokiem Meduzy, a tamten odpowiedział mu tak wyzywającym uśmiechem, że w powietrzu aż powiało smrodem z najmroczniejszych zakątków Hadesu. Pierwsze więc ich spotkanie trudno było uznać za obiecujące.
Młodzik oznajmi, że dotarł do Lucjusza, a ten podał imię człowieka, który mógłby być mi przydatny, wskazując jednocześnie, gdzie go szukać. Przesłał też serdecznie pozdrowienie, i życzenie sukcesu w mych poszukiwaniach. 
- To dobry człowiek. Opatrzył mi ranę – podniósł dłoń, owiniętą zgrabnym opatrunkiem. – Za darmo – dodał zdziwiony.
- Było nie pakować jej tam, gdzie nie trzeba.
- Ale drugą mam całą zdrową – odparł, wyciągając ją po zapłatę.
- Nie bój się, dostaniesz swoje. Najpierw jednak porozmawiamy.
- O czym?
- Dobrze wiesz.
- Już powiedziałem.
Przez dłuższą chwilę milczałem, sam w sobie ważąc decyzję. Raz powiedziane słowo miało zaważyć na jego losie, ale też i na losie mojej wyprawy.
- A gdybym się zgodził? – spytałem powoli, patrząc mu w oczy.
- Na co? – udał, że nie rozumie, choć przecież widział, o czym mowa.
- Zabrać was oboje.
Pierwszy raz zobaczyłem, jak zaniemówił. Zacisnął usta, opuścił głowę, stał bez ruchu. 
- Czy to żart, panie – wreszcie spytał, z nieufnością w głosie.
- Mówię poważnie.
Zadziwiające, że wystarczy jedna chwila, by odmienić człowieka. Najpierw widać to po oczach, potem po gestach, mowa przychodzi na końcu. Całym sobą Dolan okazał wciąż czujne niedowierzanie, nadzieję, trwogę, rozterkę. Z nawyku węszył pułapkę, z natury czuł podniecenie, w małym, ale sprawnym rozumie kalkulował, o co tu naprawdę chodzi. Gdy się odezwał, usłyszałem już nie młodziutkiego, zbuntowanego ulicznika, lecz młodzieńca, stającego przed nieoczekiwanym wyzwaniem.
- Panie, nie można bawić się biedakami dla kaprysu – zaskoczył mnie, mówiąc zupełnie jak dorosły.
- Nie wierzysz mi?
- Chciałbym, ale sam nie wiem – kręcił głową. – Nie rozumiem – wyznał otwarcie.
- Co tu rozumieć? Chyba mówię wyraźnie.
- Ale powiedziałeś, „gdybym”. To jeszcze nie pewność – miał swoją rację.
W rzeczy samej, tak powiedziałem. Ale w tym samym momencie, naszła mnie pewność, znienacka, właściwie bez udziału woli i rozumu. Był to odruch, w istocie decyzja, z tych, zamieniających wahanie i wątpliwości w oczywistość, dla której dopiero trzeba znaleźć logiczne uzasadnienia. Umysł objaśni wtedy wszystko, co mu podsunie przekonanie o słuszności czegoś, co płynie z duszy. Czy to nie dziwne, że ważne postanowienia często zapadają nieoczekiwanie, w sposób zaiste nieodgadniony? Gdzie w nas jest dźwignia, która je uruchamia z taką siłą? Za jej sprawą odmienia się nasz los, choć nie potrafimy zrazu przewidzieć, czy na dobre, czy na złe. Czy to przemożne fatum, czy znak od bogów, czy może jeszcze coś innego?
- Powiedziałem, co powiedziałem – oznajmiłem stanowczo, tonem nieznoszącym sprzeciwu. – Powtarzać nie będę. I mam swoje warunki.
- Jakie?
- Wyruszam za dwa tygodnie – wcześniejsze, ogólne przemyślenia niejako same poczęły układać się w konkretny plan. – Naznaczonego dnia, stawicie się z samego rana w miejscu, jakie wcześniej podam. Nie chcę nic wiedzieć, jak to zrobisz,. i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Twoja w tym głowa. Inaczej być nie może – podkreśliłem z naciskiem. – A wcześniej będziesz pomagał w przygotowaniach – dodałem.
Inna możliwość nie wchodziła w rachubę. Przecież nie zajmę się wykupywaniem  cudzej niewolnicy, ani wdawał w prostackie intrygi. Natomiast wyjeżdżając, mogę w ostatniej chwili zabrać ze sobą dwie obce osoby, które napotkam przypadkiem na drodze za miastem. Co prawda, pokrętne to wytłumaczenie dla tego podstępu, lecz i tak najlepsze dla usprawiedliwienia się przed sobą z przymknięcia oczu na łamanie prawa. Sprytny chłopak w lot pojął, w czym rzecz.
- Poradzę sobie, panie – zapewnił odważnie. Nie dziękował, nie kłaniał się, tłumił radość, z trudem kryjąc ją za rzeczowym tonem. Wolałem to, niż wylewną wdzięczność, pełną gestów i okrzyków. Krótko, bez wahania, bez zbędnych pytań. – Pomogę, ile będzie trzeba. Kiedy mam zacząć? – starał się zachować powściągliwość, lecz widać było, że aż się wyrywa do działania. 
- Jutro pojedziesz ze mną do pewnego człowieka za miastem. Tam wszystkiego się dowiesz. Zostaniesz jego podręcznym, przyuczy cię, znajdzie dla ciebie zajęcia. Jak się sprawdzisz, nie będziesz miał źle – dałem do zrozumienia, że ma trzymać ręce na widoku. – I jeszcze jedno, koniec z ulicznym złodziejstwem i twoimi dzieciakami – dodałem stanowczo. – Inaczej nie chce cię znać – chyba sam się tego domyślił, ale wolałem mu tak zagrozić, żeby nie mieć żadnych nieprzewidzianych kłopotów.
- Będę z samego rana – nawet się niezgrabnie ukłonił, po czym pędem pobiegł do miasta. O swojej bandzie nie wspomniał, lecz byłem pewny, że dotrzyma tego, czego zażądałem.
Wieczorem, gdy oznajmiłem Melosowi swą decyzję, nawet się już nie sprzeciwiał, tylko zrezygnowany spytał, jak sobie wyobrażam wyprowadzenie dziewczyny za mury. 
- Gdy znika niewolnik, zaraz zaczynają go szukać. Robi się szum, zaczynają łowy po ulicach, straże przy bramach sprawdzają każdego bez wyjątku. 
- Wóz przygotuje się w którejś wiosce, czy osadzie przy wojsku. Każę chłopakowi stawić się tam przed świtem, tuż przed wyjazdem. Jak zawiedzie, ruszymy sami.
- Na drodze też mogą szukać.
- Poproszę Korbulona o małą asystę, dwóch-trzech żołnierzy, do pierwszej stacji. Jestem pewny, że mi nie odmówi. Nawet gdyby kto się nami zainteresował, to nas nie ruszy.
- Nieźle pomyślane. Marnujesz się, Festusie! Z tą swoją chytrością, powinieneś zostać wodzem wielkiej armii – drwił bez umiaru. – A tu co? Tylko zwykła sztuczka – zaśmiał się. – O, przepraszam, już nic nie mówię – widząc moją minę, zmiarkował się, i zamilkł.
Decyzja zapadła, nie było więc już na co czekać. Nazajutrz, wczesnym rankiem, pojechaliśmy do magazynów Nabisa. Melos, choć nie musiał, zabrał się z nami, oznajmiając, że przecież powinien wiedzieć, co się dzieje w faktorii. Zabawne były pierwsze jego kontakty z Dolanem. Zrazu boczył się, udawał, że go nie dostrzega, rzucał docinki. Chłopak, popatrując na mnie, nie dawał nic po sobie poznać, choć zapewne czuł się z tym nie najlepiej. Wyraźnie mu ulżyło, gdy zorientował się, że owym człowiekiem, któremu go przydzielę, będzie nie ten złośliwiec, a ktoś zupełnie inny. Z kolei Melos, niechętnie pogodziwszy się z moim wyborem, powoli oswajał się z nim, a widząc, że młodziak zachowuje się poprawnie, dał sobie spokój z jawną złośliwością.
Nabis wziął chłopaka pod swoją komendę bez słowa komentarza, a dowiedziawszy się, co szykujemy, kiwnął tylko głową, i stwierdził, że czeka na konkretne polecenia. Było kilka spraw, które należało przynajmniej z grubsza rozstrzygnąć w należytej kolejności, a to rodzaj wozu, jakim mielibyśmy jechać, ilość i rodzaj zwierząt, ekwipunek, wreszcie broń. Ku naszemu zadowoleniu, Dolan wykazał się w tym ogromną wiedzą i pomocą, co zrozumiałe, jako że wywodził się z plemienia odwiecznych wędrowców Siedział cicho, ale kilka razy wtrącił uwagi, które okazywały się nad wyraz trafne i użyteczne. Szczególnie zadziwił nas, gdy zastanawialiśmy się nad tym, co najlepiej nadałoby się na towar wymienny w drodze.
- Sól – rzucił z kąta, w którym siedział. – Warto zabrać dużo soli.
Melos, z miejsca pojąwszy, w czym rzecz, po raz pierwszy spojrzał na chłopaka z pewnym uznaniem. 
- Niegłupie – stwierdził, widząc moje zaskoczenie. – Wszyscy jej chcą, wszędzie jest cenna, da się łatwo wydzielać, zajmuje niewiele miejsca. Już tu jest droga, a tam będzie miała duże przebicie.
Nabis szybko znalazł wspólny język z Dolanem, w wielu sprawach praktycznych rozumieli się w pół słowa, chyba nawet zaczynali się lubić. Melos dorzucał swoje uwagi, ale cały czas marudził, licząc na głos, ile to wszystko będzie kosztowało. Słuchałem ich cierpliwie, nie mając wiele do dodania. Zorientowałem się jedynie, iż Festusowi przyjdzie wiele się nauczyć z tego, w czym Tycjana zawsze obsługiwała służba. Doświadczyłem dotąd trudów krótszych podróży, a i to jako współtowarzysz, prawda, że wytrwale znoszący niewygody, lecz we wszystkim innym korzystający z opłacanego, cudzego wysiłku. Teraz szykowało się coś zgoła odmiennego, z czym nigdy wcześniej nie miałem do czynienia.
Od tego dnia przygotowania ruszyły na całego. Doglądałem urządzania mego przyszłego domu na wozie, i wyposażenia wyprawy we wszystko, co konieczne. Do naszej grupy dołączył Agis, ów żołnierz, najęty jako mój sługa i strażnik w jednej osobie. Okazał się nabytkiem nadzwyczaj przydatnym. W młodości walczył pod Germanikiem w Cylicji i Kammogenie, gdzie odniósł poważne rany. Odprawiony z wojska, najmował się jako zbrojny w służbie różnych panów, a od niedawna pracował dla Nabisa. Wciąż jeszcze krzepki, znał trochę ziemie Armenów i Medów, miał więc pewną wiedzę o tym, jak tam się poruszać. Dolan przylgnął do tej dwójki dawnych wojaków, a oni przygarnęli go jak swego. Okazało się, że zna się dobrze na koniach, i umie koło nich chodzić.
Melos, ze zrozumiałych względów, nieustannie gderał, zwłaszcza gdy dochodziło do płacenia słonych sum za ekwipunek. Bardzo jednak przejmował się wyprawą, nie tylko dlatego, że tak miał nakazane przez mego ojca, lecz także ze szczerej troski o mnie, i pomyślność mych planów. Udzielił mu się nastrój przygotowań, nadto widział już w wyobraźni korzyści handlowe, jakie mogłoby przynieść poznanie nowych możliwości dostępu do wschodnich towarów. Wiele o tym rozmawialiśmy, a jego pomysły i rady były właściwie przestrogami przed tym, jak nie dawać się oszukać pośrednikom. Uczyłem się więc trudnej sztuki kupieckiej chytrości, która niekiedy niewiele miała wspólnego ze zwykłą przyzwoitością. 
Trzymany w domu raczej z dala od codziennej praktyki prowadzenia interesów, teraz dopiero poczynałem się orientować, jak wspaniałość efektów działania domu Tycjanów zbiega się z bezwzględnością środków, używanych do ich osiągania. Dziwnie mijało się to z zasadami logiki, zgodnie z którą dobry skutek powinien rodzić się z dobrych przyczyn. Pojąłem, że dobro bywa tu bardzo różnie rozumiane, w zależności od tego, kto, i jak zechce je określać, i jakich używa sposobów, by je osiągać.
W międzyczasie układałem różne plany samej podróży, zastanawiając się, jaką drogą powinienem jechać. Odwiedziłem nawet sklep Makryna, by sięgnąć do jednej z ksiąg Strabona, i wesprzeć pamięć jego zapisami o dawnej wojnie Antoniusza. Zrodziła się bowiem we mnie myśl, czy aby nie warto zboczyć na granicy w Nisbis z głównego szlaku, wiodącego na południe, wzdłuż Tygeru, w stronę Egbatany, wielce znanego i bogatego handlem miasta perskiego, czy pójść na północ, i przez góry przedostać się do jeziora Spauta, skąd już niedaleko ponoć jest do morza hyrkańskiego. Mógł Antoniusz prowadzić tamtędy sto tysięcy wojska, mogę i ja przeprawić się ze swoją małą kompanią. I tak przyjdzie wędrować przez góry, tyle że krócej. Z tego, com wyczytał, można było wnosić, że, co prawda, trzeba będzie iść potem dość długo jego brzegiem, ale tym sposobem wyjdzie się wprost na równiny Sogdy, gdzie trudy wędrówki nie będą tak duże. Nadto, z opisów Dolana wynikało, że gdzieś tam właśnie są jego rodzinne strony, a do Syrii pędzono go stamtąd drogami, które myślałem wybrać tyle, że od naszej strony. Wszystko się więc jakoś składało, choć jedynie do połowy tego, com zamierzał przebyć.
Co dalej, trudno było teraz orzec. Wiedziałem jedynie, że są tam trzy wielkie miasta, w tym Baktria, która obrałem sobie za ostateczny cel wyprawy. Jeszcze w Rzymie założyłem, że pójdę po partyjskiej stronie gór, gdyż więcej o tych ziemiach wiadomo. Jednak obecnie rozważyłem i to, że trudniej tam będzie wcisnąć nasze interesy między Partów, a przybyszów ze wschodu, i zasiedziałych tam, stałych pośredników. Droga północna, od morza, zdawała się być jeszcze mało znana i prawie niezbadana, więc pomysł, by urządzić na niej własny szlak Tycjanów, zdawał się obiecujący, choć niepewny. Nie wiadomo bowiem, jak mocno usadzili się tam Armenowie z Medami, i czy nie napotkam z ich strony na niechęć, lub wręcz wrogość. Co prawda, panował teraz między nami pokój, ale co innego polityka, a co innego brzęczące złoto w dużych ilościach.
Melos uznał, że to może się udać, wszelako pod warunkiem, że zdołam taki szlak przetrzeć, i znajdę chętnych kandydatów na wspólników. Miał umiarkowaną na to nadzieję, niemniej jego sceptycyzm mnie nie zniechęcał. Dodatkowym, choć już mniej handlowym argumentem było i to, że posłużę się Dolanem i jego siostrą do lepszego poznania tamtejszych ludów, o których mało co wiadomo.
- Na to bym nie liczył – wciąż pozostawał nieufny. – Zobaczysz, nawet gdy tam dojedziecie razem, to za pierwszym znanym im zakrętem zostawią cię w szczerym polu, bez słowa podziękowania. Dobrze, jeśli zachowasz głowę w jednym kawałku.
Mocno zajęty, znalazłem jednak czas, by odszukać owego lekarza, którego wskazał mi Lucjusz. Pod podanym adresem, w niedużej izbie zaniedbanego domu, mieszkał samotnie, pod opieką niewiele od niego młodszej kobiety, jakiejś dalekiej krewnej. Wpół ślepy starzec dawno już zaniechał swego zawodu, nie miał stałych uczniów, aczkolwiek niekiedy doradzał młodszym, szukającym rady doświadczonego medyka. Od pierwszych słów zorientowałem się, że umysł ma jeszcze jasny, choć mówił bardzo powoli, rozwlekając słowa. Gdy przedstawiłem swoją sprawę, długo milczał, potem znienacka roześmiał się skrzekliwie, i dał znać, że coś na ten temat kołacze mu się w pamięci. Chcąc zachęcić go do zwierzeń, wysupłałem kilka monet i kazałem, przez jego opiekunkę, by ktoś przyniósł nam dzban wina. Przyjęte to zastało z zadowoleniem, staremu począł rozwiązywać się język, a mnie przyszło wysłuchać opowieści, mało może konkretnej, ale zabawnej.
Była niejako z trzeciej ręki, w sumie mętna i błaha. Otóż mistrz mego rozmówcy miał z kolei swego nauczyciela, który w tamtych latach znał pewnego lekarza, zdającego się chyba pasować do moich pytań. Pół Grek, pół ni to Pers, ni to Part, był w służbie rodu Sureny, słynnego wodza, wielkiego pana, który uchodził w państwie za drugą osobę po partyjskim królu. Medyk miał dwie córki i z tego, co wesoło opowiadał mi starzec, rozochocony poczęstunkiem, ów nauczyciel, kochał się w jednej z nich i chciał się z nią żenić. Ta jednak, mimo usilnych starań, odtrąciła go, co długo jeszcze wspominał z wielkim żalem. Potem słuch o nich zaginął, ktoś tylko kiedyś opowiadał, że podobno widziano jej ojca w Ktezyfonie, gdzie miał się ponoć bardzo dobrze i bogato w łaskach tamtejszych wielmożów. Ot, i tyle całej historii. 
Było tego tyle, co nic, ale dość, by rozruszać wyobraźnię. Jeśli miałaby to być moja partyjska rodzina, to znaczyłoby, że mam w sobie też krew nie tylko grecką i partyjska, ale i perską. Nie wiedzieć czemu, myśl o tym osobliwym bogactwie, niezwykle mnie ubawiła. Dalej, skoro moja prababka miała siostrę, znaczyłoby to, że gdzieś daleko nad Eufratem żyje może jej potomstwo. Lecz czy miało to jakiś sens? Jakby ich ojciec uchował się w czasie, gdy król Orodes, w zazdrości o sławę i popularność potężnego generała, obwołanego przez naród wcieleniem herosa Rostana, nakazał go zabić, widząc w jego rodzie zagrożenie dla swej władzy, a w nim samym konkurenta do korony? W takich okolicznościach, dworaków wokół przegranych spotyka zwykle nie najlepszy los. Z jakiej więc przyczyny pozwolono by jednemu z nich, skromnemu medykowi, urosnąć w znaczenie i bogactwo? No, i gdzie tu miejsce dla rzymskiego jeńca, którego miałby mieć przy sobie? W tradycji Tycjanów zachowała się opowieść, że gdy wydało się, kim jest, postanowiono zachować go przy życiu za obietnicę wielkiego okupu. Czy to da się jakoś złożyć w jedną całość? 
Może udało się Maesowi? Wszak wiadomo, że wspominał o partyjskich krewniakach, choć bez żadnych konkretów. Gdzie ich odnalazł? Kim byli? Czy to w ogóle była prawda, czy tylko awanturnicze fantazje? Jednakże czyż nie oczywiste, że jego matka dała mu na drogę jakieś w tej sprawie wskazówki? Ja sam wiozłem ze sobą mały, stary amulet rodzinny, wręczony mi w domu przed wyjazdem, jeden z dwóch, jakimi moja prababka obdarowała obydwu swoich synów. Pierwszy przepadł wraz z Maesem. Może jednak spełnił swoje zadanie, jako znak rozpoznawczy gdzieś wśród odnalezionych kuzynów? Jeśli nawet jakąś wiedzę o nich miał mój dziadek i ojciec, to dziś niewiele znaczyła i prowadziła donikąd. Przekazywano ją w rodzinie, bardziej jako legendę, niż realność, z której cokolwiek mogłoby wynikać. Lecz nawet w takiej postaci kusiła swą tajemniczością, wartą wyjaśnienia. Kto wie, czy bogowie, zaskakujący mnie dotąd jakże dziwnymi znakami, nie podsuną mi i w tym czegoś niezwykłego?
Nie znalazłem dotąd żadnego punktu zaczepienia dla dalszych poszukiwań, niemniej obiecałem sobie, że jeśli uda mi się dotrzeć w mej podróży do królewskiego miasta nad Eufratem, jak to zresztą planowałem, spróbuję przy okazji rozpytać o tę starą historię. Z czasem pamięć przeszłości ulatnia się, lecz, jak sam przekonałem się na przykładzie Maesa, nigdy nie wiadomo, gdzie, i jakie zostawia po sobie ślady. W natłoku zajęć dałem sobie spokój tej sprawie, zdając się na kaprysy losu.
Przygotowania zbliżały się do końca, mieliśmy już wóz z ekwipunkiem podróżnym, czekający w magazynach Nabisa. Upatrzyliśmy dwa konie armeńskie, cztery muły rodzaju liguryjskiego, zbieraliśmy towary na wymianę, Agis zajął się zdobyciem broni. Zgromadziliśmy tylko to, co niezbędne, zakładając, że w drodze można będzie dokupić dodatkowe drobiazgi czy ubrania. Dolan uparł się, by wyszukać nieduży, dobrze wyprażony łuk dla swej siostry, która ponoć od małego wyuczona była posługiwać się nim na modłę scytyjską. O zapasy jedzenia na razie nie martwiliśmy się, gdyż do samej granicy armeńskiej, przejeżdżać mieliśmy przez liczne osady, wsie, mniejsze i większe miasta, nawet małe fortece, rozlokowane wzdłuż dróg ze stacjami podróżnymi i wojskowymi. Zasięgnąłem nawet w tej sprawie języka u Korbulona, który z wiadomych względów miał dobre rozeznanie w tamtych okolicach. 
Odwiedziłem go pewnego dnia w garnizonie, by poprosić o wiadomą przysługę. Zdziwił się nieco, lecz o nic nie rozpytywał ponad to, co sam zechciałem mu powiedzieć. Wyczuł jednak, że coś jest na rzeczy, bo kilka razy pytał, czy czegoś się obawiam. Koniec końców wyznałem, że oprócz sługi zabieram jeszcze dwie osoby, których udział w wyprawie uważam za niezbędny. Dodałem przy tym, iż wolałbym uniknąć rozgłosu, i nadmiernej ciekawości kogoś postronnego, kto chciałby za czymś lub za kimś zanadto węszyć. Gnejusz, zgodnie ze swą wojskową naturą, tylko roześmiał się i rzekł pół żartem, pół serio, że podoba mu się taka przezorność, godna chytrego stratega. Zapewne domyślał się jakieś sztuczki czy podstępu, lecz zadowolił się tym, co usłyszał. Umówiliśmy się, że na dzień przed wyjazdem przyślę do niego Agisa po stosowne polecenia, i przydzielił dwóch konnych do asysty. Na odchodnym zapewniłem go też, że pamiętam o tym, by zbierać rozmaitości o miejscach, gdzie się znajdę, a które mogłyby wzbogacić jego wiedzę, użyteczną dla wojska. Pożegnaliśmy się, życząc sobie wzajemnie wszystkiego, co najlepsze.
W dniach, poprzedzających wyjazd, odbyłem kilka zwyczajowych spotkań towarzyskich, podczas których dawałem do zrozumienia, ze niebawem wyjadę, tłumacząc to koniecznością udania się do południowych miast fenickich w rodzinnych interesach. Nie mogło to budzić podejrzeń, gdyż statki, niewypuszczające się o tej porze na otwarte morze, przecież bez przerwy pływały wzdłuż wybrzeża. Zachęciło natomiast kilka dam do intensywniejszych starań o urozmaicenie sobie z moją pomocą swego życia prywatnego, i liczących na to, że zdążą jeszcze z tym się uwinąć zanim zniknę im z pola widzenia. Pomyślałem, że może warto na odjezdnym pozostawić po sobie dobre wrażenie, lecz odkładałem to dosłownie na ostatnią chwilę.
Gdy wszystko było już gotowe, oznajmiłem Dolanowi, że ruszamy za dwa dni. W ogóle nie rozmawialiśmy o jego siostrze, wiedziałem tylko tyle, że już wcześniej się z nią porozumiał, i że obydwoje czekają mego znaku, by wypełnić plan, jaki zawczasu sobie przygotowali. Chłopak oznajmił, że znika, i że pojawi się z nią tak, jak zostało ustalone. Agis wyprowadził z miasta wóz z dobytkiem i zwierzętami, by czekać na nas w gotowości w pierwszej wiosce za murami, na drodze ku Beroi, wiodącej dalej na wschód do Eufratu. Na koniec wreszcie odbyłem ostatnią, długą rozmowę z Melosem, zalecając mu, by o wszystkim powiadomił mego ojca, nie omijając niczego.
- Nie martw się, Festusie, zdam dokładny raport, i nie omieszkam dołączyć do niego rozliczenia z góry złota, jakieś tu roztrwonił – złośliwością próbował pokryć szczery niepokój o pomyślność mej wyprawy.
- Na ile to będzie to możliwe, dam ci znać z drogi, jak mi się wiedzie – starałem się go trochę uspokoić.
- To się da tylko do armeńskiej granicy. Potem już nie będzie jak, Chyba, że przez przypadek, albo jaką niezwykłą okazję.
- Trudno chyba orzec, gdzie w ogóle jest ta granica. Korbulon mówił, że już za Edessą trwają ciągłe przepychanki.
- Musisz się pchać właśnie tamtędy?
- Za Eufratem i tak nie ma nic pewnego. Może są jakieś boczne drogi, ale do nich trzeba by miejscowego przewodnika.
- Lepiej pilnuj się głównych traktów. Będziesz bezpieczniejszy.
- Pójdę w stronę Carrahe. Tam się zatrzymam na dwa-trzy dni..
- A to czemu?
- Mam swoje powody.
- No, tak, zapomniałem. Rodzinne sentymenty – pokiwał głowa ze zrozumieniem. Znał stare dzieje Tycjanów, jeszcze z czasów, gdy mieszkał z nami w Rzymie. 
Udzielił mi też krótkiej lekcji w sprawach rozmaitości pieniędzy, jakie tam się spotyka, co ile jest warte, co na co się liczy, i jak. 
- Najpewniejsze jest złoto i srebro, ale trzeba uważać, bo łatwo dać się oszukać na zamianie. Zresztą, złota nie pokazuj bez szczególnej potrzeby. Po co kusić los. Najlepiej wymieniać towary, albo płacić denarami. Idą jeszcze greckie drachmy, no i wszędzie tam w cenie są perskie darejki, to też złoto, albo srebro. O sestercjach zapomnij, choć miedź dobra jest na drobiazgi, mało co w podróży przydatne – mógł tak bez końca. 
- A u Armenów?
- Najpewniejsze są z wizerunkiem ich dawnego króla. Złote spotkasz rzadko, częściej srebrne drachmy, są i mniejsze. Dobre wszędzie, myślę, że nawet daleko na wschód. Dałem ci ich trochę, ale używaj ostrożnie.
Miał w głowie nie tylko wszystkie możliwe wymiany pieniędzy, ale też co za ile się kupuje, i gdzie. Mimo dobrej pamięci, z trudem to ogarniałem. Zabierałem ze sobą sporą fortunkę w różnych monetach, w większości pozaszywanych w trzech pasach, oprócz tego kilka małych mieszków, poutykanych w zakamarkach wozu. Melos dał mi też kilka kwitów zastawnych do znanych mu ludzi, ale nie było pewne, czy się z nimi spotkam.
- Prędzej czy później, przyjdzie ci radzić sobie samemu. Zaczniesz ostrożnie oglądać każdy pieniążek. Pożegnasz się z tą twoją irytującą dobrodusznością wielkiego pana – mędrkował – ale wyjdzie ci tylko na dobre.
Nastał wreszcie ostatni dzień przed wyjazdem. Wszystko zostało zebrane, spakowane, zawiezione na wóz za miastem. Agis czekał tam przy małej gospodzie ze stajnią, jeden koń został przy faktorii. Dolan zniknął, wcześniej podałem mu znak, po jakim rozpozna go gospodarz naszej insuli, gdyby miał z niej skorzystać, by ukryć się przed nocą. Ja sam, jakby nigdy nic, z samego rana wybrałem się do term na wyspie, wylewnie pozdrawiając po drodze różne osoby, które już miałem okazję poznać. Wszystko miało być jak zwykle, nawet cieszyło mnie spędzenie czasu na krótkim lenistwie w łaźni. Kto wie, kiedy znów nadarzy się taka okazja?
Rzeczywiście, było leniwie, choć nie tak znowu spokojnie, a to za sprawą pewnej spotkanej tam damy, która od dawna zabiegała o zaznanie kilku chwil przyjemności z rzymskim przybyszem. Nie dało się na salonach, wyszło w wodzie, właściwie przypadkiem, ale za to skutecznie, nawet dość miło, i mało zobowiązująco. Co prawda, popadła potem w egzaltację, w nadziei, iż to zapowiedź wspaniałej przygody, natomiast ja potraktowałem rzecz całą jak dobre pożegnanie z miejscowym towarzystwem. Gdy rzecz się rozniesie, będę już daleko stąd. Każę Melosowi wysłać jej za kilka dni dyskretnie jakiś cenny drobiazg, na pamiątkę tego przedpołudnia. Chyba się nie rozsierdzi, gdy dowie się, że musiałem wyjechać – lecz przecież z jakże dobrym do niej uczuciem?  Kobiety bywają szalenie zadowolone, gdy dać im do zrozumienia, że zyskały wyłączność na coś, o co zabiegało tak wiele rywalek. 
Wróciwszy do domu przekazałem jeszcze Melosowi resztkę drobiazgów, kilka książek, które tu kupiłem, ów rysunek Lucjusza, a także zapiski, w których zawarłem wszystko, co uważałem za godne zachowania z dotychczasowej podróży. Poleciłem, by to wysłał jaką pewną i bezpieczną pocztą do Rzymu, najlepiej naszym statkiem, do rąk własnych ojca. Wczesnym popołudniem, ubrany zwyczajnie, nawet nieco paradnie, uściskałem się z nim, i z jedną małą sakwą ruszyłem konno w stronę bramy wschodniej. Wyglądało tak, jakbym wybierał się na zwykłą przejażdżkę, be specjalnego celu. Można było sądzić, że jadę odwiedzić mego przyjaciela, Korbulona w garnizonie, co przecież już się kilkakroć zdarzało. Nikogo więc mój widok nie dziwił, a któż zechce sprawdzać czy, i kiedy wróciłem? Powoli minąłem strażników, i bez pośpiechu skierowałem konia na szeroki trakt, wiodący mnie teraz już w daleki świat.
Odnalazłem Agisa, z którym był też Nabis. Nadzorca magazynów przyjechał na wszelki wypadek, by raz jeszcze rzucić okiem na nasz dobytek, i sprawdzić, czy czego nie zapomnieliśmy. Zamierzał czekać aż do naszego rannego odjazdu, by potem przekazać Melosowi, jak się wszystko udało. Dzień zwolna miał się ku końcowi, ja zaś przebrany już w proste ubranie podróżne, siedząc przed gospodą, wypytywałem obydwu moich towarzyszy o rozmaite rzeczy, jakie mogą nas czekać w drodze. Wreszcie zapadła noc, ustał ruch i gwar w osadzie, pogasły światła. Czekaliśmy na Dolana i jego siostrę, czas wlókł się niemiłosiernie. W takim oczekiwaniu zwykle zdaje się, że biegnie wolniej, niż powinien.
Pojawili się tak, jak było umówione. Z szarości ustępującej nocy wychynęły dwie postacie w płaszczach, z twarzami osłoniętymi kapturami, bez żadnych bagaży. Szybko doszli do wozu, wdrapali się do środka, a ponieważ zaprzęg był już gotowy, Agis natychmiast zasiadł z przodu, i wyprowadził wóz pomiędzy domami, ja zaś wskoczyłem na konia, luzaka  prowadząc przy sobie. Uniosłem rękę w pożegnalnym geście, Nabis odpowiedział tym samym. Gdy wyjeżdżaliśmy na główny trakt, było jeszcze pusto, tylko gdzieniegdzie kręciły się pojedyncze osoby, zajęte swoimi sprawami. Nikt za nami się nie oglądał, widok był tu zwyczajny, ot, jeszcze jeden wóz z towarami rusza w swoją drogę. Minęliśmy dwie kolejne osady, a po niedługim czasie dojechaliśmy w pobliże garnizonowych budynków, gdzie w umówionym miejscu czekali na nas dwaj konni żołnierze. Rozpoznali Agisa, z którym wcześniej wszystko domówili, i na dany przez niego znak bez słowa ruszyli za nami. 
Przez dwie miary czasu jechaliśmy tak szybko, jak się dało, potem zatrzymaliśmy dla krótkiego odpoczynku. Odwróciłem się w siodle, i spojrzałem za siebie. Zobaczyłem tylko dalekie wzgórza nad Antiochią, lecz samo miasto zniknęło. Naszło mnie wrażenie, że zniknął też Tycjan, a na drodze stał Festus, który teraz dopiero naprawdę miał stać się prawdziwym Viatusem. 


























CZĘŚĆ III
22. Poznajemy się
	Wyruszając w podróż, zwykle wiadomym jest, dokąd się dokładnie zmierza. Jak by nie miała być długa, gdzieś przecież znajduje się wyznaczony przez nas jej kres. Czeka tam to, po co się wybraliśmy, spełnienie wcześniejszych oczekiwań, lub rozczarowanie, choćby i bitwa, którą można wygrać, lub przegrać. Dlatego samo tylko przebycie drogi jest niejako zawieszeniem czasu między chwilą wyjazdu, a przyjazdu. Pamiętamy o tym, co zostawiamy za sobą, i wypatrujemy tego, co, przed nami, zaś to, co pomiędzy, odczuwamy jedynie jako zmianę miejsca pobytu. Godzimy się na uciążliwości, i znosimy je, w nadziei, że prędzej czy później, lecz zawsze w dającym się przewidzieć terminie, czeka nas zadośćuczynienia za poniesione trudy. To, co mijamy na tej drodze, jest tylko tłem, z którego niekiedy wybija się coś ciekawego, niekiedy też i coś wstrzymującego przez kłopot, jaki sprawia. Wszystko, co nam towarzyszy, i co się wydarza, oceniamy wedle tego, czy sprzyja, czy przeszkadza w jak najszybszym dotarciu tam, dokąd zmierzamy. Dlatego oglądamy to, i oceniamy najpierw ze względu na użyteczność, dopiero potem na własne upodobanie, lub ciekawość. 
	Co było moim celem? Czy konkretne miejsce, do którego chciałem dojść, czy zbadanie samej drogi? Chyba po trochu i jedno, i drugie. Założyłem sobie, że dotrę do Baktrii, lecz przecież nie wiedziałem, czy to mi się uda. Tycjanowski cel, to szukanie sposobu na dostawy towarów z tak daleka. Ale właściwie skąd? To dopiero miało się okazać. 
Wszelako żywiłem cichą nadzieję, że jeśli okoliczności ułożą się pomyślnie, a znajdę po temu siłę i możliwości, to pójdę jeszcze dalej. Drugim więc celem, tym razem Festusa, a może Viatusa, było poznawanie miejsc, do których mało kto dociera. W jednym i w drugim przypadku, droga okazywała się równie ważna, jak to, dokąd wiodła. Dlatego w podróży nic nie mogło być mi obojętne, nawet pozorne drobiazgi, które pomija ten, kto pędzi przed siebie z oczami, utkwionym w jeden punkt. A to nakazywało mieć wzrok wyostrzony, i czujny tak, jak tylko się da. Wielkie więc było to wyzwanie, nie tylko dla zmysłów, lecz także dla umysłu, a nade wszystko pamięci. 
	Spoglądając za siebie, co innego jednak miałem w głowie, niż życiowe zawiłości natury ogólnej. Trzeba było nam jak najszybciej oddalić się od Antiochii na wypadek, gdyby ktoś jednak wpadł na pomysł szukania w tej okolicy zbiegłej niewolnicy, między wozami, jakich sporo tu jeździ w obydwu kierunkach. Minęliśmy już miejsce, gdzie droga rozdziela się na dwa szlaki, jeden ku Zeugmie, drugi w stronę Beroi. Skręciliśmy w prawo, jak zamierzaliśmy, i, bardziej teraz chyba bezpieczni, zatrzymali w szczerym polu na krótki postój. 
Z przodu wozu wyjrzał Dolan, łobuzersko uśmiechnięty, ale i czujnie rozglądający się dokoła, czy nie widać aby kogoś obcego, a podejrzanego. Agis zaprosił go gestem, by usiadł obok niego, on zaś jednak, zobaczywszy, że jesteśmy sami, na chwilę zniknął, po chwili wyskoczył z tyłu, a zaraz za nim zręcznie zeskoczyła i druga postać. Tak oto, pierwszy raz ujrzałem kobietę, którą los, za moim zresztą przyzwoleniem, zaoferował mi jako towarzyszkę podróży. Zsiadłem z konia, ona zaś podeszła, skłoniła się w powitaniu, potem podniosła głowę i odważnie spojrzała mi w oczy.
- Panie, niech bogowie wynagrodzą cię za szlachetność, jaką zechciałeś nam okazać – odezwała się pewnym głosem. – Oby sprzyjali wszystkiemu, co zamierzasz, i zesłali każdą pomyślność, jakiej tylko zapragniesz. 
Trochę zaskoczyła mnie ta przemowa w tak niezwykłej sytuacji. Nie spodziewałem się wyszukanych słów u kogoś z ludu, uznawanego za barbarzyński. Może zawczasu wyuczyła się, jak wyrazić swą wdzięczność? Nie wyglądała na speszoną, zakłopotaną, czy uniżoną. Z miejsca poczułem, że mam przed sobą kogoś, kto nijak nie przystaje ani do powszechnych wyobrażeń o dzikich narodach, ani do wizerunku słabej, niewieściej istoty, a już tym bardziej pokornej niewolnicy. Z jakiegoś powodu wyczułem w niej tę samą hardość, co u brata,  bardziej przyczajoną i powściąganą, lecz gotową w każdej chwili zamienić się w otwarty bunt. Z takimi ludźmi nie ma stosunków pośrednich, czy zgoła obojętnych – albo są z tobą, albo przeciwko tobie. Melos miał rację, nie wyglądało to prosto, ani nawet bezpiecznie. Dolan dał się jakoś obłaskawić, ale przecież nie ujarzmić do roli sługi. Co mnie czeka z tą dziwną osóbką?
- Za dobre słowa dziękuję – odparłem zwyczajowo, nieco oschle. – Zwróć się o to samo do swoich bogów – dodałem bardziej już życzliwie, by przełamać nieufność. – Jak cię zwą? 
- Asza, panie – powiedziała to z niejaką dumą.
- Czy to znaczy coś szczególnego w twojej mowie? – zastanowiło mnie, skąd ten ton.
- Pierwsza w rodzinie – Dolan wyręczył siostrę.
- No, proszę! Z kolejności czy uznania? – dopytałem dalej, ciekaw, co to może oznaczać.
- U nas wyszło na jedno – chłopak zaczął wyjaśniać. – Najstarsza, przewodziła wszystkim młodym. Tak chciał ojciec.
Wzbudziło to we mnie pewną nieufność. Skoro ich ojciec był wojownikiem, to tak naznaczoną córkę bez wątpienia chował na swoją modłę. A mnie niepotrzebna tu żadna barbarzyńska Amazonka. Należało rzecz od razu wyjaśnić, by wiedziała, gdzie jej miejsce.
- Nie idziemy na wojnę, tylko wędrujemy, a przewodzę tu ja – oznajmiłem spokojnie, ale stanowczo. – Każdy ma swoje zadania. Agis jest strażą i woźnicą, Dolan oporządza zwierzęta, więc dopóki idziemy razem, ty będziesz nam gospodarzyć – zwróciłem się do niej, wyznaczając jej rolę w naszej kompanii.
- Będzie, jak chcesz, panie – odparła zgodnie, pochylając lekko głowę, znów bez pokory w głosie, za to z lekkim uśmiechem. Rzecz uznałem więc za wyjaśnioną. 
- Rozpatrzysz się w dobytku, sprawdzisz, czy czego jeszcze nie potrzeba – na początek wydałem krótkie polecenie, by dać jej zajęcie, i od razu przekonać się, czy aby nie zauważę jakiegoś wahania. – Gdy dojedziemy do Beroi, dokupisz, co uznasz za konieczne. Sprawisz też sobie odpowiednie ubrania – dodałem, obrzucając wzrokiem jej marny przyodziewek. – I jeszcze jedno – rzuciłem do wszystkich – od dziś noszę imię Viatus, i tak macie mnie zwać.
Na tym skończyliśmy tę krótką prezentację, nie było bowiem czasu na dłuższe rozmowy. Chciałem oddalić się jak najdalej od Antiochii, i zatrzymać na noc w jakiej przydrożnej gospodzie. Nie powinno być z tym kłopotu, na tej żyznej ziemi ludne wsie i osady ciągnęły się jedna za drugą. Tym razem Agis przesiadł się na konia, a ja z Dolanem poprowadziliśmy wóz.. Znać było, że chłopak jest z tym obyty, trzymał wodze pewnie, jak na swój wiek. Teraz, gdy wyrwał się na wolność, rozpierała go żywość, i nie ukrywał radości z odzyskania siostry. Stało się to dzięki mnie, ale przecież dotrzymał swej przysięgi, i czuł się w prawie być z tego dumny. W jego oczach popełniłem, oczywiste złodziejstwo, ale jakby w słusznej sprawie, no i wymagające sporej odwagi. Złamałem prawo, co godne potępienia i kary, tyle jednak dobrego, że w szczerej intencji, nie dla zwykłego zysku. 
- Powiesz, jak to zrobiłeś? – spytałem, ciekaw, jak wyprowadził siostrę z miasta.
- A co tu mówić? Ukradłem – wyszczerzył się z tym swoim łobuzerskim uśmiechem.
- Nie tak łatwo ukraść komuś niewolnika. Nawet jak ten bardzo chce. To nie to samo, co woreczek z pieniędzmi.
- Czemu nie? Trochę inaczej, ale właściwie o to samo chodzi. Ukraść łatwo, jak się potrafi. Trzeba tylko dobrze podejść, żeby nie dać się zauważyć. A kiedy jest po wszystkim, być już daleko – wyjaśnił krótko, ale rzeczowo.
- Z takim łupem trudno się kryć – sam się zdziwiłem, jak mnie zdumiało tak proste wyłożenie odwiecznej, złodziejskiej zasady. W gruncie rzeczy, to samo przecież robi się w polityce i handlu, gdzie też często idzie o oszukańcze kombinacje, i podstępne zdobywanie zysków.
- Trzeba szybko się go pozbyć. Od razu wymienić, albo dobrze ukryć – tu już praktyka ulicznika rozmijała się z obyczajem wielkiego świata, w którym jakże chętnie zdobycze wystawia się na pokaz.
- I nikt się nie zorientował? Nikt was nie ścigał? – dopytywałem dalej.
- Było już po zmroku, po pracy. Łatwiej się wtedy wymknąć. Czekałem obok, potem zabrałem do domu, który mi wskazałeś, panie. 
- Gospodarz się nie zdziwił?
- Pokazałem znak, O nic nie pytał. Zresztą, zaraz, gdy zapadła noc, wyszliśmy, bo było mało czasu. Udał, że nic nie widzi.
- A bramy?
- Znam miasto, wiem jak wejść i wyjść. Mury to nie kłopot.
- Cóż, wiedziałeś, że masz dokąd pójść.
- Panie, nie wiem, jak mamy ci dziękować – teraz odezwał się poważnie, jakby po męsku.
- Róbcie swoje, ot co – skwitowałem krótko, kończąc sprawę. – Gdy dojedziemy do gór, przyjdzie kolei na waszą pamięć i umiejętności. Wtedy się sprawdzi, ile okażecie się dla mnie warci.
- To twoja droga, ale i nasza. Nie zgubimy jej, bądź pewny, panie – oznajmił z zawziętością w głosie.
- Zastanawia mnie miasto, o jakim kiedyś mówiłeś. Tam, gdzie zjeżdżają się łowcy niewolników. Jak je poznasz?
- Po starej twierdzy. To kryjówka bandytów. 
Pogubiłem się, bo, co prawda, znam opis wyprawy Antoniusza, ale Strabon był w nim bardzo niedokładny. Podał różne nazwy, ale jak mają się do siebie te ledwo znane miejsca, niełatwo rozeznać. Zresztą, wyliczył tylko ważne dla tamtej wojny. W górskiej części dawnego królestwa Medów musi być wiele innych jeszcze, rozmaitych fortów, i małych miast, poukrywanych w górach. Trudno zgadnąć, ile tam żyje różnych plemion, o których nikt nigdzie nie wspomina. Niby wszystko jest teraz pod rządami Armenii, lecz żadna władza nie ogarnie rozproszenia w tak rozległej i niedostępnej krainie, ani upilnuje tego, co się w niej dzieje. Nie wiadomo, kto z kim trzyma między sobą, kto z Armenami, a kto z Partami. Mało kogo obchodzi wielka polityka, każdy pilnuje własnych interesów. Rzym, jako imperium, to na co dzień jedynie nazwa, a od czasu do czasu przemarsz wojsk, i bitwy. Chyba że złoto, jeśli da się handlować.
Późnym popołudniem zatrzymaliśmy się na skraju sporej osady, w gospodzie dla miejscowych i podróżnych. Dość marnej, ale nie było wyboru. Nikt o nic nie pytał, a widok zbrojnej eskorty zniechęcał gospodarza i kręcących się tam gości do wdawania się z w pogawędki. Zbytnich wygód, ani obfitości stołu nie było, zjedliśmy więc, co nam podano, przenocowaliśmy, jak się dało, a z samego rana zebraliśmy do dalszej drogi. Odprawiłem żołnierzy, wręczając im niezgorszą zapłatę, i dziękując w duchu po równo Korbulonowi i bogom, za możliwość skorzystania z tak budzącej respekt asysty. Razem z Agisem, który co i raz wypuszczał się na krótki zwiad, uznaliśmy, że jesteśmy już chyba bezpieczni. Komu przyjdzie do głowy zapuszczać się tak daleko w poszukiwaniu jednej zaginionej kobiety, tym bardziej, że trudno taką odnaleźć w ludzkiej masie, jaka się przez te drogi przetacza?
Jazda do Beroi zeszła spokojnie, bez żadnych przygód. Zaczynaliśmy powoli poznawać się jako współtowarzysze podróży, przywykać do siebie, co jednak nie było łatwe. Wspólne życie w codzienności odkrywa nawyki, słabości, zwyczajność bez osłon i masek, nawet mimowolne, albo kapryśne dziwactwa. Na krótką metę nie jest to zbyt męczące, a choć budzi niekiedy irytację, kłopotliwość ta szybko mija. Gdy jednak przychodzi przebywać ze sobą bez przerwy, wiedząc, że jest się na sobie skazanym na długie miesiące, to rzecz zgoła inna. 
W wojsku porządkuje wszystko karność, przymus, a w czas wojny – wyznaczony cel. Tu był cel, lecz z wyboru i dobrowolności, mających jednak w sobie coś i z konieczności, i z nakazu woli. W takich okolicznościach nie sposób ułożyć się zgodnie, bez wzajemnej wyrozumiałości dla swych odmienności. A te objawiają się we wszystkim, i w każdej chwili, gdyż nie sposób trzymać na wodze swych odruchów, które tym się cechują, że są właśnie tylko odruchami. Dopiero w takich warunkach, gdy kto stara się je upilnować, zdaje sobie sprawę, jak wiele czyni mimowolnie. Wtedy lepiej poznaje własną naturę, niż gdy co robi z namysłem, bacząc, kto patrzy i słucha. A poznają ją także i ci, z którymi wciąż przebywa.
W pierwszych dniach stała obecność kobiety niezwykle mnie deprymowała. Co innego salon, uczta, spotkanie w mieście, nawet miłosna przygoda. Tam wszystko ma swój początek i koniec, jest duży wybór zarówno formy, jak i czasu obcowania z innymi. Nawet w rodzinie przestrzega się prywatności, i prawa do odosobnienia w jakimś skrawku własnej przestrzeni. Tu domem stał się wóz, wszystko bez przerwy na widoku, nawet podczas postojów na nocleg nie traciliśmy się z oczu, a gdy wymagały tego zrozumiałe potrzeby, mieliśmy baczenie na wzajemne bezpieczeństwo. Jeden Agis swobodnie oddalał się na krótkie chwile, rozglądając po okolicy, i wypatrując, czy aby nie ma gdzie czego niepokojącego. 
Niebawem dołączył do niego Dolan. Chłopak dzielnie sprawiał się z obsługą jazdy, niemniej co i raz tęsknie wodził oczami za Grekiem, gdy ten wypuszczał się na zwiad. Co więcej, podobne oznaki dostrzegałem i u jego siostry. Obydwoje wymieniali przy tym szybkie spojrzenia, oraz krótkie uwagi we własnej mowie. Z początku trochę mnie to niepokoiło, gdyż pamiętałem przestrogi Melosa, by uważać, czy rodzeństwo nie ma aby jakich niecnych intencji. Ale nic w zachowaniu obojga nie dawało powodów do niepokoju. Dlatego na trzeci dzień, gdym już poczuł się pewniej przy prowadzeniu wozu, uznałem, że mogę zaryzykować. Gdy Agis dał mi znak, że chce oddalić się, by poszpiegować na drodze, kazałem mu się na chwilę wstrzymać
- Dasz radę? – zwróciłem się do chłopaka, siedzącego obok mnie, głową wskazując na luzaka. 
- Pozwalasz, panie? – odparł pytaniem, patrząc na mnie z wyczekiwaniem, ale i z błyskiem radości w oczach.
- Próbuj. Tylko pilnuj się Agisa.
Nie trzeba było mu dwa razy powtarzać. Szybko zsunął się z wozu, odpiął wolnego konia, i wskoczył na niego ze zdumiewająca zręcznością. Bez siodła, bez uprzęży, zawinął nim dokoła, a zwierzę, czując, że jeździec siedzi pewnie, posłusznie mu się poddało. 
- Uważaj na niego – rzuciłem do sługi, mając na uwadze nie tylko bezpieczeństwo Dolana. We wzroku Agisa dojrzałem zrozumienie dla tego, co miałem na myśli, ale z jego uśmiechu pojąłem, ze nie ma czego się obawiać. Obaj polubili się już wcześniej, i świetnie się rozumieli. Stary wyga wychowywał własnych synów, wiec już dawno ocenił, z kim ma do czynienia. Może nawet pozwalał na takie próby jeszcze w czasie, gdy obaj przygotowywali zwierzęta w Antiochii?
- Nie ma obawy, panie, wszystko będzie dobrze – rzucił, zawracając konia, i dając młodzikowi znak, by jechał za nim.
Wtem za plecami wyczułem oddech dziewczyny, a kątem okaz dostrzegłem, że wysunęła z wozu głowę, okrytą chustą, i patrzyła za odjeżdżającymi. Wskazałem jej reką miejsce obok siebie. 
- Siadaj, porozmawiamy  – rzuciłem, starając się, by nie zabrzmiało to jak pański nakaz. Posłuchała, uśmiechneła się i usiadała, ale milczała, ze wzrokierm utkwionym w oddalających się jeżdźcach Gdy zniknęli, poczeła rozglądać się ciekawie dokoła. Jak dotąd, nie zamieniliśmy ze sobą zbyt wiele słów ponad to, czego wymagały sprawy porządkowe. Sprawnie krzątała się wokół nas, oporządzała dobytek, pomagała bratu, lecz trzymała w pewnym ode mnie oddaleniu. Teraz nadarzała się okazja, by lepiej ją poznać, i spokojnie jadąc, czegoś się o niej, i od niej dowiedzieć.
Do tej pory zdążyłem przyjrzeć się jedynie jej sylwetce, postawie w ruchu i zachowaniu.  Szczupła, dość wysoka i gibka, była przy tym nad wyraz silna, jak na kobietę, co dało się zauwazyć, gdy z łatwością dżwigała spore nawet pakunki.. Miała w sobie przyrodzoną zwinność, przydającą jej owego osobliwego wdzięku leniwie przechadzającego  się drapieżnika, małego, ale czujnego, i w każdej chwili gotowego błyskawicznego skoczyć  na ofiarę. Jednocześnie była w niej nieznana mi u światowych kobiet naturalność, bez nieustannego sprawiania wrażenia, iż jest kimś innym, niż tym, kogo się widzi. Prostota, pozbawiona salonowej ogłady i obycia, nie raziła, gdyż nie była kanciasta, czy prostacka. Ze zdumieniem musiałem przyznać, że tworzyło to całość nad wyraz oryginalną, jakiej nie spotyka się między rzymskimi damami. 
Nie za bardzo wiedziałem, jak ją traktować. Niewolnice są domowym sprzętem, używanym już to dla wygody,  już to ozdobności domu, już to wreszcie dla własnej uciechy. Dostrzega się je, ale nie widzi, korzysta z nich, ale nie prowadzi z nimi rozmów. Pojawiają się i znikają, ale wyłącznie jako elementy tła, zauważane dopiero wtedy, gdy z jakiegoś powodu, dla chwilowej potrzeby, a nawet i w chwili znudzenia, zechcemy zwrócić na coś szczególną uwagę. Zwykle nic o nich nie wiemy, chyba tylko to, że po prostu są, i służą. Wzywa się je, odprawia, i to też nie zawsze samemu. 
Oczywiście, zdarza się, że te, co bardziej urodziwe, obdarzane są przez swego pana niemałymi względami, a nawet na czas jakiś zyskują w jego domu pozycję dość znaczącą. Niemniej tak, jak dla kaprysu, czy z pożądliwości, szybko wynosi je w górę, równie szybko strąca na dół. Tym, którym los sprzyja, udaje się wyzwolić, by potem wchodzić  w świat jako hetery, bogacące się dzięki kolejnym znajmościom, a i własnej przebiegłości. Niektóre, niczym ich patronka Flora, gromadzą wielkie fortuny, i żyją szumnie, biorąc sobie możnych kochanków według własnego upodobania. Inne jeszcze zakładają domy uciech, przestrzegając jednak pewnego umiaru w oskubywaniu klientów, by nie narażać się na sądy, w których nie mają przecież żadnych szans na wygrane.
W dziejach Rzymu zapisano mnóstwo niezwykłych kobiet, i ich równie niezwykłych wyczynów, zarówno tych szlachetnych i bohaterskich, jak i tych podstępnych, nikczemnych, nieraz morderczych. Nie było jednak między nimi niewolnic, złowionych i kupowanych na targowiskach, sprzedawanych z biedy, lub zdobytych  na wojnach, jako zwykłe branki. Owszem, do legend i  tradycji ludu trafiały matki, żony, kochanki i córki władców, wodzów, trybunów, konsulów, bogaczy, lecz nie postacie spośród kobiecej służby domowej. Prawda, że niekiedy zrodzone z nich dzieci zyskiwały rozgłos, lecz one same pozostawaly bezimienne. Znane, sławne kapłanki, poetki, nawet trucicielki, odmieniały losy świata. Nic natomiast nie wiadomo, by miała w tym swój jawny udział bodaj choć jedna pospolita niewolnica, chyba z wyjątkiem tej, która przed wiekami zeznawała przed senatem o spisku matron. Ale tamta przynajmniej służyła w domu swej  pani, a nie pracowała w pocie czoła w jakimś dusznym warsztacie. 
Asza nie była urodziwa, na swój jednak sposób przyciagała uwagę, nie tyle przez oryginalność rysów, czy ulotny wdzięk ciała i postawy, ile przez śmiałość spojrzenia, a także przez  naturalną zwyczajność gestów i ruchów. Z oczywistych względów, próżno było szukać w niej gracji światowych kobiet, czy wystudiowanej pozy, mającej przykuwać wzrok otoczenia, budzić zanteresowanie mężczyzn, lub zazdrość konkurentek na targowisku próżności, zwanym  lepszym, lub wręcz wyrafinowanym towarzystwem. Ale, co dziwne, trudno byłoby przypisać ją do pospolitego gminu. Najwyraźniej nie zależało jej, by kogokolwiek udawać, czy  cokolwiek demonstrować. Byłem wręcz pewny, że, choć porwana i sprzedana, trwała w niewoli przyczajona, nie popadając w uniżoność, ani schlebianie swym właścicielom i nadzorcom. 
	- Nieźle sobie radzisz – zaczałem rzeczowo od stwierdzenia, które możnaby od biedy uznać za pochwałę.
	- Staram się – przytaknęła – jak potrafię. Cieszę się, panie, że to widzisz.
- U was taka wędrówka to zwyczajność.
- Co kilka lat. Ale trzeba wszystko umieć – nie pojąłem do końca, czy dotyczyło to samej jazdy, czy w ogóle rodzaju życia w dzikości.
- To prawda, że przewodziłaś młodym? – niezwykle mnie intrygowała jej pozycja w plemieniu.
- Prawda.
- W rodzinie, czy w całej gromadzie?
- Tym, których naznaczali starsi – wyjaśniła. – Ale byłam pierwsza – cokolwiek to oznaczało, zabrzmiało wręcz dumnie.
- Jesteś już dorosła. Ile masz lat? 
- Siedemnaście.
- Takie jak ty powinny mieć własne dzieci? Własny dom.
- Nie spieszy mi się. Lubię to, co robię – rzuciła krótko. – Co robiłam – poprawiła się.
- Masz dokąd wracać?
- Odnajdziemy swoich.
- Przecież ich wybili?
- Są inni, inne rodziny.
- Ale nie będzie już jak przedtem?
- Inaczej. Zobaczę. Dam sobie radę.
- Ojciec uczył cię wojowania? Jak mężczyznę?
- U nas wszyscy walczą. Jak kto potrafi. Nie ma różnicy. Tak trzeba.
Odpowiadała krótko, mówiła poprawnie, wyczułem, że chyba dość dobrze wyuczyła się aramejskiej mowy. Z bratem rozmawiali po swojemu, ale tylko wtedy, gdy byli sami. Rozumiała też trochę grekę, co zauważyłem, gdy odpowiadała czasami na uwagi Agisa. Całkiem nieźle, jak na kogoś, kto tkwił w obcym kraju, w zamknięciu, przy pracy. Potrafiła natomiast wiele powiedzieć wzrokiem, gestem, wyrazem twarzy – zapytać, zdziwić się, okazać zadowolenie, rezerwę, czasami zniecierpliwienie. Było to niezwykle kobiece, choć bez wylewności, raczej z ostrożną powściągliwością. 
Z bratem otwarta w obejściu, ze sługą zachowywała ostrożność. Prawdę powiedziawszy, podobała mi się ta małomówność, przy jednoczesnej czytelności porozumienia. Okazywała mi należny szacunek, wypełniała polecenia, ale bez śladu uniżenia. Niepostrzeżenie, dość szybko przejęła komendę nad codzienną krzątaniną, co wszyscy przyjęliśmy z zadowoleniem, gdyż robiła to zręcznie, umiejętnie, a przy tym taktownie, miarkując zachowania wobec nas wedle pozycji, jaką każdy miał w naszej grupie. 
Ani się spostrzegłem, jak szybko przywykłem do jej obecności, i tej wygody. Rzecz jasna, nie uśpiło to obaw, jakimi przed wyjazdem nasączył mnie był Melos, niemniej uspokoiło na tyle, że przestałem mieć się aż tak bardzo na baczności. Sprzyjało temu i to, że jechaliśmy spokojnie, bez przeszkód, równym rytmem. Na noc stawaliśmy w gospodach, których po drodze było wiele, gdyż do Beroi wsie i duże osady ciągnęły się niemal jednym rzędem. 
Nie było kłopotów ani z zapasami, ani ze zwierzętami, nawet słońce nie dawało się zbytnio we znaki. Ruch tu panował duży, ale nikt się nikim specjalnie nie interesował, ludzie zajmowali się własnymi sprawami. Bardzo przydatne okazało się uliczne doświadczenie Dolana, dzięki któremu z łatwością rozpoznawał złodziei, jakich w takim tumulcie nie brakowało. On sam miał surowo przykazane trzymać ręce przy sobie, zresztą czuwał nad nim wzrok siostry, która jednym słowem, albo gestem potrafiła przywołać go porządku, gdy tyko spostrzegała, że coś niecnego może mu się roić w głowie.
Nasza pierwsza rozmowa urwała się dość szybko, gdyż zabrakło mi pytań, a Asza nie ośmielała się sama odzywać nieproszona. Jechaliśmy więc dalej w milczeniu, ja, zajęty pilnowaniem drogi, ona, rozglądając się dokoła, z ciekawością kogoś, kto pierwszy raz spogląda na wielki świat bez obawy o swoje w nim miejsce. Wreszcie uśmiechnęła się przepraszająco, i cofnęła do wnętrza wozu. Niezadługo pojawił się Agis z Dolanem. Chłopak wyglądał na szczęśliwego, zeskoczył, przywiązał konia, i wszedł do siostry, by zapewne podzielić się z nią swoimi wrażeniami.
	Beroa i jej okolice wzbudziły we mnie podziw już od chwili, gdy jeszcze z oddali dojrzałem ogromną świątynię Hadada, wraz z twierdzą na skalnym wzniesieniu pośrodku miasta. Wieniec z gór, wokół nich rozległe pola upraw, wielki ruch w niezliczonych osadach  na przedmieściach, różnorodność ludzi wielu narodów i plemion – wszystko to budziło nie tylko zachwyt żądnego wrażeń podróżnika, ale i szacunek miłośnika historii, której duch przenikał to najstarsze, ponoć, miasto świata. 
Zwało się niegdyś Halab, od białości dziwnej ziemi i kamieni, było siedzibą królów tajemniczego państwa Hattów, którym w latach swej świetności i potęgi na czas jakiś uległ nawet Egipt,. Czymże jest więc nasze tu krótkotrwałe panowanie od czasu syryjskiej wyprawy Pompejusza? Miasto przeżyło Medów, Greków, Armenów, Persów, teraz jest tu władza Rymu. Oczywiście, przetrwa i te rządy, za nic sobie mając zmienność losów świata – ba, zapewne wykorzystując kolejną odmianę z wielkim dla siebie pożytkiem.
	Antiochia to nowe bogactwo, Beroja to odwieczna tradycja, choć przecież również obrosła w wielki dostatek. Jest coś symbolicznego w tym, iż rzymski legat w Syrii, woli rezydować nad Orontesem niż tu, nad Chalosem. Swój ciągnie do swego. Przyszła mi do głowy mało zabawna myśl, że tutaj to my jesteśmy barbarzyńcami z zachodu, którzy najechali starodawny świat, i zaprowadzają teraz swoje porządki. Utwierdziłem się w tym, gdy chodziłem po ulicach, przyglądając rozmaitym budowlom. Każdy czas zostawił w nich, i na nich, własne znaki, każdy dodał swoje kamienie do poprzednio ułożonych przez innych. Niektóre pamiętają tak odległe wieki, kiedy o istnieniu Rzymu nie wiedzieli chyba nawet sami bogowie. Szczególne to połączenie przemijania z trwaniem, oznaka żywotności ponad czasem.
	Zatrzymaliśmy się w niezłej gospodzie, nieopodal zachodniej bramy, z zamiarem pozostania tu dni kilka. Chodziliśmy do miasta rozmaicie, Agis z Aszą, lub Dolanem, po zakupy, ja zaś, by zaspokoić ciekawość, ale i spotkać się z człowiekiem, poleconym przez Melosa dla wzięcia dodatkowych pieniędzy. Nie ufałem jeszcze rodzeństwu na tyle, by godzić się na ich samodzielne wypady bez asysty któregoś z nas. Było to głupie, ponieważ gdyby tylko zechcieli, tak czy inaczej porzuciliby nas w każdej chwili, ani byśmy się spostrzegli. Strata byłaby niewielka, wszak nie od nich przecież zależała pomyślność mej wyprawy. Co najwyżej uraziłoby to moją ambicję, i pozbawiło resztek złudzeń co do ludzkiej wdzięczności. Ale czyż można przykładać nasze miary przyzwoitości do barbarzyńców?
Nie dawałem po sobie niczego poznać, niemniej Asza szybko zorientowała się, co też chodzi mi po głowie. Drugiego dnia zabrałem ją ze sobą, by dokupiła rozmaite rzeczy, potrzebne do gospodarzenia, a także sprawiła sobie jakieś ubrania. Gdy stawaliśmy przy różnych sklepach i składach, obserwowałem z boku jak targowała się ze zdumiewającą zawziętością, nawet o drobiazgi, budząc złość, ale i szacunek sprzedawców. Nosiła potem te bagaże bez wysiłku, towarzysząc mi, gdym krążył po uliczkach, i zatrzymywał przy co ciekawszych miejscach, lub budowlach, rozpytując miejscowych o ich przeznaczenie i historię. Nie dała poznać, że jest zmęczona, również ciekawie rozglądała się dokoła, ale gdy dałem znak do powrotu, zobaczyłem w jej wzroku ulgę z końca tej całodniowej wyprawy.
Przez cały ten czas milczała, lub krótko odpowiadała na moje pytania i rzucane uwagi. Gdy dochodziliśmy już do wozu, pojawił się Dolan, i odebrał od niej bagaże.
- Dziękuję, panie, że pozwoliłeś mi sobie towarzyszyć – odezwała się, z lekkim ukłonem, ruszając za bratem – choć przecież mogłeś bez obaw odprawić zaraz po zakupach – dodała po chwili wahania. Pozwoliła sobie na czytelną aluzję, pierwszy raz wykraczając poza zwyczajną dla niej powściągliwość w odzywaniu się do mnie. Zostawiłem to bez odpowiedzi, nie widząc powodu, dla którego miałbym się tłumaczyć ze swych myśli. Obydwoje wiedzieliśmy, w czym rzecz. Moja nieufność nieco zmalała, co nie znaczy, że się jej całkowicie wyzbyłem. 

23. Zaskakujące zdziwienia i niespodzianki
	Jeszcze przez wyruszenia w podróż zastanawiałem się, jak też potem przyjdzie ją opisać. Oprócz zadania, jakie mi zlecono, jako cesarskiemu wysłannikowi, miałem do wypełnienia rodzinny obowiązek rozpoznania możliwości przejmowania towarów ze wschodu własnymi środkami, lub pośrednikami, najwcześniej, jak się tylko da. Wywiązanie się z jednego przed cesarzem, i drugiego przed ojcem, to była kwestia sporządzenia raportów rzeczowych, na modłę wojskową, stosownie do tego, jak uda mi się spełnić ich oczekiwania. Ze zrozumiałych względów, miały one być przeznaczone tylko dla nielicznych, a zawarta w nich wiedza pozostać głęboko ukryta w archiwach przed kimkolwiek postronnym. To, com z dobrej woli obiecał Korbulonowi, również spiszę wyłącznie dla niego, i nikogo więcej. Wychodziło więc na to, że gdybym trzymał się tylko tych zobowiązań, wiedza z mojej wyprawy pozostałyby nieznana dla ogółu, bez pożytku dla kogoś ciekawego świata – jego wielkości, zagadek czy zachodzących w nim przemian. Wszystko to razem niezbyt mi się podobało.
	Nie jestem uczonym, lecz przecież w duchu pozostaję do pewnego stopnia  uczniem Strabona. Dlatego, w istocie najważniejszym dla mnie celem, dla tamtych drugorzędnym, lecz dla mnie skrycie najważniejszym, stało się przyjrzenie się z bliska dalekim krainom i ludom, znanym dotąd jedynie bardzo ogólnie z opowieści tych nielicznych, którzy sami się w tamte strony zapuścili, dla różnych zresztą powodów, lub którzy powtarzali to, co zasłyszeli od innych. Wielkie do dziś jest tej materii pomieszanie, tym większe, im dalszych odległości sięgają owe opisy. Większość prywatnych świadectw powstała przy okazji wypraw wojennych, co ze zrozumiałych względów ograniczało ich rzetelność w ocenie stanu spraw tam się dziejących.
 Przez lata studiowałem Herodota i Strabona, także scypionowego nauczyciela, Polibiusza, i znam na wyrywki to, co w swych księgach zawarli o miejscach, do których zmierzam. Oddając sprawiedliwość pierwszemu, miałem jednak na uwadze, że jego wędrówki wschodnie kończyły się na ziemiach Scytów, zwanych królewskimi, oraz na Syrii i Babilonii. O tym, co dalej, wiedział tylko tyle, ile zechcieli mu powiedzieć perscy kapłani. Nie sposób więc stwierdzić, ile w tym prawdy, a ile legend, stronniczości, nawet zwykłej fantazji. Sam zresztą uczciwie przyznał, że choć podawał, co mu  opowiadano, to nie zawsze w to wierzył. 
Polibiusz doskonale poznał Afrykę i Hiszpanię, o Azji wiedział jednak niewiele, więc trudno uznać jego zapisy w tej materii za wiarygodne. Z kolei, mój wspaniały mentor z lat dziecięcych w tamtych dalekich stronach też nigdy nie był, więc to, co o nich zebrał, to jedynie cudze przekazy, niesprawdzone, pełne rozmaitości, wielce nieraz udziwnionych i mitycznych. Herodot pisał historię dla jej rozumienia przez potomność, Strabon nade wszystko geografię, ale głównie na użytek wojska i władzy, jaka za nim szła. Dla prostego wędrowca wiedza ta jest pożyteczna w ogólności, a choć w opisie zwierząt i ziemi nie ma sobie równej, to mało jednak okazuje się być praktyczna w szczegółach codzienności i obyczaju, O ileż więcej znalazłem tej drugiej w starych zapiskach Maesa, urywkowej, ale rzetelnej. 
Z samego początku umyśliłem sobie, że jeśli bogowie dadzą mi dojść tak daleko, jak zamierzam, a potem wrócić zdrowo do domu, spiszę nie tylko to, co zobaczę, ale również i to czego doświadczę. Nie ma we mnie ani ambicji, ani umiejętności, czy temperamentu uczonego, do tego trzeba skrupulatności i ogromnej cierpliwości. Mam naturę bardziej  impulsywną, mój umysł, choć wyćwiczony w spekulacjach, z trudem poddaje się rygorom metody i porządku. Postanowiłem więc, że sporządzę zapisy dwojakiego rodzaju. 
W jednych, z kronikarskiego obowiązku wyliczę tylko konkrety, fakty, opisy miejsc, rzeczy i ludzi, czyli wszystko, co postrzec zdołają wyostrzone zmysły. W drugich natomiast, swobodnych, i nieskrępowanych w formie, zawrę własne doznania, domniemania, sądy, zmienność humorów, własny stosunek do tego, co zobaczę i przeżyję. Przytoczę w nich i te znaczące dla mnie spotkania z co ciekawszymi ludźmi, jakich los postawi mi na drodze. Może to szczególnie przyciągnie uwagę tych, którzy się na żadne takie wyprawy nie wybrali i podobnych rzeczy nie przeżywali. Także ważne, ale i zachęcające będzie dla kogoś, kogo przed puszczeniem się w daleki świat wstrzymuje skryta obawa, iż to, co nieznane, jest tylko i wyłącznie groźne. 
Przyszedł mi jednak do głowy jeszcze jeden pomysł. Przysłuchując się rozmowom rodzeństwa w ich własnej mowie, zapragnąłem poznać ją, choćby dla wygody w podróży. Bez wątpienia, umiejętność ta przyda mi się później, gdy znajdę się już w ich krainie sam, bez nich. Wszak  wypełniwszy swe zadanie, w pewnej chwili odłączą się, i ruszą szukać swoich. A ponieważ jest tam wiele innych plemion, które mówią chyba podobnie, więc nie byłbym zupełnie bezradny, gdybym, trafiając miedzy nich, chciał jakoś się z nimi porozumiewać. 
Z tego, co wiem, nikt jeszcze dotąd nie próbował zbadać języków tak odległych ludów, uznawanych za barbarzyńskie. Kilka słów scytyjskich u Herodota to bardziej ozdoba, niż wiedza. Z kolei, przekłady aleksandryjskie, to dzieła uczonych i skrybów, zazdrośnie strzegących swych umiejętności. A z mową tamtych obcych jest taki kłopot, że najpierw mało kto ją zna, a jeśli nawet, to nie wie, jak ją zapisywać. Pisma swego nie mają, bo go, widać, nie potrzebują, albo jeszcze do niego nie dorośli. Lecz prędzej czy później przyjdzie się z nimi dogadywać, zwłaszcza w handlu. Dzisiaj kupcy muszą korzystać z pośredników, nie tylko do noszenia towarów, ale i do wzajemnych rozmów. Wielką zatem pomocą byłby tu spis jakiej gramatyki, choćby i niedoskonały. 
W dalekiej podróży nie sposób robić długich zapisków, ale przecież można wyuczyć się trochę obcej mowy. Potrafią pieśniarze recytować całego Homera z głowy, czemuż wiec nie miałbym i ja wcisnąć do swojej tysiąca nowych słów? Byle by tylko uchwycić właściwą melodię i rytm. Pamięć mam dobrze ćwiczoną metodą retorów, wedle nauki z Keos. Poukładam więc sobie w niej nie tylko to, co konieczne dla późniejszego opisania świata,  poznawanego po drodze, ale i co przydatne do sporządzenia takiej pomocy dla lepszego się z nim rozumienia. Skoro mam szukać nowych szlaków dla naszych przyszłych zysków, czemu, dla ułatwienia, nie poznać języka ludów, pomiędzy którymi będą biegły? Tak to moja praca dla rodzinnej pomyślności przyniosłaby korzyści nie tylko w samym złocie, ale i w zdobytej wiedzy bardzo praktycznej.
Z chwilą, gdy myśl ta dojrzała na dobre, oznajmiłem Dolanowi i jego siostrze, żeby powoli, słowo po słowie, próbowali mówić ze mną po swojemu. Zdziwili się, lecz chętnie na to przystali. Tak zaczęła się moja nauka, która po trosze była też i rozweselającą nas zabawą, wypełniającą nudne godziny monotonnej jazdy po wyruszeniu z Beroi. 
Nim wyjechaliśmy, zażywaliśmy jeszcze wygód, jakich można zaznać w wielkim mieście. Pierwsze, to dobre gospody z doskonałym jedzeniem i winem, czym chętnie raczyliśmy się podczas wypraw po zakupy i dla oglądania ciekawych miejsc. Najbardziej jednak cieszyła mnie możność korzystania z miejskich łaźni, co po dniach, spędzanych w wozie, i na przydrożnych postojach, było rzeczą aż nadto zrozumiałą. Kto wie, kiedy znów nadarzą się podobne okazje?
Na pierwszą taką wycieczkę dla polepszenia stanu ciała i ducha wybrałem się z Dolanem, następnego dnia poszedł Agis, zabierając ze sobą wzbraniająca się nieco Aszę. Tam doszło do ciekawej sytuacji. Otóż w termach oddał ją pod opiekę służek, przykazując im groźnie, a wymownie, by nie spotkało jej co nieobyczajnego. Po powrocie powiedział mi na boku, że na jego rozeznanie, nie wiadomo było właściwie, kto kogo tam się bał. Miedzy nami spokojna, z pozoru cicha i nieobyta, dziewczyna ponoć onieśmieliła otoczenie swą dumną postawą, jakby była jaką ważną personą. Najwyraźniej czas niewoli nie złamał w niej wojowniczej natury, prawda, że miarkowanej przy mnie przez okoliczności, lecz odzywającej się, gdy uznawała to za konieczne. Natomiast jej brat, który w termach nigdy dotąd jeszcze nie był, przyjął nowe dla niego doświadczenie z wielką uciechą i upodobaniem.
Na koniec pobytu w Beroi udałem się do człowieka, poleconego mi przez Melosa, by dobrać więcej pieniędzy na drogę. Była to już ostatnia sposobność, by wykorzystać list zastawny Tycjanów w Syrii. Dalej w tych stronach interesy naszej faktorii już nie sięgały, chyba że w Zeugmie i Edessie, ale te miasta postanowiłem ominąć, kierując się na wschód przez Batnę, ku Resainie. Sporo już wydaliśmy, zwłaszcza uzupełniając wyposażenie gospodarstwa i ubrania. Wziąłem więc tyle złota i srebra, by nie tylko dotrzeć do gór bez większych kłopotów, ale i potem mieć zabezpieczenie na czas, gdy przyjdzie zdać się na niepewną wymianę towarów.
Nareszcie, oporządziwszy się z tym, co niezbędne, ruszyliśmy w dalszą drogę. Pozostało mi w pamięci wspomnienie wielkiej twierdzy na wysokim wzgórzu w środku miasta, obok niej hetyckiej świątyni z dwoma dziesiątkami imponujących posągów, a także plątaniny wąskich uliczek, pełnych gwaru, kolorów, zapachów i różnorodnego ludu. Podobnie, jak wszędzie chyba na wschodzie, w Beroi każdy naród ma swoją, osobną dzielnicę, tak, że chodząc po niej, raz po raz, w mgnieniu oka, jakby przechodzi się do coraz innego świata. Najwięcej jest Armenów, którzy przed nami tu panowali, nadto bardzo liczą się Żydzi, powiązani swoimi więzami aż z królami Judei. Ale i tak wszystko, co ważne i liczące się, jest greckie. Miałem więc okazję przekonać się, ile racji jest w gorzkich dla mnie słowach Makrosa z Cypru. Rzym trzyma tu ledwie trochę wojska, gromadę urzędników, a miejscowi i tak rządzą się po swojemu. Wiele  budujemy, lecz z ducha zostawiamy niewiele – bo i co możemy zaproponować własnego, czego by tu przed nami nie było. Trzeba czegoś naprawdę wielkiego, i znaczniejszego niż sama siła, by móc stawić czoła miejscowej historii i tradycji.
	Na dalszej drodze, coraz bliżej ku Eufratowi, nie było tak tłoczno, jak wcześniej, zwarte wsie i osady spotykało się rzadziej, w większej teraz od siebie odległości. W gospodach, nie tak już licznych i wystawnych, dało się nocować, lecz obsługa pozostawiała wiele do życzenia, a za noclegi, jedzenie i paszę zdzierano z gości niemałe pieniądze. Jechaliśmy bez przeszkód, nikt nas nie zaczepiał, zresztą, niczym specjalnym się nie wyróżnialiśmy, a postawa rosłego Agisa zniechęcała do zaczepek. Wyglądaliśmy więc jak zwykli wędrowni handlarze na rodzinnym wozie, jakich spotykało się tu niemało. 
 Nikogo nie dziwił specjalnie ani widok rodzeństwa z obcego plemienia, ani nawet ja sam, gdyż w zwyczajnym, podróżnym ubraniu, z moimi domieszkami krwi, mogłem uchodzić równie dobrze za Greka, nawet za Parta. W różnorodności twarzy i ubiorów, tacy podróżni, jak nasza grupa, byli normalnością, jak wszyscy dokoła. Wolałem bez potrzeby nie wystawiać się jako rzymianin, bo nie wiadomo, czy nie wzbudzałoby to niechęci. Kilkakrotnie bowiem z przykrością zaobserwowałem, jak niechętnie spoglądano tu na  oddziały naszych żołnierzy, przejeżdżające niekiedy drogą, z wyraźnie okazywaną władczością zdobywców. 
Poznawałem monotonię wędrówki, podobną do tej na morzu, kiedy to trzeba dzień za dniem pokonywać mozolnie setki stadiów, nim dotrze się tam, gdzie ma się coś naprawdę zacząć dziać. Na szczęście znajdowałem urozmaicenie w nauce nowej dla mnie mowy. Po większej części uczył mnie Dolan, natomiast Asza wtrącała się tylko wtedy, gdy ją o coś specjalnie pytałem. Chłopak był prędki, i trudny w zrozumieniu, ona natomiast wykazywała się wielką cierpliwością  Z początku rzadko jednak ją nagabywałem, bo po pierwsze było mi dziwnie i nieporęcznie prosić kobietę o pomoc, a po drugie, dlatego, że od chwili wyjazdu z Beroi przez jakiś czas była niezwykle zajęta. Zakupiła bowiem była mnóstwo różnych materii i teraz szyła nam wszystkim dodatkowe ubrania podróżne na modłę swego plemienia. I tu pojawił się dla mnie pewien kłopot. 
Scytowie, ile by ich tam nie było odmian,  to ludy wędrownych i wojowniczych jeźdźców. Spędzają życie na koniach, przy koniach, z końmi, i stosownie do tego muszą przykrawać sobie przyodziewek.  Używają więc specjalnych ubrań spodnich, jakie u nas uchodzą za prostackie, a bywają  noszone jedynie przez żołnierzy, a i to tylko w szczególnych okolicznościach. W Rzymie żaden poważny i szanujący się człowiek w niczym takim publicznie by się nie pokazał, bez narażania na śmieszność, wręcz drwiny. To dobre dla komediantów na scenie, ale nie dla kogoś, kto chce godnie przedstawiać się między ludźmi. Widywałem taki strój u przybyszów ze wschodu, teraz, w podróży, również tu i ówdzie spostrzegałem takie ubiory, które najwyraźniej nikogo specjalnie nie dziwiły. A już zupełnie mnie zdumiało, iż noszą go nie tylko mężczyźni, lecz i kobiety! 
Cóż, każdy naród ma swoje obyczaje, które należy uszanować, jeśli tylko nie są nam nieprzyjazne. Niechże więc sobie oni chodzą jak chcą. Natomiast  moja rzymska natura zdecydowanie buntowała się przeciwko zakładaniu na siebie czegoś tak przeciwnego naszym obyczajom. To tak, jakby chodzić  w samych fermoraliach bez okrycia. Tymczasem Asza najpierw ubrała w te – jak to nazwała, spodnie – brata, potem siebie, wreszcie i Agisa, który niespecjalnie się nawet sprzeciwiał, jako że w czasach wojaczki przychodziło mu nosić legionowe brakki. Na koniec oznajmiła, że i dla mnie skroiła taki praktyczny przyodziewek, i że mogę go wypróbować, jeśli tylko zechcę. 
Patrzyłem na tę tak dziwacznie wystrojoną trójkę, nie wiedząc, co powiedzieć. Mogłem, rzecz jasna, uprzeć się, i odmówić, lecz pomyślałem, że dałbym tym tylko dowód oślego uporu, a nie zwykłej roztropności. Skoro całe narody tak się ubierały, musi być w tym jakiś powód, i sens, który warto poznać. Czy niechęć do drobnych nowinek, może i dziwacznych, ale użytecznych, to aby nie efekt jedynie wychowania, lub uprzedzenia wobec tych, którzy je proponują?
Mamy się za lepszych od barbarzyńców, ale już nieraz okazało się, że warto się czegoś od nich nauczyć. Pycha zgubiła nasze wojska pod Karrami, ponieważ Krassus nie docenił nieznanej nam wtedy metody walki, właśnie na modłę scytyjską. Skoro rzymskie legiony musiały uznać wyższość ich wojowników w ogromnej  bitwie, to czemuż ja sam nie miałbym przyjąć, że ich odzież, w jakiej przecież tego dokonali, też ma jakieś swoje zalety, choćby i podróżne, niezależnie od obrzydliwości jej formy? Rozumowanie to skłoniłoby moich nauczycieli logiki raczej do kpiny, a słuchaczy do śmiechu, ale czyż wszystko, co słuszne, musi być zaraz tak strasznie poważne i uczone? Na wielkim trakcie wschodnim, rzymskiej dumie nie zaszkodzi szczypta pokory wobec barbarzyńskich spodni, ułatwiających wędrowanie!
Z miną chyba nieco głupawą, dałem się w końcu namówić do założenia tego scytyjskiego wynalazku, i wypróbowania go w konnej jeździe. Okazał się całkiem przydatny, nawet wygodny, także i w chodzeniu. Asza stwierdziła, że u nich szyje się go ze specjalnie wyprawianych delikatnych, a mocnych skór, ale w naszych warunkach nie było jak ich zdobyć. Machnąłem ręką, dziękując, że zrobiła i tyle. Cóż, tak oto drobne głupstwo nauczyło mnie, że rozumność na służbie potrzeby przejawia się nawet tam, gdzie skłonni jesteśmy widzieć tylko dzikość i prostactwo. Obiecałem sobie więc być bardziej ostrożny w niechętnych sądach wobec rzeczy, które, bez rozważenia ważnych po temu racji, w pierwszym odruchu zdają się nie do przyjęcia.
Asza wykazała się zmyślnością w jeszcze jednym koncepcie, który tym razem dowiódł jej praktycznego zmysłu handlowego. Otóż naszyła wiele małych woreczków, do których rozdzieliła sól, jaką w sporej ilości mieliśmy schowaną w specjalnej skrzyni na różne towary wymienne. Zrazu nie pojąłem sensu tego zabiegu, lecz Dolan szybko uzmysłowił mi, że przecież kiedy przychodzi do targów, nie należy pokazywać całego złota, tylko przy płaceniu  lepiej wypłacać sumę mniejszymi monetami. 
- Będzie wygodniej. Zresztą, po co kusić los – wzruszył ramionami. – Lepiej udawać, że mam mało.  Że to bardzo cenne, a wymiana to wielka dla mnie strata. – Gdy mi to tłumaczył, miałem wrażenie, jakbym słuchał chytrego Melosa. Spryt ulicznego złodziejaszka w niczym nie różnił się od kupieckiej przemyślności faktora największego domu handlowego w całym cesarstwie. 
Cóż, wprawdzie odebrałem znakomitą edukację i wychowanie, ale w prostych sprawach życiowych rodzeństwo przewyższało mnie zmysłem praktycznym. Jak dotąd, w naszej podróży, cała moja uczoność z trudem mogła się mierzyć z ich zmysłem szybkiego wynajdowania w każdej sytuacji rozwiązań użytecznych i skutecznych. Co mnie zajęłoby wiele czasu na puste rozważania, oni rozstrzygali odruchami swej natury. 
Szkoliłem się na przebiegłość w działaniu, praktycznej bystrości miałem jednak niewiele, a i to w ograniczonym zakresie. Dziadek i ojciec od zawsze wyczuwali we mnie brak zdecydowania w chytrości, kiedy to trzeba mniej się zastanawiać, a bardziej ryzykować, nawet oszukiwać, wbrew wszelkim skrupułom. Dlatego trzymali mnie z dala od głównych interesów rodzinnych, przeznaczając raczej do obserwowania i szpiegowania, niż do zadań brutalnych i bezwzględnych, bez których tych interesów nie sposób prowadzić. Wiem, jak grać wystudiowane role na małych scenach w salonach władzy i polityki, jestem jednak kiepskim aktorem na igrzyskach dla prostej gawiedzi. 
Teraz przyszło uzupełniać wiedzę w sposób niekiedy dla mnie wielce dokuczliwy, gdyż naruszający nadmiernie dobre wyobrażenie o sobie, i własnych umiejętnościach. Hołubione od dziecka pragnienie podróżowania po świecie, i chęć poznawania go, to jedno, a dorosłe wędrowanie po nim – zgoła coś innego, na co dzień niewiele mającego wspólnego z wyobrażeniami o jego znaczeniu i urodzie. Z drugiej jednak stron, jest jakieś szczególne zadowolenie w tym, iż mimo utraty wielu młodzieńczych złudzeń co do samej wędrówki, przynosi ona liczne i pożyteczne nauki, choć nie zawsze takie, jakich by się oczekiwało. W rzeczy samej, grecki kapłan Maros miał słuszność, iż nie tyle ważne jest osiągnięcie celu, ile to, co i kogo spotyka się na drodze, jaka do niego wiedzie. Tak to, raz za razem, przychodziło mi zdawać sobie sprawę, że wyprawa Tycjana okazuje się być okazją do formowania się nowego Festusa.
Do  Eufratu jechaliśmy bez przeszkód, czyniąc jeden dłuższy postój w Hierapolis, świętym mieście, przed laty zniszczonym przez ogromne zawalenie się ziemi. Stawiano je właściwie od nowa, z wielka troską przywracając mu dawną świetność. Odbudowano już niemal w całości wielką kolumnadę, oraz świątynie Apolla i Plutona, nieopodal tajemniczego miejsca na wzgórzu, straszącego jako jaskinia trujących demonów. Wszystko to obejrzałem dokładnie, wysłuchując barwnych  opowieści o przywracaniu miastu znaczenia i urody sprzed tamtej katastrofy. 
Doprawdy, godna podziwu jest żywotność ducha tutejszego ludu, który, niezrażony nieszczęściem, nie załamał się, i znalazł w sobie siłę odnowienia własnego miejsca na świecie. Okrutny bóg podziemi zabrał wtedy do siebie ofiarę z ponad połowy mieszkańców, ale ci, co przeżyli, nie uciekli, nie poddali  się, lecz, na przekór złej fortunie, z niezwykłą zawziętością stawili czoła wyzwaniu. W przelotnych rozmowach z miejscowymi obywatelami wyczuwałem swego rodzaju dumę, zrodzoną ze skutecznej wytrwałości w walce z boskim żywiołem, którą  chyba udało im się wygrać.
Z przykrością stwierdziłem, że bardzo tu Rzymu nie lubią, a to przez pamięć o dawnym postępku Krassusa. Ten bowiem, idąc na Partów, tu się zatrzymał, i haniebnie był okradł świątynię syryjskiej bogini miłości i urodzaju, Atargat. Tamto świętokradztwo pamiętają tu do dzisiaj, nie skrywając swego zadowolenia z jego klęski pod Karrami. Osobliwie, ze złośliwym ukontentowaniem, wspominają śmierć jego syna, Polibiusza, który to, pierwszy odkrywszy skarbiec świątynny, wezwał ojca, by wspólnie rabować gromadzone przez wieki dobra. Dzięki temu wypłacili wtedy hojnie żołnierzom zaległy żołd, ale nie uchroniło to ich od śmiertelnej porażki. Powszechnie wierzy się tu, że to mąż bogini, potężny Hadad, zemścił się, i za podłość rzymskiego wodza, podsunął mu równie podłego, wiarołomnego szpiega spośród Arabów, który podstępem zwabił całą armię w pułapkę, zastawioną przez Surenę. 
Wjechałem w głąb Syrii ku Armenii nie tak jeszcze daleko, a już przekonałem się, że mają nas tu wszędzie wyłącznie za okrutników i rabusiów, niewiele lepszych od Partów. Z wiadomych powodów, największym poważaniem cieszą się u miejscowych – oczywiście, oprócz Greków – Armenowie, zaraz po nich idą Persowie. Gdyby doszło do jakiej nowej wojny, zawiązałyby się dokoła przeciw nam sojusze, które pokonać zdołałby tylko wielki wódz, nadto obdarzony dużym zmysłem politycznym. Swego czasu udało się to Lukullusowi, ale i jego rządy tu były krótkie, bo nie znalazł w Rzymie wsparcia u ekwitów, których pozbawił wielkich stąd dochodów.
Do Eufratu dojechaliśmy w dwa dni po opuszczeniu Hierapolis. Tam przyszło nam szukać sposobu przeprawy na drugi brzeg. Okazało się to kłopotliwe, gdyż chętnych było sporo, a przewoźników dla takich wozów z dodatkowymi zwierzętami jak nasz – niewielu. Wzdłuż rzeki, w górę, i w dół, były brody, i kilka dogodnych miejsc do bezpiecznego przejazdu, ale nikt z obcych wędrowców nie ośmielał się jechać przez nie bez pomocy miejscowych. Koniec końców, przyłączyliśmy się do grupy oczekujących, by wespół, jednym, wielkim taborem, pokonać z dziesięć stadiów wartkiego nurtu, pod czujnym okiem dwóch, najętych za sutą zapłatę przewodników. Zajęło to sporo czasu, ponieważ nie szło się wprost, lecz zakolami, nawet z biegiem rzeki, tam, gdzie dno gładkie, a woda płytka, i niezbyt rwąca. Było sporo zamieszania, zwłaszcza ze zwierzętami, ale nikt nie ucierpiał, ani nie poniósł strat na zdrowiu, czy dobytku.  Zmęczeni, ale zadowoleni z pokonania tej przeszkody, następnego dnia ruszyliśmy w dalszą drogę.
Od wielu dni oczekiwałem z niecierpliwością na chwilę, gdy wjadę do międzyrzecza, krain starożytnej historii, legend, wiedzy i niezbadanych tajemnic, czekających dalej za górami. Ale na ich poznawanie musiałem jeszcze poczekać, nadto uzbroiwszy się tak w cierpliwości, jak i ostrożność. Wkroczyliśmy bowiem na ziemie, gdzie należało mieć się na baczności, gdyż panowały na nich nie prawa, lecz rozmaite, mało mi znane, lokalne obyczaje. Syria to właściwie nie państwo, ale wielka gromada osobnych miast, rządzących się po swojemu. Teraz poddane są niby władzy Rzymu, ale tak naprawdę to tylko z nazwy, i z wymuszanych siłą podatków. 
Według mojej wiedzy, od granicznego Nisbis dzielił na jeszcze niemal miesiąc jazdy, a z postojami pewnie i więcej. Stacjonowała tam jedna z czterech wielkich legii syryjskich, a z dwóch obecnych na granicy partyjskiej, osadzonych w czasach Augusta. Ustały tu wojny, ale nastało łupiestwo, zbójeckie i urzędnicze – co właściwie na jedno wychodzi. Czym innym bowiem są pakta między władcami, a czym innym życie zwykłych ludzi, a w nim małe i wielkie interesy na handlowych szlakach. Pax Romana zapanował tylko z niepisanej umowy, ale, po prawdzie, był on jedynie ozdobną przykrywką  dla ogromnego kotła, w którym ciągle wrzało, za sprawą niekończących się, lokalnych awantur. Należało więc uważać, by się na czymś w drodze nie sparzyć. 
Jechaliśmy spokojnie, jeśli nie liczyć kilku drobnych utarczek z oszustami i złodziejaszkami, jakich tu co niemiara. Dolan czujnie  ich wypatrywał, a gdy dochodziło co do czego, Agis załatwiał sprawy szybko i stanowczo. Rodzeństwo pospołu uczyło mnie swego języka, tak że nabierałem niejakiej w nim wprawy, ku swemu zadowoleniu, a ich uciesze. Każdego dnia porządkowałem sobie w pamięci wszystko, co widziałem, składając rzeczy mniejsze, w większe, osobne całości. Ułożyliśmy się też jako zgodna grupa, w której każdy wie, co do niego należy, ja zaś sam, choć w niej najważniejszy, nie wymigiwałem się do różnych, prostych obowiązków, jakich w takiej podróży nie brakuje.
Ważny okazał się postój w Batnei, oddalonej od Eufratu o tydzień jazdy. Miasteczko nieduże, niby niepozorne, ale, jak się wyjaśniło, wielce znaczące dla wschodniego handlu. Ku memu zaskoczeniu, więcej tu się w nim działo, niż w osławionej Edessie, czy nawet Zeugmie. Niegdyś mała osada, założona jeszcze przez Macedończyków, stawała się od powoli siedzibą wielu pośredników, przejmujących towary z kraju Serów, a z rzadka nawet i Indów. Woleli oni tu kończyć swe podróże Eufratem od Charaksu, by nie iść miedzy Arabami, i załatwiać wymianę z dala od większych miast, bez przeprawiania się przez rzekę. 
Był w tym nie tylko kupiecki rozum, ale i przemyślność tutejszych ludzi,, gdyż i jedni i drudzy woleli robić interesy z dala od północnej drogi, ruchliwej, ale pełnej rozmaitych niebezpieczeństw. Tam było się ciągle na widoku, tu panował większy spokój. Co prawda, tam trakt był lepszy, tu natomiast mniej przyjazny przez niedogodności terenu, niemniej tak jakoś się ułożyło, że stopniowo Batnea zamieniała się w duże targowisko, wygodne dla wszystkich, najbardziej przy tym ożywione wczesną jesienią. Pora ta wynikała z samej natury rzeczy, gdyż – jak się dowiedziałem – to pogoda, i jej zmienność na całej długości dalekiego szlaku, wymuszała taki, a nie inny rytm wędrówek karawan.
	Rozeznawszy się w tym wszystkim pojąłem, że jest to dla Tycjanów miejsce wręcz wymarzone, by właśnie tutaj przechwytywać towary, i dalej wieźć je już własnym i ludźmi. Dlatego postanowiłem spędzić w miasteczku kilka dni, by spróbować wejść w jakie stosowne układy na przyszłość, a przynajmniej dowiedzieć się, kto wśród miejscowych jest w tych interesach najznaczniejszy. To, co mnie przy tych poszukiwaniach spotkało, przeszło wszelkie moje wyobrażenie.
	Trzeciego czy czwartego dnia kręcenia się wśród różnych ludzi, zaszedłem z Aszą do człowieka, który handlował wszystkim, co w podróżach konieczne – drobiazgi, uprząż, nawet broń. Miał duży skład, zasobny, dobrze chyba prowadzony, bo czuło się w nim porządek i pewną rękę właściciela. Zwał się Geta, co wydało mi się dziwne, bo oznaczać by miało, że jest z dalekiego świata. Asza, kobiecym zwyczajem, chciała coś dokupić do naszego wozu, ja zaś – rozpytać o tutejsze stosunki w handlu. Przedstawiłem się jako wysłannik rzymskiego kupca, szukającego sposobności do zarobku daleko od morza. Ów Geta, człowiek już w swoich latach, wymawiał się od odpowiedzi, twierdząc, że tym sprawami zajmuje się teraz jego syn, a on sam, pod jego nieobecność, tylko dogląda ludzi tu pracujących. 
	Rozmowa nie układała się, co kładłem na karb powszechnej niechęci do wszystkiego i wszystkich z Rzymu. Wypytałem kiedy wrócić, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, lecz stary tylko wzruszył ramionami, i zbył mnie niegrzecznym gestem. Gdy, zrezygnowany, wyszedłem ze składu, minąłem siedzącą na ławie staruszkę, bezmyślnie gapiącą się dokoła.  Spojrzała na mnie, i naraz jej wzrok jakby się ożywił, coś wykrzyknęła, wstała i zagrodziła mi przejście. Zdziwiony, chciałem ja ominąć, ta jednak znienacka uczepiła się mnie, i zaczęła coś mówić podniesionym, głosem. 
Geta, który usłyszał zamieszanie, wyszedł, najwyraźniej z zamiarem uwolnienia mnie z niemiłej sytuacji.
- Wybacz, panie, ale mojej matce ciągle coś się miesza w głowie – rzekł, odciągając ją na stronę. – Sam widzisz, stara już, to i głupia. – Przepraszał niby grzecznie, ale był zły, czując się zmuszony to robić wobec obcego. 
Tymczasem kobieta nie ustępowała, zwracając się teraz do syna krótkimi, urywanymi zdaniami. Co mówiła, nie rozumiałem, ale zauważyłem, że mężczyzna naraz stanął,  i począł zaczął bacznie mi się przyglądać. Odwróciłem się, chcąc jak najszybciej stąd się wydostać, gdy wtem dobiegł mnie jego głos.
- Czy zechciałbyś, panie, zatrzymać się jeszcze na chwilę – zabrzmiało to mało przyjaźnie. – Teraz ja mam pytanie - zbliżył się zwolna – może będziesz umiał odpowiedzieć. 
- Nie wiem, Ale pytaj – nie miałem pojęcia, czego ów człek może ode mnie chcieć.
- Powiadasz, że jesteś z Rzymu?
- Jest, jak powiedziałem.
- Z samego Rzymu?
- Czy to ważne?
- Bo widzisz, moja matka mówi, ze jej kogoś przypominasz.
Jego słowa na chwilę odebrały mi mowę. Nie wiedziałem co mam rzec, a w głowie poczęły rodzić się całkiem niezwykłe myśli.
- Nie może być. Niby skąd?  - ukryłem zmieszanie za ironicznym uśmiechem i wyniosłym tonem. 
- Też tak myślę. Ale to sprawa nie tylko jej, ale i moja.
- Sam powiedziałeś, że mąci jej się w głowie – odparłem już z opanowaniem, i tycjanowską pańskością w głosie..
- Ale nie tak, żeby zapomniała czegoś najważniejszego w życiu.
- Czyli czego?
- Ojca swego syna.
- A co to ma wspólnego ze mną? – spytałem, teraz rozzłoszczony już na dobre, ale czując niemiłe mrówki na plecach.
- Bo, widzisz, ona mówi, ze jesteś do niego podobny.
Jakby mnie kto trafił pięścią miedzy oczy! Rozum się buntował, ale wyczucie podpowiadało, że może być z tego kłopot, i nie wiadomo, czy aby nie całkiem uzasadniony. Maes! Czyżby to kolejny, tym razem, zaiste, niezwykły ślad, jaki po sobie zostawił, a na który naprowadzili mnie złośliwi bogowie? 
- Jeśli szalona, to gada, co jej przyjdzie do głowy. Tylko, co z tego? 
- Pewnie nic, ale spytać wolno.
- A swego ojca pytałeś? – spytałem ironicznie, celowo niestosownie.
- Nie było kogo – wcale się nie obruszył, raczej spokojnie stwierdził fakt.
- Wybacz, nie chciałem urazić –  spuściłem z tonu. – Ale nadal nie rozumiem  – rzuciłem ostrożnie. To była dziwna gra, a rozbudzona ciekawość spowodowała, że ciągnąłem dalej tę rozmowę.
- Zawsze byliśmy sami.
- Współczuję, ale to nie moja sprawa.
- Nie mówię, że twoja. 
- Więc czemu pytasz?
- Znam moją matkę. Nigdy tak się nie zachowała. Coś ją poruszyło. Jak  pamiętam, od zawsze przepatruje obcych, którzy tu się kręcą. 
- Dużo tu przecież ludzi, Zewsząd.
- Wypatruje tych z Rzymu. I nigdy nic. A teraz, sam widziałeś. Dlatego chyba jej wierzę. 
- A kim był tamten człowiek? Coś chyba musisz wiedzieć?
- Mało. Tylko tyle, że węszył za interesami. 
- I co?
- Kręcił się po okolicy, ale mieszkał tutaj. Krótko. A ja urodziłem się po jego wyjeździe. O czasie.
- I więcej się nie zjawił?
- Był jeszcze kilka razy. Ciągle w drodze.
- Wiedział?
- Wiedział. Nawet po cichu dawał matce pieniądze. A potem zniknął. Mnie teraz wszystko jedno, jej chyba już też. Dlatego tak się zdziwiłem.
- Może to ze starości?
- Może – pokiwał głową, ale bez przekonania. – Tu jest dużo takich losów. No, ale rzeczywiście, nic ci, panie, do tego. Chyba, że coś ci chodzi po głowie – dodał, patrząc spode łba.
- Trudno powiedzieć. Pomyślę. 
- To znaczy?
- Przyjdę tu jutro. Porozmawiać o interesach.
- Powiem synowi. Kiedy?
- Z rana.
- Będziemy czekać – lekko się skłonił, odwrócił, i wszedł do składu. Kobieta spoglądała na nas, ale już spokojniejsza, znów z pustym wyrazem w oczach.
Wracałem milcząc, w głowie miałem wielkie zamieszanie. Asza szła obok, popatrując na mnie ciekawie. Słyszała całą rozmowę, a że trochę mnie już znała, więc nie dziwiła się, że co i raz chętnie wdaję się z przygodnymi ludźmi w pogawędki o różnych sprawach w miejscach, gdzie się zatrzymujemy. Tym razem jednak zapewne zwróciła uwagę, że odstąpiłem od zwyczaju krótkiego skwitowania kolejnego spotkania, czy głośnego wyrażenia swej dłuższej o nim opinii.
Rozważałem rzecz, próbując zapomnieć o wrażeniach, a kierując się logiką. Zatem, po pierwsze, albo prawdą było, że szło o Maesa – albo nie. Bez żadnych mocnych przesłanek, trudno było zdecydować się na wybór jednej z tych możliwości, niemniej, znając dzieje rodzinne, nie mogłem nic wykluczyć. Jeśli to sprawka kogoś innego, wówczas zaprzątanie sobie nią głowy nie miało sensu. Ale co, jeśli mój szanowny, stryjeczny dziadek był łaskaw w swych wędrówkach po świecie hojnie zapładniać kobiety wszędzie tam, gdzie zatrzymywał się na dłużej, niż wymagało tego zjedzenie obiadu?  
Nie byłoby to wcale dziwne – bo i czemu miałoby być? Ta wiekowa dziś staruszka była wówczas młodziutką dziewczyną, więc, ani chybi miłą pokusą na małą przygodę, gdzieś na szlaku wędrowca.  I co w tym złego? Jak świat światem, tak działo się wszędzie – i dziać będzie aż do jego skończenia. Niczyjej winy tu nie ma, ludzie tak się mieszają, i żyją dalej, jak potrafią. Ci tu poradzili sobie chyba nie najgorzej, niezależnie od tego, za czyją przyczyną tak się złożyło. Gdyby nie drzemiące we mnie podejrzenie, że idzie o mego przodka, słynnego w rodzinie z awanturniczego życia, w ogóle bym się tym nie przejął. Lecz czy rzeczywiście, to o niego chodzi?
Jedyne, co skłaniało do przyjęcia takiej możliwości, to zachowanie kobiety, która dojrzała we mnie jakiś cień rodzinnego podobieństwa. Ale cóż znaczy majaczenie starego, kobiecego umysłu, wywołanego czyimś widokiem? Może zobaczyła to, co chciała zobaczyć? Nie realność, ale jakieś mgliste wyobrażenie, zrodzone z niespełnionych marzeń niegdyś zauroczonej dziewczyny? Jak mawiał stary filozof – mniemanie, złożone z urojenia? 
Ale ponoć kobiety mają swój zmysł, którego my nie mamy, i dlatego nie pojmujemy, jak działa, i co postrzega. Przez całe życie wypatrywała bezskutecznie – no, i proszę, padło na mnie! Dziadek dopatrywał się w ulubionym wnuku podobieństwa do swej partyjskiej matki – ale przecież i matki Maesa. Może więc jest we mnie coś z ich ducha, postaci, nawet zachowania, co daje się poznać w sposób niepojęty dla zwykłego oka, nawet rozumu? 
Nie tyle jednak szło mi teraz o rozstrzygniecie tego dylematu, ile o jego ewentualne skutki. Gdybym nawet pogodził się z tym, że idzie o Maesa, to co powinienem zrobić? Najrozsądniej było uznać rzecz całą za kaprys losu, zaiste niezwykły, lecz do niczego mnie nie przymuszający. Powinienem odjechać spokojnie, wspominając z rozbawieniem, jak to dzielnie i po męsku poczynał sobie tycjanowski bohater wschodnich szlaków. 
Lecz pojawił się i inny pomysł, zgoła niebagatelny. Jakże to byłoby korzystne mieć tu, w Batnei, gdzie kończą się drogi wielu kupców ze wschodu, swojego człowieka, i to jeszcze dobrze osadzonego wśród miejscowych? Gdyby go jakoś dołączyć do Melosa, wyszłaby z tego znakomita kombinacja. Czyż to nie doskonałe zwieńczenie misji wyszukania nowych możliwości dla rodzinnych interesów? A przy okazji ciche zadośćuczynienie za skutki miłosnych harców Maesa? Przeszłość połączona z przyszłością, w jednej rodzinie, za sprawą nocy, spędzonej przed dziesiątkami lata na upojnych figlach – czyż to nie godne pióra jakiegoś dramatopisarza? Oczywiście, hojnie wynagrodzonego za nadanie tej historii odpowiedniej formy, sławiącej mądrość i wielkość rodu Tycjanów. 
Puściłem wodzy wyobraźni, nie wiedząc, czy śmiać się, czy złościć. A wszystko za sprawą jednej, półrozumnej kobiety, spotkanej przypadkiem, której coś uroiło na mój widok. Ale czy to tylko przypadek? Czy może jakiś znak? Ale jaki? Kto mi go podsunął? I w jakim celu? Po co? Przekonałem się już w podróży, że nic w życiu nie dzieje się bez jakiegoś powodu. Zrazu o tym nie wiemy, lecz później, co i rusz, przychodzi zastanowienie i zrozumienie, iż wszystko ma swój sens, tyle że nie zawsze taki, jakiego byśmy się spodziewali. 
Następnego dnia z rana ponownie stanąłem przed składem Gety. Staruszka zniknęła z widoku, a naprzeciw wyszedł mi jego syn któremu  przyjrzałem się z oczywistym zainteresowaniem. Jeśli miałby to być wnuk Maesa, to przecież byłby też moim krewnym, i to bliskim. Wczoraj porobiłem sobie w głowie różne rachunki, i wszystko  się zgadzało, wziąwszy pod uwagę wiek obydwu mężczyzn. Geta mógłby być stryjecznym bratem mego ojca, a ten tu młodzieniec, który przedstawił się imieniem Tolma  – moim własnym. Dziwna to była sytuacja, gdyż oni nic o takiej możliwości nie wiedzieli, ja zaś nie chciałem w ogóle o niej mówić. Wiedziałem już, że te domysły zachowam dla siebie, a ich wyjaśnienie  i dalsze w tej sprawie poczynania, pozostawię ojcu i radzie rodzinnej w Rzymie. 
Jeśli uda się wciągnąć tych ludzi do współpracy, będzie jeszcze okazja do podjęcia stosownych decyzji. Jedyne co mogłem zrobić, to zachęcić ich do naszych interesów, pozostawiając na razie na boku zawiłości domniemanego pokrewieństwa. Co sobie pomyślą, to ich rzecz, byle zechcieli przyjąć ofertę, jaką im złożę. Weszliśmy do składu, zasiedliśmy przy stole, zaczęła się rozmowa.
Podałem się za wysłannika pewnego domu handlowego w Rzymie, który prowadzi rozległe interesy w Antiochii. Zaproponowałem, by zostali kimś w rodzaju jego pośredników przy kupcach ze wschodu, oczywiście, za umówiony procent. Jeśli się zgodzą, to za czas jakiś, nie dłuższy niż pół  roku, zjawi się tu ktoś, kto to wszystko domówi w szczegółach. Są miejscowi, znają zwyczaje, mają własny skład, i chyba nieźle sobie radzą. Taka współpraca bardzo im się opłaci, zyskają też uznanie, i lepszą pozycję wśród swoich. Mówiłem krótko i rzeczowo, bez wielkich obietnic, nie naciskając zbytnio, by nie wydało się to podejrzane.
- Pomysł dobry, ale na to trzeba dużo pieniędzy. A my ich nie mamy – stwierdził Tolma.
- To już nie wasza rzecz. Jak przyjdzie co do czego, to się znajdą – zapewniłem go zachęcająco. 
- Mówić łatwo, ale jak to robić? – rzucił Geta, przysłuchujący się rozmowie.
- To już rzecz tego, kto przyjedzie. Wszystko wyjaśni – odparłem trochę mętnie, zważywszy niepewność, ale i wagę sprawy. 
Rozmowa ciągnęła się jeszcze czas jakiś, gdyż moi rozmówcy nie za bardzo rozumieli, na czym miałaby polegać ich zadanie. Wyjaśniłem więc z grubsza, że idzie o skupowanie towarów, ich przechowanie, i przygotowanie do dalszego transportu.
- To duży kłopot, niebezpieczny. Potrzeba ludzi do pilnowania, strażników. To kosztuje.
- Powiadam, pieniądze się znajdą, byle był pewny towar. Musicie być pierwsi, przed innymi.
Widziałem w ich oczach błyski chciwości, ale w słowach zachowali umiar. W zasadzie zgodzili się, ale oznajmili, że, co prawda, rozpatrzą na miejscu co, jak i z kim, ale ostateczną decyzję podejmą po rozmowie z owym obiecanym wysłannikiem z Antiochii. Uznałem, to za dobry znak, i zacząłem zbierać się do wyjścia. Wtem Geta, jakby mimochodem, aluzyjnie wrócił do wczorajszego tematu.
- Wędrujesz, panie, za interesami, i chyba dobrze ci idzie?
= Nie narzekam.
- Znasz się na tym. Może to rodzinne?
- Chyba mam to we krwi.
- Tak sobie właśnie pomyślałem.
- Ojciec mówił, że wydajesz się być ciekawym człowiekiem – wtrącił Tolma. – A teraz widzę, że chyba nawet bardzo ciekawym.
- Ciekawość nie ma tu nic do rzeczy, Po prostu, szukam dobrych zysków.
- Byli już tacy, co szukali. Kręcili się, zwodzili, ale niewiele z tego wyszło – Tolma, pod pretekstem sceptycyzmu, dał do zrozumienia, że wie od ojca, o czym była wczoraj mowa.
- Właśnie. Obiecywali, robili zamęt, i znikali – dodał Geta aż nadto znacząco.
- Tym razem się uda. Bez zamętu . 
- Tamtym razem się nie udało? – stary złapał mnie za słówko.
- Co, i jak było, nie moja to sprawa, ale mam dobrą wolę, żebyście nie byli stratni. Jeśli się uda, wszyscy na tym dobrze wyjdziemy – odwołałem się do argumentu handlowego. Spekulacje na tematy rodzinne nie wchodziły w grę, niezależnie od tego, co tu było prawdą, a co fantazją..
- Bardzo jesteś pewny siebie. Mówisz, nie jak zwykły wysłannik w cudzej sprawie.
- Bo i ja szukam zysku dla siebie.
- Niech będzie po twojemu – roześmiał się Geta. – Ja swoje wiem.
- Twoja rzecz.
- Moja, twoja, jeszcze się okaże, czyja. Czas pokaże – odparł, wstając od stołu.
Na tym skończyliśmy. Sprawa została wstępnie domówiona, aluzyjne domysły pozostały bez odpowiedzi. Może i coś im świtało w głowach. ale to ludzie prości, tyle że sprytni i obrotni, nade wszystko chętni zarobku. Dla nich rojenia matki i babki to już tylko echo z dawnych lat, które, jak się dzisiaj odezwało, tak jutro zgaśnie. Wydało mi się niepodobieństwem, żeby rodzina postanowiła dać na nie jakiś odzew. 
Z taką też myślą spokojnie wróciłem do swoich, rad z konceptu, który oby w przyszłości przyniósł pożytek.  Miałem jednak niejasne wrażenie, że nie do końca postąpiłem słusznie, choć nie potrafiłem znaleźć dla tego logicznego wyjaśnienia. Zaległ we mnie obraz starej kobiety, pogłos jej lamentowania, dotyk wczepionych we mnie rąk. Tycjan był zadowolony, Festus miał jednak dziwne wątpliwości. Dlatego bardzo cieszyła mnie myśl, że już za chwilę wrócę do postaci Viatusa. 

24. Zasypane ślady przeszłości
	Droga do Nisbis zajęła nam prawie miesiąc. Staliśmy się już zgraną grupą, dni mijały spokojnie, w rytmie jazdy i odpoczynku. Zmiany miejsc spowszedniały na tyle, że to, co niegdyś byłoby niezwykłością, teraz nie robiło na mnie większego wrażenia. Zmieniały się tylko twarze, gospody lub proste stacje, lecz wszędzie było tak samo, i to samo w różnych odmianach. Nabraliśmy wprawy z codziennym oporządzaniu się, a dzięki zapobiegliwości Aszy oszczędzaliśmy sporo pieniędzy. Przemyślnie przygotowała nam cieple ubrania, konieczne przy coraz większym chłodzie, dbała o dobytek i strawę, nic się przy niej nie marnowało. 
Podczas jazdy mocno wyboistym traktem, miałem, niestety, okazję przekonać się, o słuszności zastrzeżeń Korbulona do zaniedbań przy budowie dróg. Ruch tu był o wiele mniejszy, bo na ziemiach  granicznych więcej bywa zagrożenia przez ciągłe potyczki małych oddziałów wojskowych. Raz minęliśmy się w przydrożnej stacji z dużym, partyjskim taborem kupieckim, ale nie udało mi się z nikim tam zawrzeć bliższej znajomości. Natomiast  cieszyło mnie, że całkiem nieźle dawałem sobie radę z nowa dla mnie mową, co miało ten ciekawy skutek, ze zrodziła się większa bliskość w naszych rozmowach z Aszą. Choć zachowywałem wobec niej zrozumiałą  powściągliwość, to ani się spostrzegłem, jak bardzo polubiłem opowiadać jej o Rzymie, a przy okazji o udziale Tycjanów w jego historii. Słuchała z uwagą i  ciekawością, dziwiąc się niektórym naszym obyczajom, i ze swadą porównując je do tego, w czym sama była chowana. 
I to właśnie z nią przeżyłem przygodę, która bardzo mnie poruszyła. Gdy zatrzymaliśmy się w Carrhae, postanowiłem wybrać się na miejsce dawnej bitwy, by obejrzeć, gdzie też mój przodek omal nie stracił życia. Dziwne zrządzenie losu splotło wtedy dzieje Tycjanów z jakże dramatycznym wydarzeniem dla historii cesarstwa. Tu właśnie partyjska dziewczyna znalazła i osłoniła nieprzytomnego z ran rzymskiego żołnierza, czym uchroniła go od niechybnej śmierci, gdyż brano tam tylko zdrowych jeńców, a rannych dobijano. Stąd wzięła początek nasza legenda rodzinna, tu zaczęło się to, bez czego ja sam nie pojawiłbym się na świecie. Ze zrozumiałych względów kierował mną bardziej sentyment, niż nadzieja na odszukanie jakichkolwiek śladów sprzed stu bez mała lat. 
Asza od długiego już czasu dawała do zrozumienia, że chętnie dosiadłaby konia i wybrała z którymś z nas na dłuższą przejażdżkę. Dotąd jakoś się to nie składało, zresztą pomysł taki budził we mnie zrozumiały opór. Tym razem uległem, tym bardziej, że byłem ciekaw, jak też radzi sobie scytyjska wojowniczka konno w szczerym polu. Wyszła z wozu ubrana na męską modłę, i już samo to wzbudziło we mnie zdziwienie. Ale prawdziwie zaskoczyło mnie, że trzymała w rękach łuk i strzały. Jeszcze w Antiochii Dolan uparł się, żeby go kupić, nawet tłumaczył Nabisowi, jakiego rodzaju. Twierdził, że siostra wspaniale strzela, i gdy przyjdzie potrzeba, na pewno pokaże, co potrafi. 
Od dnia wyjazdu wielokrotnie oglądała go, czyściła, sprawdzała, naciągała, przymierzała oko, ale ani razu nie poważyła się wypróbować swych umiejętności na dworze. Teraz wyniosła go, i zatrzymała się, spoglądając, czy wyrażę sprzeciw. Gdy skinąłem przyzwalająco głową, podeszła do konia, którego przygotował jej brat, i z zadziwiającą łatwością dosiadła go jednym skokiem. Patrzyliśmy zdumieni z Agisem na to dziwo, które w sumie prezentowało się całkiem zgrabnie, choć dla nas wielce niezwyczajnie. Ona zaś  uśmiechała się z niczym nie skrywanym zadowoleniem, obracając przy tym koniem z zadziwiająca łatwością. W jednej chwili gospodyni wędrownego wozu przeistoczyła  się w uzbrojoną amazonkę, a ja w duchu przyznałem, że ta zmiana bardzo mi się podobała. 
Szybko wydostaliśmy się poza miasto, i ruszyliśmy równiną ku wzgórzom. Nie szukałem żadnego szczególnego miejsca, zresztą nie to było moim zamiarem, tym bardziej, że niepodobna przecież byłoby ustalić, gdzie i w którym momencie padł syn Lucjusza. Walki toczyły się wtedy w całej okolicy, trwały kilka dni. Niedobitki rozproszonych wojsk schroniły się  w samym mieście, skąd tylko niewielu udało się, pod komendą legatów, uciec i ujść z życiem. Rozglądałem się dokoła, by wczuć się w ducha tamtych wydarzeń, poddając  wrażeniom, nie wolnym jednak od poważniejszych przemyśleń. 
Iluż ludzi wywiodła tu na zatracenie chora ambicja człowieka chciwego władzy, nadto ogarniętego żądzą bogactw. Krassus, zadowolony z rozgrywek miedzy Cezarem i Pompejuszem, umyślił sobie, że znajdzie sławę na wschodzie. Już wcześniej, dzięki publicznym nieszczęściom i wojnom, stał się największym bogaczem w Rzymie. Podczas proskrypcji z czasu Sulli, doszedł do rozległych posiadłości ziemskich, kupując za bezcen, lub otrzymując za darmo, majątki ofiar dyktatora. Wykupywał tanio spalone w pożarach domy i sąsiednie rudery, równał je z ziemią, tak, ze większa część miasta dostała się w jego ręce. Pieniędzy używał dla pozyskania względów ludu i różnych osobistości, by z ich pomocą robić karierę polityczną, dająca sposobność do kolejnych zysków.
Doszedłszy do godności triumwira i prokonsula Syrii, ruszył na wojnę z Partami, gnany ambicją przewyższenia laurów Lukullusa w Armenii, i  Pompejusza w Poncie. Miał się za nowego Aleksandra, chciał dojść aż do Baktrii. Przekroczywszy Eufrat, grabił bezlitośnie miasta i je burzył, zajmując się nie tyle kampanią wojskową, ile przeliczaniem znoszonych mu haraczów. Znienawidzony przez wszystkich na tych ziemiach, zakończył w niesławie, w bitwie, której nie umiał dobrze rozegrać. Przez jego głupotę zginęły tysiące dzielnych rzymskich żołnierzy, drugie tyle poszło w niewolę, utracono legionowe orły. Trzeba było kilku nowych, zwycięskich kampanii, żeby odrobić te straty, i odzyskać utracony wtedy honor Rzymu.
Co wiedział o tym wszystkim młody syn Lucjusza, który omal nie dokonał tu żywota? Spełniał oczekiwanie ojca, który wysłał go tam, gdzie kroiły się nowe interesy – i przeżył tylko cudem. Zastanawiałem się, co myślał i czuł  w Rzymie twórca potęgi Tycjanów, ogarnięty pasją szukania coraz to nowych wpływów i zysków, gdy dowiedział się, że jego syn padł ofiarą pychy i nikczemności człowieka, którego sam wsparł wielkimi sumami na tę szaloną wyprawę? 
Rozglądając się teraz po równinie pod Karrami, nie znajdowałem na te pytania żadnych dobrych odpowiedzi. Przeszłość zarosła trawą, zniknęła, rozpłynęła się w powietrzu niczym chwilowa ulotność, nie zostało tu po niej nic trwałego. Czy jest gdzieś bodaj jedna rodzina, która przechowuje pamięć tamtych dni, tak jak my? Jeśli nawet, to nie tyle we wspomnieniach o własnej, przelanej krwi, ile we wzmiankach o jednej z niezliczonych bitew, dla jednych zwycięskiej, dla drugich przegranej, Dla historii pozostanie po niej zapis w jakieś kronice, znanej niewielu, lub opowiastka w ludowych gadkach. Ot, i wszystko.
Jechaliśmy szybko, co i raz zwalniając, i wymieniając się krótkimi uwagami o tym, co mijaliśmy po drodze. Po jakimś czasie, zatrzymawszy się przy jakichś skałach, zsiedliśmy z koni dla odpoczynku. Asza, dotąd poddająca się radości samej jazdy, teraz przysiadła koło mnie i spojrzała pytająco, nie za bardzo rozumiejąc, po co ta wyprawa na puste pola. Nie wiedzieć czemu, sam z siebie, chyba z potrzeby podzielenia się z kimś swymi odczuciami, opowiedziałem jej pokrótce starą historię rodzinną, której wspomnienie tu mnie przywiodło. Gdy skończyłem, zapadło milczenie.
- Twój przodek, panie, musiał być wielkim wojownikiem – odezwała się po dłuższej chwili, patrząc mi w oczy.
- Nie wiem, jakim był żołnierzem, ale na pewno wypełnił swój obowiązek – odparłem z niejaką dumą, rad że tak oceniła moją opowieść. 
- Mądra kobieta . 
- Tak ją pamiętamy. Ale przede wszystkim była dobra. I szlachetna. Przecież ratowała wroga.
- No właśnie. Była dzielna. Swój swego zawsze pozna. I uszanuje.
- Skąd mogła wiedzieć, jaki jest.
- My to wiemy. Musimy wiedzieć. Kobieta nie pójdzie za mężczyzną, który nie umie walczyć. 
- To może u was. U nas kobiety nie mają wiele do gadania. Albo je sprzedają dla cudzego interesu, albo same się sprzedają dla własnego.
- Te drugie przynajmniej mają jakiś wybór. Ale i tak idą w niewolę.
- Nie wszystkie źle na tym wychodzą. Nieraz lepiej niż kupujący.
- Kto głupi, traci tam, gdzie myśli, że ma zysk – wzruszyła ramionami.
No, i proszę! Raz pokorna, raz dzika, a swój rozum ma. Czy to tylko spryt i wyrachowanie? Zapewne wie, co to przebiegłość, choć jak dotąd tego nie wyczułem, gdyż w podróży zachowuje się lojalnie. Ze mną małomówna i powściągliwa, z bratem żartuje, z Agisem rozmawia sporo i przyjaźnie. Dzisiaj po raz pierwszy odważyła się wypowiedzieć wobec mnie własny sąd, nad wyraz zresztą sensowny. Już nie dawna, zbiegła niewolnica z pochyloną głową, ale młoda kobieta, pewna swego, tyle że nadal ostrożna. I jeszcze ten wojowniczy wygląd, na koniu, z bronią! Nasze kobiety nie umieją się taką posługiwać. Zresztą, na co im to?  One, jeśli zabijają, to trucizną, albo podłością, zwodząc kogoś, kto ich w tym wyręcza. Długi jest w naszej historii korowód takich intrygantek, od tarkwiniuszowej Tulii, do Augustowej Liwii.
Kobiety rzymskie nie stają w polu do walki, ale lubią być władcze – już to z ambicji własnej, lub rodzinnej, już to z zachłanności zmysłów, albo chęci zysku, już to wreszcie z nudów i kaprysów. Nie mają wiele praw, nie dopuszczane są do polityki, ale umieją w prywatności tak wykorzystać próżność i pożądliwość mężczyzn, że czynią z nich posłuszne narzędzia dla swych  najniezwyklejszych nawet pomysłów i zachcianek. Nic nie jest bardziej żałosne jak zaślepiony kochanek, gotów na każde szaleństwo, w nadziei, że zostanie dopuszczony do kobiecych łask. Wiem coś o tym. Cóż, od początku świata przypadłość ta jest dość powszechna, nie tylko wśród ludzi, ale nawet bogów, i nic nie wskazuje, by ktoś kiedyś znalazł na nią skuteczne lekarstwo. Gdzie za sprawą kobiety mąci się umysł, słabnie wola, tam w kąt idzie cnota, poczyna się chaos, i wszelkie ludzkie nieszczęście. 
- Nie takie to proste, jak mówisz – skwitowałem rozmowę, nie chcąc  wdawać się w zawiłe spekulacje z kobietą przecież pospolitą. Prawda, zadziwiła mnie, ale nie aż tak, żebym szukał w niej więcej rozumu, niż go może mieć dzika amazonka. Z drugiej jednak strony przyznać musiałem, że przydała tej wycieczce pewnej niezwykłości przez jej kobiece spojrzenie na to, co dla mnie było tylko wspomnieniem historii. 
Wstaliśmy, i dosiadłszy koni, ruszyliśmy z powrotem do miasta. Jechaliśmy powoli, ja zajęty swoimi myślami, ona – rozglądając się uważnie po okolicy. Naraz dała ręką znak, zatrzymała się, i powoli sięgnęła po łuk. Stanąłem i ja, nie wiedząc w czym rzecz. Gestem wskazała niedaleką kępę krzewów i kilka małych drzew, po czym wprawnie puściła w tamtym kierunku strzałę. Zaraz też spięła konia, i w kilka chwil była już tam, gdzie celowała. Zsunęła się na ziemię, coś niej podniosła. Ku memu niepomiernemu zdziwieniu, okazał się to być spory, polny lis, którego teraz, trzymając za ogon, niosła z wielkim ukontentowaniem.
Przyznaje, że sztuczka ta wzbudziła we mnie niekłamany podziw dla jej umiejętności. Trzeba nie tylko mieć bystre oko, żeby wypatrzyć tak mały cel z tak dużej odległości, ale i pewną rękę, żeby w niego trafić. O scytyjskich łucznikach krążą legendy, ale to przecież wytrawni żołnierze. A tu kobieta, młoda, niepozorna – i sprawna niczym najlepszy myśliwy! Musiała być uczona tego od dziecka. Czy one tam wszystkie takie są, czy tylko wybrane dla jakichś  szczególnych powodów, lub talentów? Dla nas to niepojęte, sprzeczne z naturą  i obyczajem. Kobiety gimnastyki raczej nie zażywają, ani ćwiczą sportów, a już na pewno nie wojskowych, czy łowieckich. Rzym to nie dawna Sparta, gdzie wszystka bez wyjątku młodzież zaprawiała się od małego do twardego życia i wojaczki.
Przyglądając się jej, nie potrafiłem powiedzieć, czy to dobrze, czy źle. Był w tej dzikości osobliwy urok, ale i niedopuszczalna w naszym pojęciu swawolność, trudna chyba do okiełznania. Kobieta ma pilnować domu, rodzić i pilnować dzieci, a nie harcować konno z bronią w ręku. Jakiś porządek być przecież musi. Z drugiej jednak strony, rzecz to pożyteczna umieć w potrzebie bronić siebie, rodziny, nawet państwa. Ale jak to ułożyć w prawo i obyczaj? I czy nasze kobiety miałyby na to w ogóle ochotę, nie mówiąc o wytrwałości w ćwiczeniu?
Zwieńczeniem wycieczki było oprawienie lisa dla futra, które miało swoją wartość. Rodzeństwo, przy pomocy Agisa, uporało się z tym szybko i sprawnie, ku uciesze postronnych gapiów, którzy zatrzymywali się przy wozie, i głośno wyrażali swoje uznanie. Gdy było już po wszystkim, wysłałem Dolana do pobliskiej gospody po wino, żeby uczcić ten mały sukces jego siostry. I tak, przy wieczornym posiłku, zakończyliśmy dzień, dla mnie pełen nie tylko wrażeń, ale i nauki o własnej niewiedzy co do zwyczajów świata, który nam, panom jego połowy, wydaje się dziki. Ale takim chyba jednak nie jest.

25. Przekraczamy granice Imperium
	Jak wiele miast dawnego państwa Medów, Nisbis co i raz podlegało innej władzy, by teraz wreszcie zostać poddane Rzymowi. Przed wielu laty swym talentem dowódcy i polityka wykazał się tu Lukullus, podbijając ostatecznie po długiej kampanii osławionego Tygranesa. Wielki to był sukces konsula, gdyż umiejętnie rozegrał przeciw sobie dwóch spokrewnionych władców, rozbił ich sojusz, i obydwu zmusił do uznania wyższości i władzy republiki. Najpierw wysłał poselstwo z żądaniem wydania partyjskiego Mitrydata, co było dla owego Tygranesa, jego zięcia, nie do przyjęcia, jako niehonorowe, a potem przekroczył Tyger i ruszył ku jego stolicy. Niezwyciężony dotąd król królów, zebrawszy siły, najpierw spróbował ataku z zaskoczenia,  potem użył chytrej pułapki, ale w końcu przegrał walną bitwę i uciekł ukradkiem w niesławie z obleganego miasta, wraz z rodziną i grupą oddanych mu przybocznych. 
I tak to, przed dziesiątkami lat weszliśmy do tej części północnej Mezopotamii, wbijając od strony Syrii klin miedzy Armenię i Partów. Zysk to wielki, ale i kłopot niemały, gdyż trzeba wielkiej chytrości, wspartej kilkoma legiami, by utrzymać tu równowagę sił na niepewnych granicach. Na szczęście zdobywca tych ziem przezornie zakazał wtedy grabieży miejscowej ludności i plądrowania świątyń, przez co na jakiś czas zapewnił przychylność mieszkańców. Niestety, dzisiaj to się zmieniło, gdyż plaga urzędników dotarła i tu – z wiadomym skutkiem. Legiami można zdobywać świat, ale rządzić nim tylko ich siłą długo się nie da, zwłaszcza w tak niepewnych warunkach. Zresztą, żołnierze sami z siebie dają się we znaki swym łupiestwem, jeśli tylko dowódcy przymykają na nie oko. Lukullus musiał zaniechać dokończenia wojny przez szemranie podległego mu żołdactwa, niezadowolonego z twardej dyscypliny, jaką był narzucił. Dzieła dopełnił dopiero Pompejusz, który, prawda, że skuteczny, ale wielkich skrupułów w tej materii już nie miał – no, i również z wiadomym skutkiem!
	Nisbis, zwane niekiedy Antiochią Mygdońską, nie miało nigdy tak dobrej pozycji jak Edessa, czy nawet Zeugma, ale gdy i tu zaczął wzmagać się ruch handlowy, znaczenie miasta i jego bogactwa rosły. Obrosło domami, świątyniami i interesami, wypełniając się ludźmi różnych ludów. Niegdyś, po Aleksandrze, najwięcej tu było Macedończyków i Spartan, ale stopniowo przybyło syryjskich Armenów i Partów, osiedlających się po kolejnych wojnach. Grekiem też był dowódca Kallimach, który za podwójnymi murami długo stawiał opór Lukullusowi. Dzisiaj trudno orzec, kto tu rządzi, bo choć garnizon jest rzymski, ale umowy nakazują, by działał wespół z partyjskimi sojusznikami przeciw Armenii.  Miejscowi opłacają się i jednym, i drugim, nie za bardzo się na tym rozumiejąc, ale i tak trzymają się własnych obyczajów. Głównie interesuje ich, czy, i jak, te kombinacje polityczne sprzyjają interesom na szlakach wzdłuż Tygeru, i za jego wschodnim brzegiem. Ważne jest to, co się wymienia na złoto i srebro, i ile z tego trzeba komu oddać jako haracz, płacony z tytułu niepojętych dla zwykłego człowieka kaprysów historii. Jak zawsze, i wszędzie, tak i tu rządzi ta sama zasada życia, niczym prawo natury, którego nie są w stanie naruszyć żadne ambicje i szaleństwa możnych tego świata.
	Na długo jeszcze przed przyjazdem na ten kraniec imperium, rozważaliśmy w naszym małym gronie, jak powinniśmy zorganizować sobie dalszą podróż. Czekała nas wielotygodniowa przeprawa przez góry, co, z oczywistych powodów, wykluczało jazdę wozem. Przyjdzie go sprzedać, i przesiąść się  – wraz z całym dobytkiem! – na konie. Trzeba było rozeznać się, jakie da się kupić, i jak to w ogóle wyliczyć na pieniądze, czy na wymianę. Wcześniejsze kalkulacje Melosa tu mogły się nie sprawdzić. Nadto należało uważać, żeby nas nie oszukano, sprzedając jakieś mało zdatne, czy stare chabety. Handlarze potrafią tak przygotować swój towar, że bez znajomości rzeczy łatwo nabrać się na jakąś tandetę. 
I tu okazała się przydatność scytyjskiego rodzeństwa, dla którego konie nie miały żadnych chyba tajemnic. Słysząc, jak Asza z Dolanem spierają się w wyliczaniu ich różnych wad i zalet, poczułem się pewniej, w nadziei, że powinniśmy pomyślnie wybrnąć z tego kłopotu. Była jeszcze sprawa pozbycia się wozu za jak najlepsza cenę tak, by w sumie wyjść na swoje. Potem zostawało już tylko uporządkowanie wszystkiego do dalszej drogi. Należało więc działać z rozmysłem, z zachowaniem odpowiedniej kolejności działania. Dlatego w Nisbis zatrzymaliśmy się w okazałym zajeździe, tuż przed murami,. z dużą stajnią i niezłą obsługą, nie tylko żeby godnie się wystawić przed obcymi, ale też mieć swobodę  w zamieszaniu, jakie nas czekało przy kupnie  zwierząt, i przygotowaniu pakunków. 
Niedaleko stąd rozbudowała się osada naszego legionu, co nasunęło mi myśl, by na ziemiach, gdzie jeszcze sięgała władza Rzymu, wykorzystać swe rodzinne imię oraz pozycję, jaką dawał mi list cesarski, dotąd trzymany w ukryciu. Dzięki takiemu uprawnieniu mógłbym wyekspediować pocztą, przez wojskowych posłańców, dwa listy do Antiochii. Jeden, do Melosa, z wiadomościami o sobie i swych dalszych planach , drugi zaś – do Korbulona, z krótkim opisem tego, com widział w drodze z rzeczy szczególnie go interesujących. Zaraz następnego dnia z rana nakazałem Agisowi i rodzeństwu pozostać przy wozie, a sam, odziawszy się bardziej godnie, udałem konno do garnizonu. Tam, przy bramie głównej, przedstawiłem się straży, która bez zbytniego szemrania przepuściła mnie dalej, dając przewodnika, towarzyszącego mi w drodze do kwatery głównej. 
Stała tu część największej legii syryjskiej, osadzonej na granicy partyjskiej od Samostaty po Singarę. Był to właściwie nie tyle obóz garnizonowy, ile osobne warowne miasteczko, zbudowane wedle wszelkich reguł sztuki wojskowej. Nigdy jeszcze nie widziałem takiego od środka, wiec idąc miedzy budynkami i namiotami, rozglądałem się ciekawie, wszelako z powściągliwością, nie chcąc być posądzony o nadmierne wścibstwo. Na koniec, po krótkim zamieszaniu przed pretorium, przyjął mnie pełniący obowiązki dowódcy zastępca legata, trybun o imieniu Marcjusz, z rodziny senatorskiej, mniej znacznej, ale ostatnio szybko pnącej się w górę. 
Usłyszawszy moje imię, z miejsca je rozpoznał, i powitał grzecznie, pytając ostrożnie, co też sprowadza członka tak znakomitego rodu aż na sam kraniec imperium. Wymówiłem się od szczegółów, wspominając jedynie, iż jestem tu w pewnej zleconej mi misji, i pokazałem, na dowód prawdziwości mych słów, dokument, podpisany przez samego cesarza. Nakazywał on udzielanie jego okazicielowi wszelkiej pomocy przez każdą służbę państwową, do jakiej się zwróci. Wywarło to na trybunie ogromne wrażenie, czemu trudno się dziwić, zważywszy niezwykłość takiego spotkania w miejscu tak niebezpiecznym, i odległym od samego Rzymu. Gdym jeszcze dodał, że w Antiochii miałem przyjemność omawiać rozmaite sprawy z mym dobrym przyjacielem Korbulonem, każdym dalszym słowem wyrażał swe dla mnie uznanie, dając do zrozumienia, iż domyśla się wielkiej politycznej i wojskowej wagi mej tu obecności. 
Było w tym trochę prawdy, więcej jednak mistyfikacji, lecz nie wyprowadzałem go z błędu, by, zachowując przekonanie, iż uczestniczy w jakichś ważnych grach państwowych, spełnił to, o co chciałem go prosić. Każdy ambitny statysta – a takim niewątpliwie był – żywi w podobnej sytuacji nadzieję na zaznaczenie się w poważniejszym towarzystwie. Oznajmiając więc swą gotowość do pomocy, nie omieszkał dać do zrozumienia, że liczy na mą dobrą pamięć i życzliwość. Nie bawiąc się w aluzje, wtrąciłem, że może liczyć i na jedno, i na drugie, co niezwykle go ucieszyło. 
Ponieważ rozmowa przybrała dobry dla mnie obrót, zatem to, co chciałem przedstawić jako prośbę, mogłem teraz ubrać w formę polecenia służbowego – co przyjął bez sprzeciwu. Pokrętnie dodałem, jakby mimochodem, że wybieram się właśnie w góry armeńskie, by przy okazji zbadać na użytek Korbulona stary szlak Antoniusza. To pomieszanie prawdy z aluzyjnymi półprawdami, które potraktował jako swego rodzaju wtajemniczenie w sprawy najwyższej wagi, wprawiło go w zdumienie. |Nabrał przy tym podejrzenia, że oto szykuje się po cichu jakaś nowa, większa wyprawa wojenna. Nie studziłem jego wyobraźni, wiedząc doskonale, że oficer, tkwiący na dalekiej prowincji, przekonany, iż zostaje dopuszczony do wieści cesarskiej rangi, chętnie wesprze posłańca takich wieści, w nadziei na jakieś przyszłe dla siebie korzyści – tu, na miejscu, a i potem, dla przyszłej kariery.
W trakcie dalszej rozmowy, wywiedziałem się nieco o sytuacji na granicy, wypytując najwięcej o drogi i zagrożenia ze strony tamtejszej ludności. Marcjusz orientował się w tym kiepsko, gdyż oni tu więcej zajmowali się śledzeniem partyjskich wojsk niż miejscowymi. Ku mojemu zdumieniu nie stosowali się do jednej z podstawowej reguł sztuki wojennej, a mianowicie nie kaptowali szpiegów w bliższej i dalszej okolicy. Z tego, co mówił wynikało, że to nie tyle z niedopatrzenia, ile z wielkiej tu niechęci do wszystkiego, co rzymskie. Obóz był więc czymś w rodzaju samotnej skały na wiecznie wzburzonym morzu, i tylko przestrzeganie porządku i karności wśród żołnierzy zapobiegało wdawaniu się w konflikty, często prowokowane przez mieszkańców. Dało to wiele do myślenia o przyszłości naszej pozycji w tej części syryjskiej prowincji, zwłaszcza przy niepewności układów z Armenią. 
Umówiliśmy się, że przed wyjazdem dam mu listy, które powinny trafić do Antiochii najszybciej, jak to możliwe, po czym pożegnałem go, zadowolony, że poszło mi tak gładko i bez zbędnych wyjaśnień. Po powrocie do swoich, ustaliłem z nimi plan działania. I tak, Agis z rodzeństwem ruszyli wypytywać o możliwości dokonania stosownych zakupów, a także sprzedaży wozu, ja zaś, zaopatrzywszy się u pewnego miejscowego skryby w potrzebne przybory, zabrałem się do pisania.
	Melosa powiadomiłem o pomyślnym dotarciu do gór, także o tym, że jego obawy co do pary młodych Scytów okazały się chybione. Więcej i dokładniej wspomniałem o mej przygodzie w Batnei, i o wstępnej propozycji, jaką złożyłem tym, którzy są, być może, osobliwym dziedzictwem, pozostawionym nam przez Maesa. W duchu wyobrażałem sobie jego zdumioną minę, rozbawienie, i złośliwy komentarz, ale również i zabiegi, jakich się podejmie, by to nieoczekiwane zrządzenie losu przełożyć na ewentualne dla nas korzyści. Znając go, wiedziałem, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by tę wątła nitkę zawiązać w mocny węzeł, i połączyć nim faktorię ze szlakiem karawan tam, gdzie nikt chyba z rzymskich kupców bezpośrednio nie sięga. Zaleciłem jednak ostrożność, a zwłaszcza milczenie w sprawach rodzinnych, dopóty, dopóki nie dostanie osobnej dyspozycji od ojca. Uprzedziłem również, że jeśli zajdzie konieczność, a pojawi się stosowna możliwość, to zaciągnę tu pożyczkę na weksel, starając się uniknąć lichwiarskich procentów. Na koniec zaznajomiłem go z dalszym planem podróży, oraz z trasą, jaką zamierzałem odbywać, wreszcie życzyłem mu zdrowia i łaskawości bogów.
	W liście do Korbulona spisałem krótko moje obserwacje i opinie na interesujące go tematy strategiczne i wojskowe, wraz z uwagami co do niepewnych, moim zdaniem, nastrojów w prowincji. Ponieważ cała poczta miała być doręczona na jego ręce w jednym pakunku, prosiłem o przekazanie Melosowi osobnego do niego listu, dziękując za przychylność, i zrozumienie dla mojej tu sytuacji. Dodałem też kilka dobrych słów o Marcjuszu, polecając go, może trochę na wyrost, jako oficera nader dzielnego i sprawnego w panowaniu nad powierzonym mu garnizonem. Obydwa pisma opieczętowałem swoim znakiem, i włożyłem do płóciennego woreczka, zawczasu przygotowanego przez Aszę. Zauważyłem, że gdy je pisałem, przy osobnym stole w zajeździe, spoglądała na mnie z dużym szacunkiem, chyba dlatego, że jako osoba niepiśmienna, podziwiała tę obcą jej umiejętność, o której wiedziała, jak bardzo jest ważna.
	Nastały dni rozglądania się po mieście w poszukiwaniu wyposażenia we wszelki potrzebny ekwipunek podróżny, łącznie z końmi. Koniec końców trafiliśmy do jednego z większych tu handlarzy, który zaoferował swe usługi w skompletowaniu zakupów. Muszę  przyznać, że rozmowy z tą znaczną tu osobistością były nad wyraz trudne, gdyż jego zachłanność nie znała chyba granic. Syryjski Grek, miał rozeznanie w stosunkach kupieckich nie tylko miejscowych, ale i niemal całej prowincji, a sztuki targowania mógłby uczyć Fenicjan i Żydów razem wziętych. Trzymał konszachty z wojskiem, był dostawcą wielu towarów dla garnizonu, i najwyraźniej stamtąd wywiedział się przez swoich ludzi u pretora, kim jest przybyły tu podróżnik, który nadto odbył długą, prywatną rozmowę z legionowym dowódcą. Przed takim nic się długo nie ukryje. Złożywszy dwa do dwóch, już na wstępie powitał mnie z imienia, szumnie przyznając, że właściwie oczekiwał, iż tak znakomity gość prędzej czy później zajdzie do jego składów. Cóż, rodzinna sława na takim odludziu miło połechtała moją próżność, lecz zapowiadała niejakie trudności w rozmowach handlowych.
	W rzeczy samej, opisanie naszych z nim targów, chodzenia i oglądania koni, namiotów i zimowej odzieży, sprawdzania wozu, ciągłego przebijania ceny na każdy nawet drobiazg, chytrego wypytywania o wyprawę, o scytyjskie rodzeństwo, o politykę – do tego potrzeba by pióra jakiegoś znakomitego pisarza. Uprawialiśmy teatr, sztukę przebiegłości, przerywaną chwilami wytchnienia przy dobrym winie. Nawet się na swój sposób polubiliśmy. Palikos – bo tak się zwał – traktował jednak rzecz całą również ambicjonalnie, co tłumaczyłem sobie tym, że chciał wykazać, iż, jak równy z równym, może wodzić za nos nawet wielkich Tycjanów. Z niejakim skutkiem udawało mi się grać na jego zadufaniu i wielkim o sobie mniemaniu, lecz gdy dochodziło do konkretów, górę brał w nim chytry rachmistrz. Obydwaj wiedzieliśmy doskonale, że jesteśmy skazani na porozumienie, więc szło nie tylko o ceny i zyski, lecz także o grę charakterów i wytrwałości. 
	Po tygodniu tych przepychanek zgodziliśmy w nich na remis, a w rozliczeniu – na sumy całkiem dla mnie znośne. Palikos był zdumiony, jak znakomicie radziła sobie Asza wraz z bratem przy wyborze koni, nie dając się zwodzić samym tylko ich wyglądem, lecz wybierając sztuki mniej okazałe, ale za to silne i zdrowe, nie z armeńskich, czy medyjskich,  lecz partyjskich. Z kolei Agis wyszukał dwa dobre namioty, koce, juki, uprząż i trochę narzędzi. Wszystko gromadziliśmy w składzie handlarza, by nie kusić złodziejaszków, kręcących się koło zajazdu. Wreszcie jednego dnia przepakowaliśmy się z całym dobytkiem, by nazajutrz z rana ruszyć w drogę. 
	W międzyczasie odwiedziłem raz jeszcze Marcjusza, wręczając mu pakunek z listami, który w jego obecności opieczętowałem swoim znakiem. Zaznaczyłem, że ma on trafić do rąk własnych trybuna Korbulona w Antiochii, stacjonującego w tamtejszym garnizonie. Na wypadek, gdyby obowiązki zmusiły Gnejusza do wyjazdu z miasta, podałem adres naszej faktorii, i Melosa jako odbiorcę. Dodałem do tego spory datek, który miał zachęcić posłańca do pośpiechu. Pożegnałem się z oficerem, wyrażając nadzieję, że moja dla niego rekomendacja przyda mu się na przyszłość, i że jeszcze się kiedyś spotkamy w lepszych może okolicznościach, jeśli taka będzie wola bogów.
	Dwa dni przed wyjazdem usiedliśmy z Palikosem do rachunków. Wszystko zostało wcześniej policzone i zanotowane, zostało nam tylko dopełnić umowy. Ponieważ w trosce o dalszy los wyprawy chciałem zatrzymać przy sobie jak najwięcej pieniędzy, więc zaproponowałem, by połowę należnej sumy wpisać na weksel, płatny w Antiochii u Melosa. Niezbyt był temu chętny, zważywszy odległą perspektywę płatności. Zatem znów zaczęły się targi – tym razem o procenty, włącznie ze zwłoką. Chytrus zdawał sobie sprawę, że lepiej mu się powściągać, gdyż nie będąc w przymusie, mogłem w ogóle zrezygnować z całego układu. Nadto wiedział, że uczyniona mi przysługa, to niezła okazja do wejścia w dobre stosunki z faktorią Tycjanów w Syrii, może nawet do wypłynięcia na szersze wody w tutejszym handlu – i że druga taka może mu się już nie trafić. Trzeba przyznać, że umiał patrzeć w przód, gdyż ustąpił z nadmiernej lichwy, ciężko jednak przy tym wzdychając, i lamentując dla zachowania pozorów. Ciekawe, jak też wyglądaliby razem z Melosem przy jednym stole?
	I tak oto, pomyślnie sprawiwszy się ze wszystkim, wyruszyliśmy wreszcie w drogę, odprowadzani ciekawymi spojrzeniami miejscowych. Dzięki dobrym w sumie stosunkom z Palikosem, nie okazywano nam w mieście złych humorów, nie unikano z nami rozmów, dzięki czemu udało się nawet to i owo wywiedzieć o bliższej, i dalszej okolicy za rzeką. Uformowaliśmy coś na podobieństwo małej karawanowej drużyny – czworo jeźdźców i trzy juczne konie, dość pokaźnie obładowane. Czułem się trochę dziwnie – ciekawość i ekscytacja mieszały się z pewnym niepokojem. Pierwszy bowiem raz w życiu wyjeżdżałem poza obręb rzymskiego panowania w takiej czy innej jego postaci. Miałem zaleźć się w świecie, w którym nie chroniła mnie już ani powaga, czy prawo cesarstwa, ani jego siła, ani znaczenie mego rodu. Został tylko Festus, nic nikomu nie mówiące imię, ktoś, kto znaczył tyle samo, co każdy inny – a nawet mniej, gdyż był obcy. Zdany wyłącznie na siebie – na własne umiejętności, przemyślność, wytrwałość.  
 W pewnym sensie szczęśliwie się składało, że z wyglądu, w ubraniu na modłę ni  tutaj zwyczajną, ni scytyjską, niekoniecznie przypominałem rzymianina. Ot, jeszcze jeden mieszaniec w mieszaninie tutejszych ludów. Agis był wyraźnie syryjskim Grekiem, ale już najbardziej w oczy rzucała się Asza, kobieta o wyrazistych rysach, z przytroczonym łukiem, głową owiniętą chustą, pewnie prowadząca konia. Ta naturalna w oczach otoczenia swojskość naszej różnorodności, oznaczała większe dla nas bezpieczeństwo. W sumie budziliśmy raczej przelotne zainteresowanie, bez oznak wrogości, jaką na tych ziemiach żywiono wobec wszystkiego, co rzymskie. Jeśli kto mógł mieć wobec nas złe zamiary, to raczej z pobudek złodziejskich, czy wręcz bandyckich, a nie z odruchów plemiennych. 
Przez ostatnie miesiące wyzbywałem się stopniowo wielkopańskich nawyków w mowie i zachowaniu, zachowując postawę godności własnej, a nie z pochodzenia. I choć nie był to łatwy egzamin dla mego charakteru, coraz bardziej mi się to podobało. Teraz, przekroczywszy granice imperium, zwolniony z konieczności, narzucanych przez dotychczasowe formuły życia, zyskiwałem swobodę bycia i działania, która sama w sobie była wspaniałym wyzwaniem, tyle że niebywale trudnym i wymagającym.  Przekonany, że mu sprostam, nie poddawałem się jednak próżnemu zadufaniu, świadom tego, że muszę  zachowywać zarówno czujność, jak i cierpliwość w nauce rzeczy dla mnie nowych – tak w świecie, jak i w samym sobie. Już wcześniej czułem, że ta podróż mnie przemienia, ale teraz to odczucie stawało się wręcz dojmujące, a słowa Marosa z Cypru wracały echem niemal każdego dnia wędrówki.
W drodze z Antiochii do Nisbis zmiany zachodziły jeszcze powoli, wciąż bowiem byłem i czułem się przede wszystkim Tycjanem, na cesarskim terytorium, co i raz wchodzącym w tycjanowskie szaty. Wciąż wszystko było jak należy, uporządkowane w hierarchii, jak nakazuje prawo i obyczaj, a także wedle bogactwa. Każdy znał swoje miejsce, czy mu ono odpowiadało, czy nie. Dla Agisa byłem panem, a on sługą, wobec rodzeństwa zachowywałem rezerwę, podszytą nieufnością. Wyzbywałem się jej powoli, gdyż nie dawali powodu do niepokoju, zachowując się poprawnie i użytecznie. Doceniałem to, lecz wciąż trzymałem miedzy nami wyniosły dystans, jaki narzucała przepaść, oddzielająca mnie z urodzenia od pospolitości, a rzymskiego obywatelstwa od barbarzyńców. Nieoczekiwane uczucie porozumienia i niejakiej bliskości z Aszą podczas wycieczki na pola pod Karrami  uznałem za oznakę słabości, wywołanej zrozumiałym wrażeniem chwili.
Ale to chyba od tego się zaczęło we mnie coś przełamywać – najpierw w myśleniu, odczuwaniu, potem w zachowaniu. Już wcześniej polubiłem naukę mowy Scytów, gdyż dawała liczne preteksty do swobodnych rozmów, nawet żartów. Rezerwa zamieniała się w zażyłość, której sprzyjała nieustanna krzątanina przy wozie i w zajazdach. Co prawda, wyręczano mnie przy większości obowiązków, lecz nie obsługiwano już usłużnie, niczym jakiegoś dostojnika. Dojeżdżając do granicy na Tygerze, coraz częściej razem omawialiśmy sprawy praktyczne, związane z dalszą podróżą. W samym Nisbis złapałem się na tym, że nie tyle samodzielnie wydaję dyspozycje, ile zdaję się w wielu decyzjach na wspólne ustalenia, nawet ustępując niekiedy przed argumentami i radami pozostałej trójki. Wielkim dla mnie zaskoczeniem, wręcz paradoksem, okazało się tworzenie więzi, bardziej subtelnej niż tylko rzeczowa i interesowna, zrodzonej bynajmniej nie z wyrafinowanej filozofii i górnolotnej poetyczności, a z powszedniości, i prozy codzienności. W pełni poczułem to w chwili, gdy ruszaliśmy o świcie spod składów Palikosa ku armeńskim górom – już nie obok siebie, ze mną na czele, ale razem ze sobą. 
W chwili zaskakującego olśnienia pojąłem wówczas, że dokonało się we mnie coś nieodwracalnego. W pierwszym rzędzie dotyczyło to mego stosunku do towarzyszy podróży, a już szczególnie do Aszy. Nadal byłem dowódcą tej wyprawy, jej komendantem, lecz już nie panem i władcą. Naturalne wydało mi się, że teraz, po równo przyjdzie znosić trudy wędrówki, i wypełniać konieczne czynności w niej niezbędne. Tak też się stało. Oporządzałem konie, stawiałem i zwijałem namioty, ładowałem juki, w nocy trzymałem straż i pilnowałem ognia. Prawda, nie nauczyłem się jednej rzeczy – polowania z łukiem na drobną zwierzynę. W tym nikt z nas nie potrafił dorównać scytyjskiej dziewczynie – a ona z wielką  uciechą zapewniała nam tym sposobem świeże mięso i skóry. Nie umiałem też, tak jak Dolan i Agis, czytać znaków na ziemi, drzewach i w powietrzu, wyszukiwać wodę, ukryte tropy, ślady i ścieżki, a nadto rozmaite pułapki natury. Chłopak miał to we krwi, a stary wojak – z doświadczenia. 
Choć zachowywaliśmy naturalną hierarchię pozycji, to przecież panował miedzy nami nieznany mi wcześniej stan wspólnoty ludzi, wzajemnie się wspierających, podążających jedną drogą, nie z przymusu, lecz w własnej woli. A przecież niełatwo jest znosić w takich warunkach swe nastroje, lub słabości, gdy nie ma ani czasu, ani nawet ochoty, by się z nimi kryć. Każde udawanie, czy ambicjonalne puszenie się, bywa albo niepotrzebnie irytujące, albo szkodliwe, wręcz groźne. Zresztą, i tak, prędzej czy później, prawda o charakterach wychodzi na wierzch – lepiej więc, gdy zawczasu unika się niezręczności, nawet cichego wstydu za te drobne mistyfikacje.
Wychowany w greckiej tradycji, teraz uzupełniałem swą wiedzę o nowe jej rozumienie. Doszedłem oto do przekonania, iż słuszność starej maksymy o poznawaniu samego siebie więcej sprawdza się w praktyce wspólnego życia, niż w uczonych dysputach. Raz po raz utwierdzałem się na własnej skórze, że uczoność filozofów, pielęgnowana w akademickich gajach, nijak nie ma się do nauki z przeżywania, wespół z innymi, trudów, radości, i smutków zwyczajności i niezwyczajności kolejno mijanych dni. Z jednej strony spełniamy to, co uznajemy za konieczność, lecz z drugiej – wystawiani jesteśmy na próby, zaskakujące i nieprzewidywalne, na które nie mamy gotowych rozwiązań. Liczy się wtedy gotowość stawienia im czoła, nawet jeśli ryzyko budzi lęk, a efekty działania zdają się być niepewne, czy później pozostawiają wiele do życzenia. Gdym tak nieraz zastanawiał się nad tym, odpoczywając wieczorem po kolejnym, męczącym dniu wędrowania, wspominałem z rozbawieniem moje spotkanie z Żydami w Tarsie. Ciekawe, jak też tamci młodzi ludzie radziliby sobie tu, w górach, gdyby zapomnieli zabrać ze sobą swych ksiąg z gotowymi przepisami na picie wody ze studni? 
Podobne rozmyślania nachodziły mnie nie raz, i nie dwa, gdy powoli, ale sprawnie przywykałem do nowej odmiany sposobu podróży. Przez pierwsze dwa tygodnie szliśmy szybko, gdyż droga wiodła dość równo, nadto przez liczne, spore osady, gdzie zawsze dawało się – za stosunkowo niewielką opłatą – znaleźć jakiś nocleg, proste wygody i zaopatrzenie. Najpierw skierowaliśmy się ku Besabdzie nad Tygerem, miejscu, które niektórzy zwali wrotami do Armenii. W połowie drogi zboczyliśmy jednak w prawo, przekraczając tę wielką rzekę nieco niżej, i, idąc w dół jej dopływu, zwanego tu Kaburem, dotarliśmy do dziwnego miasta Zach, zamieszkałego przez jedno z plemion syryjskich, chyba spokrewnionych z Medami. Ta ogromna, rzeczna wyspa, połączona mostami z przedmieściami na lądzie, jakby pomniejszona Antiochia, znakomicie nadaje się na obronną fortecę. Ciekawe, czy i do tego przed wiekami przyłożył rękę któryś z dowódców Aleksandra? Nie omieszkałem jej sobie dobrze obejrzeć, nie tylko z własnej ciekawości, lecz pamiętając również, co obiecałem Korbulonowi. 
W oddali dawało się dostrzec już zarysy wielkich gór, które zamierzaliśmy przekroczyć. Ale czekało nas jeszcze długie, acz ponoć w miarę znośne wędrowanie ścieżkami u ich podnóża, co – po zasięgnięciu języka u miejscowych – mogło potrwać kolejne dwa tygodnie. Dopiero tam miały zacząć się większe trudności. By najszybciej i najkrócej przejść na drugą stronę, ku medyjskiej Atropatene nad jeziorem Spauta, przyjdzie szukać wysoko małych rzek, do niego spływających. Ostrzeżono nas, że bez pomocy mieszkających tam górali łatwo się pogubić i zginąć z kretesem. Dolan z Aszą pamiętali, że prowadzono ich tamtędy, ale którędy dokładnie – tego nie potrafili określić. Twierdzili jednak, że gdy znajdą się już w tamtej okolicy, na pewno poznają to po znakach i miejscach, które wryły im się w pamięć. Cóż, pozostawało tylko iść dalej, licząc na to, że koniec końców odnajdziemy sposób, by jakoś tamtędy przejść.
Ponieważ przyjęto nas tu dość przyjaźnie, więc zastanawialiśmy się, czy aby nie  odpocząć w mieście kilka dni, i nieco się oporządzić ze sobą i dobytkiem.  Sprawę rozstrzygnął przypadek, pewne wydarzenie, które umocniło mnie w przekonaniu, jak mało umiem się jeszcze poruszać między ludźmi jako człowiek zwyczajny, a nie rzymski patrycjusz. Drugiego dnia po przyjeździe, przed wieczorem, gdy siedzieliśmy w lichej gospodzie, przy równie lichym posiłku, dosiadł się do nas jakiś człowiek z dzbankiem obrzydliwie cuchnącego napoju, i całkiem grzecznie począł  rozpytywać, kim jesteśmy. Ponieważ utarło się, że to ja prowadzę takie rozmowy, powiedziałem mu to i owo, bez wyjawiania naszego pochodzenia, zaznaczając tylko, że chcemy iść w stronę dalekich gór. Widział w nas wędrownych kupców, więc pytał, czy czegoś nie kupimy, albo czy mamy coś na wymianę. Podziękowałem za zainteresowanie, ale wymówiłem się od handlowania. 
Nie był natarczywy, więc rozmawialiśmy dalej, już o sprawach codziennych i miejscowych, także o dalekim świecie, którego bardzo był ciekawy. Zacząłem i ja wypytywać o zwyczaje, o pracę, o wojny i żołnierzy, o okolicę. Gdy już kończyliśmy, dodał jeszcze, że obcy z tak daleka są tu rzadkością, a jemu było miło nas poznać. Odparłem, że i ja pierwszy raz zapuściłem się na te ziemie, i że wszystko tu bardzo mnie interesuje. Po tej wymianie uprzejmości pożegnał się, i odszedł.
Jakie było moje zdziwienie, gdy następnego ranka, pojawił się znowu, tym razem z zaskakującą propozycją. Otóż jego syn miał się tego dnia żenić, a on uznał, że warto by zaprosić tak ciekawych gości na te uroczystość. Nie wiedziałem, co powiedzieć. Odmówić nie wypadało, ale i zgodzić się było trochę strach, gdyż nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. A nuż zamyślają coś dla nas niebezpiecznego, jakąś pułapkę, albo bandycką sztuczkę? W rozterce zerknąłem na Aszę, która, widząc moje niezdecydowanie, lekko pokiwała głową z aprobatą. Nie wiedząc, w czym rzecz,  uznałem, że ma chyba w tym jakąś swoją rację, którą postanowiłem uznać. Zaproszenie przyjąłem, oznajmiając, że bardzo jestem za nie wdzięczny, i że przyjdę – ale wraz z tą tu kobietą. Nawet zbytnio się nie zdziwił, pokiwał głową ze zrozumieniem, i wyjaśnił na odchodnym, gdzie mamy szukać jego domu.
Gdy odszedł, Asza wyjaśniła mi, że spotkał nas zaszczyt, którego nie wolno odmawiać. Z jej wyjaśnień pojąłem, że nieprzyjęcie go mogłoby nam zaszkodzić – nie tylko tu, ale i dalszej drodze. 
- Nie wiesz, panie, jak tu się szybko roznoszą wieści. Ta pójdzie dalej, więc trzeba dobrze ją wykorzystać.
- Niby jak?
- Tu żyje jedno plemię ale rządzą duże rodziny. Jedna łączy się z drugą.. 
- To jeszcze niczego nie tłumaczy.
- Dokoła są sami swoi, nawet daleko stąd. Jeśli ci, tutaj, zechcą, mogą nam podróż ułatwić. Jak nie, to utrudnią. U nas tak jest. Gdy idziesz, wyprzedza cię wieść, albo dobra, albo zła. I będziesz miał tak, jaka ona będzie.
Tłumaczyła mi to jeszcze czas jakiś, i chyba pojąłem w czym rzecz. Cóż, czy to Rzym, czy barbarzyńcy – wszędzie jest tak samo. Za jakiego cię uznają, tam cię wpuszczają. Bez aprobaty gromady, choćby i rozporoszonej, nie masz w niej czego szukać. Różne światy, różne narody, ale zasada ta sama, tyle że w obyczaju niekiedy objawia się w sposób dla nas niepojęty. To samo dotyczy zagrożeń. Trochę się spieraliśmy, ale ustąpiłem, gdyż lepiej rozumiała to, co dla mnie tu obce i dzikie. 
Nie było więc już co więcej deliberować, niemniej czekałem popołudnia z lekkim niepokojem. Asza przygotowała nam ubrania, a na koniec oświadczyła stanowczo, że koniecznie musimy zabrać ze sobą jakieś dary. Że tak się godzi, sam się domyślałem, ale brakło mi konceptu, jak z tego wybrnąć. Rada w radę wyszło na to, że ona ofiaruje przyszłej żonie mały woreczek soli, ja zaś – panu młodemu, mały sztylet z zapasów, jakie mieliśmy na handel. Gdy zauważyłem, że to jednak chyba zbytek hojności, stwierdziła, że i tak w drodze zysk z tego będzie większy, niż to jest warte w samym towarze  Przed wyjściem nakazałem jeszcze Agisowi, by mieli z Dolanem na wszystko baczenie, rozglądali się, i nasłuchiwali, czy aby nie będzie działo się coś niepokojącego.
Gdy przyszliśmy, ujrzałem przed domem spore zgromadzenie, jakby na coś czekające. Ktoś przywołał gospodarza, a ten, powitawszy nas, przedstawił kilku swoim ziomkom. Po krótkim czasie rozpoczęła się bardzo widowiskowa ceremonia, którą z wielkim hałasem poprowadził miejscowy ni to kapłan, ni to czarownik. Asza szepnęła mi na ucho, że młodzi muszą być ze znaczących rodzin, i że duże interesy tu wchodzą w grę, bo u zwykłych ludzi tak bogatych rytuałów się nie odprawia. Niewiele z tego rozumiałem, zwróciłem jednak uwagę, że narzeczona, choć prawie jeszcze dziecko, wcale nie wyglądała na wystraszoną. Tu chyba rzeczywiście odbył się jakiś handel, a młodzi byli dla niego albo pretekstem, albo jego zwieńczeniem i przypieczętowaniem. Niewiele więc różniło się to w treści i istocie od naszych zwyczajów, tyle że w innej oprawie, i na inną miarę. 
Po zakończeniu obrzędów, przyszła pora na składanie darów. Senior rodziny dał znak, by nas puszczono pierwszych, co miało oznaczać, wszem i wobec, wielki dla nas honor. W duchu dziękowałem bogom, że posłuchałem Aszy, gdyż wielką konfuzją byłoby, gdybyśmy przyszli z pustymi rękami, albo z czymś mało atrakcyjnym. Przytomnie pokazałem najpierw wszystkim sztylet, który przyniosłem, potem podałem go ojcu, a ten, okazawszy swoje wielkie ukontentowanie, wręczył go ożenionemu właśnie synowi. Asza, odczekawszy chwilę, z rytualnym namaszczeniem, podeszła do stołu, skłoniła się nisko, po czym położyła na nim woreczek z solą. Gdy gospodarz sprawdził jego zawartość, cisza oczekiwania wypełniła się głośnym gwarem uznania.
- Wiesz, obcy przybyszu, co dobre, i co się należy – gospodarz wyraził zadowolenie uniesieniem ręki. – Siądź, i bądź naszym gościem – wskazał miejsce niedaleko siebie. 
Asza poszła do kobiet, ja zaś zasiadłem w gronie starszych, mając za sąsiada owego czarownika, w ozdobnej szacie, i z pomalowana twarzą. Gdy skończono składanie darów, i ustały mowy pochwalne, zaczęła się uczta. Jedzenie pozwalało mi bardziej słuchać, niż mówić od siebie, czy odpowiadać na różne pytania. Czułem się niezwykle, trochę jak w teatrze, w którym gram na samym proscenium. Panowała wielka wesołość, mnie jednak dokuczał straszny zaduch, i panujący dokoła brud, a z tym i niechęć do tego, co podsuwano mi pod nos. Potrawy były albo mdłe, albo strasznie ostre, a już najgorszy okazał się dziwny napój, który tu pito w ogromnych ilościach. Wymawiałem się, jak mogłem, ale przecież nie dało się w ogóle nie kosztować poczęstunku, bo byłoby to wielką obrazą.
Po jakimś czasie zgromadzeni goście wylegli na dwór, wszystko się przemieszało w okrzykach, popisach siły i zręczności, drobnych bójkach, w wabieniu kobiet, kotłowaninie dzieci i psów. Po jakimś czasie wstałem i ja, zbliżyłem się do gospodarza, i, wyraziwszy mu wpierw swoją wdzięczność za gościnę, spytałem, czy nie uczynię jakiej niegrzeczności, jeśli się już oddalę. Jego zgodę musiałem okupić wypiciem jeszcze jednego dzbana tego obrzydliwego napitku, ale w końcu wyplątałem się zza stołu, kierując ku wyjściu. W tej samej chwili wyszła z tłumu czujnie wszystko obserwująca Asza, i bez słowa stanęła dwa kroki za mną. Zaskoczyła mnie jeszcze uwaga, jaką wygłosił żegnający się ze mną czarownik.
- Niezwykłym jesteś człowiekiem, przybyszu. Strzegą cię dobre duchy, które odganiają złe demony. Oby cię nigdy nie opuszczały – rzekł z emfazą, co nie uszło uwagi otoczenia. 
Nie wiedząc, co odpowiedzieć, skinąłem głową bez słowa, i żegnany życzliwymi gestami i okrzykami, szybko oddaliłem się w stronę naszego lokum. Asza zrównała się z mną, przerywając milczenie krótkim komentarzem.
- Uszanowałeś ich, a oni uszanowali ciebie. Ale najważniejsze były dobre słowa czarownika. Przekonasz się, panie. Nic ci nie grozi. I nikt teraz nie odważy się podnieść na ciebie ręki. Nawet daleko stąd.
- Skąd, niby, ta jego łaskawość? – od dawna irytowała mnie łatwowierność wobec przesądów. Więcej w nich fantazji, niż rozumnego sensu. W dzisiejszym zdarzeniu nie znajdowałem nic ponad to, co zobaczyłem na własne oczy. Prawda, byłem zadowolony, że poznałem coś dla mnie nowego, ale w tej chwili czułem ulgę, że już stamtąd wyszedłem. Moja gotowość do bycia nowym człowiekiem wystawiona została na wielką próbę. Słowa Aszy, wypowiedziane z takim przekonaniem, przyjąłem za puste prorokowanie, gdyż nazbyt dobrze wiedziałem, jak mało warte są sztuczki i przepowiednie wróżbitów – nawet z tych największych świątyń. A co dopiero mówić o tym tutaj, malowanym dzikusie. 
- Nie śmiej się. On wie, co mówi.
- Że niby widzi duchy i demony?
- A skąd wiesz, że nie? – jej przekorny opór mnie zadziwił, ale zamilkłem. Jeszcze tego brakowało, żebym wdawał się z kobietą w próżne spory, zwłaszcza takie, w których rozum staje naprzeciw babskim przeczuciom. 
Było jednak coś w tym, co powiedziała. Przez czas postoju w miasteczku ludzie traktowali nas życzliwie, jak na obcych. Nie unikali rozmów, wiele więc się dowiedziałem o ich historii i obyczajach, co skrzętnie zebrałem w pamięci, by w swoim czasie dokładnie to opisać. Gdy poznani przez mnie gospodarze ocknęli się po weselu, które trwało jeszcze przez następny dzień, długo naradzałem się z nimi, jaką drogę teraz wybrać, gdyż okazało się, że można iść dalej na dwa sposoby. Albo od razu wzdłuż gór, albo, po niewielkim przejściu na południu, dalej, już wielką wyżyną, mniej uciążliwą w przejściu, tyle że mało zaludnioną, i przez to wymagającą nocowania w namiotach. Pora była zimna, ale przeważyła nie tyle nawet wygoda, czy mniejsza odległość, ile to, że pierwsza trasa była pewniejsza, gdyż biegła po większej części wzdłuż długiej rzeki, zwanej Zab, i jej dopływów. Trudno się tam więc zgubić, a ponadto z opowieści i komentarzy mych rozmówców wynikało też, że żyje tam wszędzie tam ten sam lud, co i tu. 
Choć pochlebiam sobie, że nieźle znam geografię, to jednak nie byłem w stanie się rozeznać, skąd się ów lud wywodzi, gdyż było tu pomieszanie chyba wszystkich ze wszystkimi – Medów, Persów, Syryjczyków, Armenów, Scytów, Kimeryjczyków; usłyszałem też zupełnie nieznaną  mi nazwę Hurran. Brakło czasu, by to wyjaśniać, zresztą nawet nie byłoby nawet z kim, skoro nie mają tu żadnej innej historii jak tylko przekazy w baśniach i pieśniach. Przez wieki, niczym w tyglu, stopiło się to w jedną całość. Tak, czy owak, wziąłem pod rozwagę – choć nie bez niejakiego sceptycyzmu – opinię Aszy o roznoszeniu się wieści, i o możliwej dla tej przyczyny przychylności ludzi, jakich napotkamy. Podjąłem więc decyzję i dałem znak do wyjazdu – nie było już co dłużej zwlekać.

26. Co się wydarzyło w górach
Przejście pierwszych górskich trudności, i dojście do okolic jeziora Spauta zajęło nam niemal trzy tygodnie, pełne wrażeń, ale i szczególnych wydarzeń. Poczyniłem w tym czasie wiele obserwacji, które stopniowo, acz znacząco dopełniały moje rozumienie świata, a najbardziej chyba siebie samego.
Przez cały ten czas nie spotkaliśmy nie tylko żadnych wojsk, ale w ogóle śladów jakiejkolwiek władzy obcej, ponad tę, jaką tu ludzie sami sobie ustanowili. Dawni Medowie przed wiekami ulegli Persom, których z kolei wiele lat później, niedaleko stąd, rozgromił Aleksander. Ostatnimi czasy zwierzchność na tych ziemiach przechodzi raz na Partów, innym znów razem na Armenię. Ale nie ma tu niczyjego panowania na stałe, prócz własnego, nie ma też państwa takiego, jak my je pojmujemy. Ludy te granic nie znają, za swoją  ojczyznę mają całe góry, i żyją rozproszone wśród nich, w małych gromadach rodowych i plemiennych, z wyjątkiem większych miast, pozostałych po dawnych czasach perskiej, a i wcześniejszej świetności. Tam, rzeczywiście, jeszcze widzi się resztki starożytności, dawne budowle, nawet świątynie, w których od setek lat płoną te same święte ognie. Własnego pisma, ani szkół czy nauki, nie mają, więc ich wiedza i tradycja to obyczaje, także legendy, śpiewane w mowie, pomieszanej ze słów perskich, aramejskich, nawet greckich, z dodaniem własnych, dla nikogo niepojętych. Porozumieć się można, ale już nie porozmawiać, chyba że mocno wspierając gestami i mimiką. 
Są niezwykle gościnni, ale też dumni, i dzielni na swój sposób. Kto w zmienności historii zamyślił rościć sobie prawo do panowania nad nimi, pojawiał się czasem z dużą siłą, by zagrabić, co się da, ale szybko się wycofywał. Miejscowi nie tyle pokonywali go w bitwach, ile wyniszczali po kawałku w górskich przemarszach. Poddać ich sobie jest niemożliwością, nie mówiąc już o nasłaniu im jakich urzędów. Po tygodniach wędrowania przez te ziemie zrozumiałem, czemu wyprawa Antoniusza musiała skończyć się niepowodzeniem. Wejść z armią tu można, ale utrzymać się, bić na naszą modłę, czy zaprowadzać rzymskie porządki, to zadanie niewykonalne. Jeśli kto chełpi się, że zdobędzie  tę ziemię dla siebie, i na zawsze, musi być wielkim pyszałkiem, bez znajomości rzeczy i wyobraźni.
W wielu miejscach ludzie nie stawiają zabudowań, lecz mieszkają w jaskiniach i grotach górskich, doskonale przysposobionych ze wszystkim do życia. Gdzieniegdzie kilka takich niby osad połączonych jest ukrytymi korytarzami, ma wspólne pomieszczenia, wspólne źródła wody. Podobnie jest ponoć i w naszej Kapadocji, gdzie tym sposobem zebrały się liczne plamiona, nawet z własnymi, podziemnymi świątyniami. Jakże teraz wchodzić w takie labirynty z wojskiem, i skutecznie walczyć z ludem, który za ochronę ma niedostępną przyrodę, tak zmyślnie wykorzystaną dla własnych celów.
Większe miasta zbudowano na szczytach gór, co robi duże wrażenie. Ma to sens wojenny dla strategii, ale powoduje, że każde z nich jest odrębną społecznością, rządząca się własnymi prawami. Ponieważ natura ludzka wszędzie jest ta sama, więc i tu są bezwzględne podziały na biednych i bogatych, silniejszych i słabszych, mądrzejszych i głupszych w rozumie i życiu. Te same władają ludźmi namiętności, tyle że gwałtowniej może przeżywane i okazywane. Tak jak w górach, i tu wszystkim zarządzają, i nad wszystkim sprawują sądy, rodowe rady starszych, a od ich decyzji nie ma odwołania. 
To odwieczny porządek, niemniej tak urządzony naród nie ma zwartego państwa. Po pierwsze jest to niemożliwe przy wielkim jego rozproszeniu i różnorodności pochodzenia, a po drugie – specjalnie do niczego nie jest mu ono potrzebne. Nie ma więc urzędów i urzędników, ani dworaków, są klienci i strażnicy co możniejszych rodów, ale nie cierpi się  darmozjadów. Przy zagrożeniu z zewnątrz, mężczyźni łączą się do walki, ale potem znów  rozchodzą do swoich wsi i osad. Brakuje jednak czegoś, co by ludzi tych wydźwignęło ze stanu pospolitego bytowania. W osobliwy sposób przypominało to Grecję w samych początkach jej wielkości. Niegdyś również była podobnie rozczłonkowana, tyle że za jakąś niepojętą przyczyną zrodził się w niej duch daleko wyższej próby, który zapłodnił rozum do głębszego poznawania istoty człowieka, jego doskonalenia, a także przeobrażania świata. 
Z obserwacji i wiedzy, jaka tu posiadłem, wysnułem wnioski, osobliwie zbieżne z tym, o czym mówił Maros na Cyprze. Otóż wyszło mi, że duże i spójne państwo powstanie  tylko wtedy, gdy w jakimś narodzie – po tym, jak już jakoś ułoży się sam ze sobą – powstaje pęd do zawłaszczania innych ponad miarę, z potrzeby panowania nad nimi, i grabienia słabszych. Zaczyna wtedy tworzyć siły do tego niezbędne, i wszystko podporządkowywać temu właśnie celowi. Za dobro wspólne uznaje jedynie to, co służy pomnażaniu zdobyczy, i wywyższaniu się kosztem cudzej słabości, a nie własnej doskonałości. Grecja, gdy sama już okrzepła, też podbijała świat, wszelako zaczynając u siebie od siły swego rozumu i ducha. Jest coś symbolicznego w tym, iż najpierw był Arystoteles, dopiero potem Aleksander, a wodzami i przywódcami nieraz bywali filozofowie i uczeni. Niestety, potem Macedończykowi zabrakło mądrości swego nauczyciela, największy zdobywca w dziejach świata zatracił miarę, a rozum przegrał w nim z pychą. Może dlatego, że podczas wojen na wschodzie nadmiernie słuchał fałszywego pochlebcy z Abdery. Cóż, władca upadł, ale to, co z greckiego ducha poniósł w świat, żyje do dziś.
Bez równowagi nie ma wielkości. U nas pierwszy zrozumiał to chyba dopiero August, ale też miał on za przyjaciela i mentora mądrego Kananitę, którego, jeśli nawet nie we wszystkim słuchał, to jednak się radził. Dlatego przewyższył Cezara, gdyż ten wiecznie zwycięski wódz, choć miał żelazną wolę walki, owładnięty był żądzą władzy, a w czas pokoju mniej rozmyślał, a bardziej się wymądrzał, głównie dla poklasku, próżnej chwały i zysków. Gdy nie mógł pokonać Katona na racje, po prostu go uwięził. Z kolei, gdy rozsądny Bibulus ważko argumentował przeciw jego pomysłom, pohańbił go publicznie, i zmusił do zamilknięcia na długie miesiące. Swoją drogą, ciekawe, jak ten bóg wojny dałby sobie radę ze swą armią w takich jak te górach. Zwyciężał w Bitynii i Hiszpanii, ale tam nie ma takich przestrzeni, a już na pewno takiej tradycji i determinacji narodu.
Dotarłem też do miasta, uchodzącego za najpierwsze gniazdo dawnych Medów, wzniesione na dwóch wzgórzach, miedzy głębokimi dolinami, wysokimi szczytami i wodospadami. Tak jak wszędzie w tej krainie, miejscowi sami są sobie panami, a wielu wśród nich żyje Persów, dawnych sojuszników, którzy znaleźli tu schronienie przed Partami. Dalej, na południe od jeziora Spauta, jest jeszcze jedno podobne miasto, nie tak warowne, stolica dawnego, królestwa Mitanii, o którym czytałem u Strabona. Gdym tak oglądał te miejsca, przez które wędrowałem, myślałem z zadumą, że Rzym, ze swoją  historią, jest ledwie dzieckiem w rodzinie narodów, które wyrosły i dojrzały na długo, nim my w ogóle przyszliśmy na świat. Słusznie szczycimy się potęgą – ale czy ona kiedyś sięgnie i tu? Czy sama natura, a i tradycja, nie postawiłyby nam barier nie do pokonania? 
Oprócz niezwykłości nieznanego świata, jakie tu poznawałem w trakcie   wędrowania, zaszły też zdarzenia i okoliczności, które nadały naszej wyprawie znaczenia dla mnie zgoła niespodziewanego, głęboko odmieniając mą duszę. I to w tym samym czasie i miejscu, jakby bogowie, zostawiając mnie dotąd w spokoju, wręcz zasadzili się tam ze swymi niespodziankami! Zaiste, miał rację Maros, mówiąc, iż me poszukiwania zapewne uwieńczy sukces w dotarciu do zamierzonego celu, lecz ważniejsze będzie to, co wydarzy się, i co spotkam, na wiodących ku niemu drogach.
Idąc wzdłuż podnóża wysokich gór, jednego razu weszliśmy w niewielką dolinę, gdzie na skraju zagnieździła się spora osada, licząca sobie około setki domostw z przyległościami, nie licząc pewnej ilości grot. Urzekła mnie uroda okolicy, z drzewami na zboczach, i niewielkim, przepływającym z boku strumieniem. Mieszkali tu ludzie zwyczajni, głównie pasterze, sadząc po sporej ilości zwierząt. Choć dochodziło ledwie południe, postanowiłem, że zatrzymamy się obok nich, może nawet na dwa-trzy dni, gdyż dolina, osłonięta od wiatru, zachęcała  do odpoczynku po tygodniu szybkiego wędrowania. Asza z Dolanem stanęli na uboczu, by zająć się końmi, ja zaś z Agisem ruszyliśmy ku oddalonym, mizernym siedzibom tutejszych mieszkańców. Jechaliśmy niespiesznie, by pokazać, że nie mamy złych zamiarów. Z domów wyległo kilka osób, przyglądając się nam bardziej ciekawie, niż wrogo. Było wśród nich dwóch uzbrojonych mężczyzn, więc zsiedliśmy z koni, i podeszliśmy do nich, uznając, że to z nimi należy rozpocząć rozmowy o pozostaniu na ich ziemi. 
Miałem już niejaką wprawę w takich spotkaniach, więc, zbliżywszy się, powitałem ich w tutejszej mowie, bardzo nieporadnie, gdyż zdążyłem się jej wyuczyć ledwie na tyle, żeby powiedzieć kim jesteśmy, i czego chcemy. O znalezieniu dachu nad głową mowy raczej nie było, więc poprosiłem, by nam pozwolono gdzieś tu rozłożyć się z namiotami na czas postoju, a także dać koniem popas. Trochę słowami, więcej gestami spytałem, czy użyczą nam jakiego jedzenia i picia – oczywiście za zapłatą. Nie byli ani zdziwieni, ani zaskoczeni naszym przybyciem, z czego wniosłem, iż przejezdni goście nie są dla nich czymś niezwykłym. Dopiero później okazało się, że wieść o tym, kim jesteśmy i skąd przybywamy, wyprzedziła nas, tak jak zakładała to Asza, gdy wyjeżdżaliśmy z odległego stąd Zachu. 
Dopełniwszy obyczaju, i otrzymawszy przyzwolenie, wróciliśmy do rodzeństwa, które zdążyło już zacząć przygotowania do postoju. Jak to zwykle bywa w takich okolicznościach, towarzyszyła nam gromada dzieci, ciekawych niecodziennych atrakcji. Za nimi pokazały się też jakieś kobiety, na zwyczajowo wścibskie, babskie przeszpiegi nowinek w okolicy. Cała ta eskorta rozsiadła się w pewnym oddaleniu, gapiąc uporczywie, gdy stawialiśmy namioty i oporządzali dobytek. 
Przy bezchmurnym niebie było tak ciepło, że z gorąca zdjąłem trochę ubrania. Asza, zamyślając przygotować jedzenie, wysłała brata do lasu na zboczu po drzewo, by rozpalić potrzebny jej do tego ogień. Gdy wrócił, coś mnie podkusiło – chyba z wesołości i uczucia odprężenia – by pokazać przyglądającej się nam dzieciarni magiczną sztuczkę. Wyjąłem z sakwy fenickie szkło, po czym, dla większego wrażenia, uniosłem je ku słońcu w geście jakby rytualnym, mamrocząc przy tym coś po nosem. Potem, zwolna pochyliwszy się ku ziemi, niepostrzeżenie uchwyciłem promień, i w dwie chwile podpaliłem ułożony stos suchych gałęzi, wszelako udając, że czynię to gołymi rękami.
Czemu to zrobiłem? Sam do dziś nie wiem. Chyba to bogowie musieli mnie do tego natchnąć, jako że sam z siebie nigdy w życiu nie miałem skłonności do tanich popisów przed kimkolwiek, a już tym bardziej przed zgrają małych dzikusów. Biorąc pod uwagę, jak niezwykłe okazały się  następstwa tego żartu, z czasem nabrałem pewności, że był w tym jakiś wyższy, niepojęty dla mnie zamysł owego poruszenia mej woli. 
Uczyniło się bowiem wielkie zamieszanie, kobiety z hałasem zagarnęły dzieciarnię, i wszyscy szybko pobiegli z powrotem do siebie. Ale nie tylko ich zdumiał mój wybryk. Asza stała bez ruchu, wpatrując się we mnie dziwnym wzrokiem, ni to z przestrachem ni to podziwem. Nigdy wcześniej nie wyjmowałem szkła, ani nie pokazywałem, do czego służy. Jeśli nawet wspomniał jej coś o tym brat, świadek mego zakupu w Antiochii, to przecież co innego o czymś usłyszeć, a co innego zobaczyć, jak działa. Uzmysłowiłem sobie w tym momencie, że co dla mnie było użytecznym wytworem fenickiej wiedzy i kunsztu Nartasa, ludziom prostym, a już zwłaszcza barbarzyńcom, musiało zdawać się znakiem mocy bogów, panów żywiołów. Dla nich, tylko ktoś szczególnie naznaczony ma zdolność przyzywania jej, i prawo używania wedle własnego uznania. 
W oczach widzów tego zdarzenia, i w ich rozumieniu rzeczy, w jednej chwili obcy, ale przecież zwyczajny przybysz, zamienił się w kapłana ognia! A może słońca? Kto ich wie, do czego mnie przypisali? Może wydałem im się jakimś wysłannikiem demonów, których tak  się boją? Wedle wschodniej tradycji, jest tu ich tyle, że nie sposób wszystkich zliczyć. Nieco mnie to zaniepokoiło, gdyż zdałem sobie sprawę, że gdy dzieci i kobiety zaniosą tę wieść do osady, przekażą ją niezwykle ubarwioną, i wyolbrzymioną przez strach i wyobraźnię – z nieprzewidywalnym dla nas skutkiem. Co pomyśli sobie Asza nie obchodziło mnie zbytnio, gdyż uważałem, że miała chyba dość własnego rozumu, żeby po tylu tygodniach wędrówki  przyszło jej do głowy mieć mnie za kogoś innego, niż ten sam człowiek, którego zdążyła już poznać.
Machnąłem wiec tylko, ręką, Agis pokiwał głową z rozbawieniem, Dolan uśmiechnął się łobuzersko – i na tym dla nas sprawa się skończyła. Zajęliśmy się sobą, zwierzętami, rozstawianiem namiotów, zadowoleni, że na dłużej rozprostujemy kości po ciągłym siedzeniu w siodle. Ale nie było nam dane zbyt długo cieszyć się spokojem. Po południu ujrzeliśmy, jak od osady zbliża się ku nam większa grupa miejscowych, z dwoma starszymi mężczyznami na czele. Zauważyłem pewną dostojność tego orszaku, co mogła oznaczać, że nie idą do nas w złych zamiarach, tylko chcą porozmawiać o czymś dla nich ważnym. Nie myliłem się, gdyż w pewnej chwili, na znak, dany przez jednego z przewodników, ludzie stanęli. Podniosłem się, ci dwaj podeszli do mnie nisko się pokłonili, i trochę słowami, trochę gestami, wyjaśnili, że  zapraszają mnie do jednej ze swych chat. Gdym już zrozumiał, o co im chodzi, zgodziłem się  i skinąłem na Agisa, by poszedł ze mną. Znów przytomnością umysłu wykazała się Asza, która weszła do mego namiotu, pokazując wzrokiem, bym i ja to zrobił. 
- Weź ze sobą swój amulet, panie – rzekła w środku, podając mi ubranie. – To ważne.
- Tak uważasz?
- Przyszli tu dla ciebie, ale i dla niego – odparła z powagą, pokazując na sakwę, w której trzymałem schowane swoje fenickie szkło.
Ponieważ wiedziałem już, że lepiej ode mnie wyznaje się na tutejszych obyczajach, ani nie spytałem, o co chodzi, ani się nie sprzeciwiłem, tylko wyjąłem mój szklany nabytek, nie mając jednak pojęcia, jak mam go ze sobą nieść. Asza przyjrzała mu się, rozejrzała dokoła z wahaniem, wreszcie dała znak, bym poczekał, następnie szybko wyszła, a po chwili wróciła czymś w ręku.
- Zawieś go na szyi, ale na początku trzymaj pod ubraniem – rzekła, podając mi krótki skórzany rzemyk.
Gdy pokazałem, żeby pomogła mi go przewlec przez ucho w oprawie, stanowczo odmówiła.
- Tylko tobie wolno go dotykać – kiwnęła głową. – Ma wielką moc, która może zabić – dodała stanowczo.
Nie było czasu na wyjaśnienia, wiec zrobiłem, jak doradziła, i wyszedłem przed namiot. Zebrani, czekający cierpliwie, na mój widok rozstąpili się, puszczając nas przodem. Agis szedł nieco za mną, i – mimo pozornego spokoju – bacznie rozglądał się na boki. Tak oto, w orszaku miejscowego plemienia, dotarłem do sporego domostwa, gdzie wprowadzono mnie do dużej, ciemnej izby, rozświetlonej jednie przez słaby ogień dymiącego smrodliwie paleniska. W kącie, na stercie rozłożonych skór, siedział bardzo stary człowiek. Z zachowania towarzyszących mi osób należało wnosić, że to persona ważna, i powszechnie szanowana. Wskazał mi miejsce naprzeciwko siebie, pozostałych wyprosił gestem na zewnątrz, oprócz owych dwóch, którzy przyszli do mnie z zaproszeniem. Tym nakazał usiąść za sobą pod ścianą – po czym zapadło milczenie.
Nie da się oddać w zwykłym zapisie rozmowy, jaka wtedy się odbyła. Z powodu trudności językowych porozumiewaliśmy się na różne sposoby, niemniej szybko pojąłem, czemu zostałem poproszony. Oprócz zwyczajowego okazania gościnności, poszło jeszcze o coś, co w normalnych okolicznościach uznałbym za kiepski teatr. Otóż starzec, tutejszy senior, wyznał, że ich święty ogień, jaki od lat podtrzymywali w pobliskiej grocie skalnej, zgasł, i nie było prawdziwego kapłana, który by im go na nowo przywrócił. Zapalić go ot tak sobie nie wolno – na to musi być szczególna, ofiarna uroczystość. Sztuczką, jaką wykonałem ku uciesze dzieci, w jego mniemaniu dowodziła, iż jestem kimś w rodzaju wysłannika ich boga, zdolnego to uczynić! 
Przyznam, że dotąd rzadko zdarzało mi się w życiu tracić głowę, lecz gdym wreszcie zrozumiał, o co temu człowiekowi chodzi, nie wiedziałem, co rzec, i jak postąpić. Przemknęło mi tylko przez myśl, że Asza znów dobrze odczytała, co się może wydarzyć, i że bez jej pomocy nie wybrnę z tego kłopotu. Trzeba mi było jednak pogodzić się z tym, co nakazywały okoliczności. Idąc więc za jej radą, wysunąłem ukryty dotąd amulet, tak by wszyscy mogli zobaczyć, jak połyskuje na mej szyi w świetle paleniska. Uczyniło to ogromne na nich wrażenie, coś mówili do siebie, i kiwali głowami.
Zgodnie z tradycją rodzinną zostałem poświęcony perskiemu Mitrze, tyle że był to wybór szczególny i symboliczny, wszelako dopuszczalny o tyle, o ile nie umniejszał oddawania rzymskim bogom należnej im czci. Mamy Panteon, wzniesiony przez Augusta, gdzie w zgodzie czuwają oni nad pomyślnością cesarstwa i jego obywateli, jako dawcy losu i strażnicy praw – zarówno życia, jak śmierci. Każdy ma prawo wybrać sobie spośród nich własnego protektora, ale nie wolno mu zapominać o innych, gdyż może się to dla niego źle skończyć, jako że potrafią być w gniewie porywczy, nawet okrutni. Taki był, jest, i będzie porządek rzeczy, w każdym miejscu, czasie, i w każdym narodzie.  
Świat wywodzi się z żywiołów, nad którymi bogowie sprawują pieczę, a rządząc nimi, rządzą też ludzkim życiem, które stworzyli. Rzeczy wielkie i małe nie mogą się obejść bez ich woli, a i łaskawości, lub niechęci. Nie zawsze jednak panuje wśród nich harmonia, bo są między nimi gry tych większych, i ambicje tych pomniejszych. Często więc toczą swary, nawet drobnostkowe, wciągając w nie i nas, co przekłada się na kapryśną zmienność i burzliwość naszych losów. Nigdy nie wiemy, co zamierzają, ale strzeżemy się, by ich nie rozgniewać czynami niegodnymi, lub przeciwnymi naturze. Szukamy u nich rady i sprawiedliwości, wsparcia w miłości i zdrowiu, opieki w domu, w walce i w interesach, składając ofiary, by zapewnić sobie ich przychylność we wszystkim, co nas dotyczy. Kto zechce im się sprzeciwiać, albo z nich drwić, tego spotka los Prometeusza, czy jakże wielu, którzy tułają się w Tartarze, i, dręczeni przez Erynie, przeklinać mają do końca świata swą butę i nieposłuszeństwo wobec praw ludzkich i boskich. 
Mitra, któremu powierzyli się Tycjanowie, to dobry bóg ludzi uczciwych, prawych, ale też dzielnych, łączący w sobie dobro z walecznością przeciw złu. Odnajduje się w nim zarówno wzniosłość ducha, jak i konieczność borykania się z oporną mizerią codzienności. To bardziej przyjaciel i powiernik, niż władca. Zna nasze postępki, rozsądza spory, wszelako nie ma w sobie  nadmiernej surowości wobec naszych słabości. Jest bogiem słońca, nie mroku, bardziej nagrody, niż kary. Nie nagina zawczasu ludzkiej woli, ale po śmierci sądzić nas będzie z naszych uczynków. Zatem daje prawo wyboru, ale i przymusza do odpowiedzialności za to, co wyniknie z podjętych decyzji. To właśnie jest mi szczególnie bliskie, gdyż przydaje wielkiej wagi dla rozumu, jakim winniśmy się w życiu kierować, łącząc wiedzę z cnotą. Czyż nie tego nauczali również Grecy, z których przecież wyrastamy, i którym hołdujemy? I czyż nie wymaga zastanowienia, że krąg boskich praw osobliwie obejmuje daleko więcej, niż tylko znany nam świat?
W sytuacji, w jakiej mnie postawiono, dopatrzyłem się dziwnego splątania woli wielu bogów, z różnych światów, co by oznaczało, że jest chyba miedzy nimi jakieś powinowactwo. Moje szkło powstało, bez wątpienia, przy wsparciu fenickiego Kuszara, poczciwego pana umiejętności. Ale to przecież nasza Minerwa łączy naukę i rzemiosło w jedno, przydając im znamion mądrości praktycznej. Mojej wyprawie patronuje Merkury, i to on przywiódł mnie do krainy, gdzie Persowie i Partowie czczą swego, i również mego rodowego opiekuna, Mitrę. Ten bowiem niegdyś ochronił przed zgubą Tycjanowego przodka, przecież Rzymianina, syna Lucjusza – ale przecież dzięki greckiej sztuce Hipokratesa. A czyż egipska Izyda nie trzyma w dłoni słonecznego dysku?! Jakże niezwykle da się to wszystko – przy odrobinie wyobraźni – zebrać w jeden ludzki los? Tylko czy wolno? Czy aby w grach nadmiernie swobodnych, rozumowych skojarzeń, fantazja nie wywodzi człowieka na manowce nadmiernej poufałości z bogami? Czy ma to w ogóle jakiś sens?
Zgodnie z rodzinną tradycją, dostąpiłem niższych wtajemniczeń, do stopnia żołnierza, ale nie oddawałem się nadmiernie rytuałom, uważając, że boskich praw należy przestrzegać raczej w życiu, niż w ofiarach. Mój bóg jest dla mnie panem zobowiązań, co przekładam sobie na roztropną przyzwoitość, ale i na rozumność, wywodzoną z filozofii platoników i stoików. Ale Mitra to także Słońce i światło, co dotąd traktowałem jako figurę symboliczną, oznaczającą dążenie do doskonałości. 
Nigdy nie miałem pomysłu na kapłaństwo, raczej na godne życie. Lecz oto stanąłem wobec wyzwania, któremu powinienem sprostać, chociażby dla bezpieczeństwa naszej dalszej wędrówki. Gdybym odmówił, wówczas – zgodnie z tym, o czym przekonałem się, że tak się tutaj rzeczy mają – wieść o tym szła by przede mną. Jeśli nawet uszedłbym stąd cały i zdrowy, to nie wiadomo, co by nas czekało w drodze przez góry. Godząc się spełnić prośbę starca, nie stawałem się oszustem, gdyż na pewien pokrętny sposób wolno mi było uczynić, o co prosił. Tyle że w duszy czułem, iż bez wewnętrznego przekonania, jedynie z wyrachowania, dokonam sporego nadużycia. Lecz, czyż złapany w pułapkę konieczności, miałem jakiś wybór?
Zgodnie z miejscowym obyczajem, a i nakazem obowiązującego mnie prawa, przygotowania do planowanej uroczystości trwały kilka dni, wypełnionych wielkim zamętem, ale i podniosłością wśród miejscowych. Ku memu zdumieniu, pojawili się w dolinie wysłannicy z sąsiednich, górskich osad, zwołani przez gospodarzy. Było oczywiste, że skutkiem tego wydarzenia będzie umocnienie ich pozycji w bliższej i dalszej okolicy, jako że staną się dysponentami i strażnikami ołtarza boskiej łaskawości i opieki. Wszyscy odnosili się do mnie z wielkim szacunkiem, karmili nas, dbali o wygody, także i o konie, na których wyznają się jak mało kto. Dolan, z właściwym sobie wścibstwem, kręcił się dokoła i szpiegował, znosząc wieści o tym, co się dzieje, zaś Agis raz po raz wzbudzał powszechny podziw swą siłą i pokazami władania różną bronią. Najbardziej zdumiewające było zachowanie Aszy, która wolne chwile spędzała z tutejszymi kobietami, wracając potem w wielce tajemniczym nastroju zamyślenia. 
Warunkiem udanej ceremonii była, oczywiście, bezchmurna pogoda, gdyż szkło, bez jasnego słońca, nie spełniłoby swego zadania. Taki dzień wreszcie nastał i – jak się potem okazało – miał pozostać w mej pamięci na całe życie, a to dla przyczyny zgoła dla mnie nieoczekiwanej. Nic nie zapowiadało czegokolwiek, co nie było wcześniej ustalone.
Wczesnym rankiem, wyruszyłem w wielkim orszaku mężczyzn w stronę pobliskiej góry. Kobiety szły w dużym oddaleniu, a w pewnej chwili zatrzymały się, gdyż nie wolno im  zanadto zbliżać się do miejsca rytualnego uświęcenia. Po dłuższym kluczeniu między skałami, wyszliśmy na ogromną półkę skalną, i doszliśmy do dużej ni to groty, ni to pieczary, gdzie w głębi, za wejściem, ustawiony był płaski głaz, z uformowanym, sporym zagłębieniem na mający tu płonąć ogień. Tuż przed grotą ułożono pokaźnych rozmiarów stos drzewa, specjalnie wybranego zawczasu przez najdzielniejszych młodzieńców, z udziałem Dolana, którego – ze względu na mnie – dopuszczono do tego zaszczytu. Chłopak wiedział, jak się rzeczy mają, więc – choć bardzo przejęty w swej barbarzyńskiej duszy – czujnie dopilnował, by było ono odpowiednio suche. 
Nie mam pojęcia, jak z ubrań, które mieliśmy ze sobą, udało się Aszy przygotować mi – w krótkim przecież czasie – tak ozdobną szatę, nadto z wymalowanym, dobrze widocznym znakiem Słońca, Rzeczywiście, wyglądałem w niej niczym dostojny kapłan. Bez wątpienia, pomogły jej w tym miejscowe kobiety, które tak często odwiedzała. Wiszące na mej piersi szkło fenickie czyniło niemałe wrażenie, jako zagadkowy amulet, znak wielkiej mocy i władzy. Tuż za mną, po obydwu bokach, szło dwóch mężczyzn, wyznaczonych przez starszyznę – i z moim namaszczeniem – na późniejszych opiekunów ołtarza. Wszystko odbywało się w milczeniu, pieśni miały zabrzmieć dopiero z chwilą rozpoczęcia obrzędu. Stopniowo udzielił mi się nastrój powagi, ale i pewnego uniesienia, które starałem się jednak powściągać, mając na względzie, by nie utracić panowania rozumu nad tym, co najważniejsze, czyli nad udanym zapaleniem ognia, i nadaniem temu właściwej i godnej oprawy.
W pewnym oddaleniu od wejścia do groty stanęliśmy w dużym kręgu, ja zaś, unosząc szkło ku słońcu, zamarłem, po czym po aramejsku, z dodaniem znanych mi słów perskich,  wygłosiłem śpiewnie wezwanie o łaskawe zesłanie ognia dla zebranego tu ludu. Było w tym wiele teatru, jaki znałem z rzymskich ceremonii świątynnych, resztę dopełniłem własną inwencją, by uczynić zadość oczekiwaniu widzów. Następnie podszedłem do stosu i, ustawiwszy się właściwie, nachyliłem nad nim, kierując fenicki promień na drzewo. Ku memu zadowoleniu, i niemałej uldze, zajęło się ono niemal natychmiast, a w kilka chwil mały płomyk strzelił w górę imponującym ogniem. Rozległy się okrzyki, rozbrzmiały bębny i piszczałki, zaintonowano chóralnie jakąś pieśń. Podano mi małą pochodnie, którą odpaliłem od stosu, po czym, pokłoniwszy się z wielką czcią przed słońcem, zaniosłem powoli do głazu  wespół z dwoma przyszłymi jego strażnikami. Tam nakazałem gestami, by i oni ją uchwycili, i tak, we trzech, zapaliliśmy ogień na odpowiednio przygotowanym kamiennym ołtarzu. Poczułem zapach jakichś domieszanych kadzideł, mężczyźni stanęli przy nim, ja zaś wycofałem się tyłem, a po wyjściu z groty wykrzyknąłem na cztery strony świata słowa podziękowania bogu za okazaną łaskę. Na koniec zwróciłem się do zebranych, i w łamanej mowie z wielu różnych słów, nakazałem, by pod groźbą boskiego gniewu, strzegli tego, co właśnie otrzymali. 
Ta część ceremonii odbyła się niezwykle uroczyście, z należytą ilością gestów, pokłonów i zaklęć. Wszelako teraz czekało mnie jeszcze kapłańskie uczestniczenie w złożeniu rytualnej ofiary krwi, szczęściem tylko w roli obserwatora. Z tyłu doprowadzono kilka zwierząt, ja zaś jedynie podałem nóż do spełnienia tego niemiłego obrządku. Widywałem podobne w naszych świątyniach, także i w rzymskim mitreum, lecz – mimo iż rozumiałem ich znaczenie i sens – za  każdym razem napawały mnie one wielką niechęcią. Tu odbyło się to niezwykle gwałtownie, z dzikim wręcz zapamiętaniem, wyrażającym wielką radość z powrotu znaku boskiej opieki. Nie dziwiło mnie to, niemniej okazywana dzikość w zachowaniu ludzi, i ich szalonej muzyce, wzbudzała wręcz obrzydzenie.
Po krwawej jatce, wróciliśmy na dół do osady, gdzie zaczęło się wielkie świętowanie. Myliłem się sądząc, że w zbiorowym zamęcie, jaki począł narastać, uda mi się od tego wymówić. Czekała mnie bowiem niespodzianka, która okazała się prawdziwie wymyślnym figlem bogów, aż nadto chyba rozbawionych moim wyczynem. Czy była to ich zemsta, czy nagroda za tak bezczelną śmiałość? Tego nie wiem, i nie dowiem się już nigdy.
Poprowadzono mnie do owego starca, od którego wszystko się zaczęło, a który czekał  przed swym domostwem na rozłożonych dla niego skórach między miejscową starszyzną i przybyłymi z gór gośćmi. Gdy zasiadłem, poczęto roznosić jakiś napitek, co wzbudziło poruszenie wśród zebranych, gromadzących się dokoła domów. Zostałem i ja nim uraczony – jako pierwszy, gdyż najważniejszy tu dziś człowiek. Z wielkim ukontentowaniem patrzono jak piję, wielu uśmiechało się, i dawało sobie jakieś znaki. Wymienialiśmy wiele dobrych słów, pełnych szacunku, aż wreszcie starzec oznajmił mi na pół słowami, na pół gestami, że jego lud chce mi wynagrodzić wielką łaskę, jaka im uczyniłem. Zrozumiałem tylko tyle, że w dowód ich przyjaźni niebawem poznam pewne tajemne miejsce, niedaleko stąd, które jest dla nich – jak się wyraził – źródłem wody życia.
Zmęczenie powoli ustępowało uczuciu narastającej ekscytacji otoczeniem, ludźmi, także pięknem otaczających nas gór. W popołudniowym słońcu wszystko dokoła było w ruchu, poranna podniosłość zamieniała się w powszechną radość. Porzuciłem zgromadzenie przed domem starca, gdyż czułem się tam już zbędny, tym bardziej, że nie za bardzo mogłem uczestniczyć w ich rozmowie. Miejscowa starszyzna, korzystając z okazji, z ożywieniem rozprawiała z przybyłymi gośćmi o swych sąsiedzkich interesach i wzajemnych układach, całkowicie mi obcych i obojętnych..
Krążyłem wśród gwarnej zabawy, trochę bez celu, nie chcąc jednak – a nawet nie mogąc, z racji mej tu roli – wracać do namiotu. Dojrzałem Dolana, popisującego się przed młodzieżą, także Agisa, nieodmiennie wzbudzającego wielkie zainteresowanie – tym razem także i kobiet. Wyczuwałem gęstniejącą aurę zbiorowego podniecenia, z czego zrodziło się we mnie podejrzenie, że szykują tu jakieś miejscowe bachanalia. O dziwo, wcale mnie to nie zdziwiło, ani zgorszyło. U nas dawno ich zakazano, ale i tak odprawiano, tyle że nie publicznie, jawnie, i zbyt licznie.
W pewnej chwili pojawiła się obok mnie Asza, która – jak kobiecie przystało – podczas ceremonii trzymała się na uboczu głównych wydarzeń. Zwykle wobec mnie powściągliwa, teraz odrzuciła postawę dumnej wojowniczki, i uśmiechała się zwyczajnie, bardzo po kobiecemu.
- Wielkiej rzeczy dokonałeś – odezwała się, lekko pochylając głowę, ale patrząc mi w oczy, czego dotąd raczej unikała. – Nie byle kim jesteś, panie, tylko nie chcesz tego okazywać – zaskoczyła mnie, gdyż pierwszy raz pozwoliła sobie na tak otwarte wygłoszenie sądu na mój temat. 
- Jestem tym, kim jestem, i nikim więcej. To wiem, i to mi wystarcza – nie wiedzieć czemu odparłem ostro i oschle, choć przecież wyraźnie mi pochlebiła.
- Nie złość się, proszę. Nie chciałam cię obrazić – powiedziała cicho, jakby kuląc się w sobie.
- Dajmy już temu spokój – widząc jak przygasła, uśmiechnąłem się ugodowo. – Jestem, po prostu, zmęczony, i tyle – westchnąłem, rozkładając ręce. – Wielki tu szum,  najchętniej bym stąd uciekł – rzekłem zrezygnowanym głosem, rozglądając się dokoła.
Staliśmy przez chwilę w milczeniu, obserwując, jak powszechna wokół wesołość staje się coraz bardziej hałaśliwa, chyba już nawet ponad miarę zwykłej zabawy. Dobrze  wiedziałem, co to oznacza. Jeszcze trochę, a zacznie się zbiorowe misterium swawoli i rozpasania. Szum w głowie wzmagał się, z trudem zbierałem myśli.
- Czy pozwolisz, panie, żebym ci coś pokazała?  - słowa Aszy zabrzmiały dziwnie łagodnie. – To niedaleko – dodał szybko, bojąc się, że mogę jakoś opacznie ją zrozumieć.
- Co takiego?
- Jedno ciekawe miejsce. Mówiły mi o nim kobiety. Powiedziały, gdzie jest, i jak tam iść  – ręką  wskazała zbocze góry, obok płynącego strumienia. 
Zawahałem się, ale przeważyła chęć wyrwania się z otaczającego mnie gwaru, który wciąż narastał, i zapewne niebawem zamieni się w zbiorowe szaleństwo. Wszystko mi jedno, byle jak najdalej stąd!
- Niech ci będzie, prowadź – skinąłem głową, i po chwili ruszyłem za nią. 
Doszliśmy na skraj doliny, a przy strumieniu poczęliśmy się wspinać ledwo widoczną, niezbyt stromą ścieżką wzdłuż jego biegu. Nie trwało długo, gdy dotarliśmy do skalnej ściany, u podnóża której ujrzałem prawdziwe dziwo. Wypływała z niej woda, lecz przed opadaniem w dół, pieniła się w sporym zagłębieniu małej polany, tworząc jakby basen wśród skał. Dokoła gęsto rosły drzewa, krzewy, trawa. Uroda tego miejsca była zaiste niezwykła, lecz to nie ona przykuła moją uwagę. Dokoła unosił się opar mgły, jakby pary wodnej, co oznaczało, że woda jest tu bardzo ciepła, albo wręcz gorąca. W powietrzu dał się czuć lekko słonawy zapach, gdzieniegdzie na kamieniach mieniły się różnokolorowe kryształki.
Dłuższą chwilę staliśmy bez ruchu, podając się urokowi miejsca, także naszym odczuciom. W pewnej chwili spojrzeliśmy na siebie, po czym naraz, bez słowa, jakby wiedzeni tym samym odruchem, zrzuciliśmy ubrania, i, podtrzymując wzajemnie, powoli ześlizgnęliśmy się do pienistej wody. Jej ciepło rozgrzało nas, nurt omywał ciała z brudu i zmęczenia, a one, zwolna, same z siebie, wiedzione odwiecznym prawem natury, poczęły wzajemnie się przyciągać. Zrazu ostrożnie poznawały się, potem splotły, na koniec wreszcie zespoliły – gwałtownie, i w niezwykłym zapamiętaniu. 
Później wielokrotnie zastanawiałem się, co też spowodowało, że wydarzyło się to, co się wydarzyło. Czy niezwykłość otoczenia? Czy owa nieuchwytna bliskość, niepostrzeżenie narastająca między nami podczas długich tygodni wspólnej wędrówki? Czy ten dzień, pełen mocnych  wrażeń? Czy pragnienie zapomnienia o trudach podróży? Czy prosta potrzeba natury? Czy wreszcie ów zagadkowy napój, który mącił rozum, i podstępnie budził zmysły? Może  wszystko razem, zmieszane niczym w retorcie zielarza? A może jeszcze coś więcej? U mnie – chyba jeszcze przemiana, jaką w sobie już wcześniej dostrzegałem, a która na dobre uwolniła wreszcie nowego człowieka spod pozłoty, nawyków i osądów rzymskiego pana i bogacza? Ale co u Aszy?
Podczas minionych tygodni, wszędzie tam, gdzie znajdowałem choćby najlichsze łaźnie, korzystałem z nich nie tylko dla czystości ciała. Tamte ulotne przyjemności – atrakcje, jak je nazywał Melos – dawały krótkie chwile wytchnienia, i nic poza tym. Były niczym rytuał spłacania naturze należnej jej daniny. Od wyjazdu z Nisbis nie miałem okazji tego czynić, więc domagała się swego. Lecz takie tłumaczenie wydało mi się zbyt łatwe, by nie rzec – prostackie. Zresztą nie wyjaśniało daleko głębszych uczuć, jakie się we mnie objawiły w tym, co zaszło. 
A przecież wydarzyła się rzecz niesłychana, która jeszcze niedawno zdała by się być niepodobieństwem. Oto ja, Tycjan, po trosze uczony, po trosze cesarski szpieg, a w całości wyniosły, rzymski patrycjusz, ku swemu zdumieniu, ale i radosnemu ożywieniu serca, ujrzałem i uznałem w barbarzyńskiej wojowniczce, na czas jakiś niewolnicy, kobietę mi bliską i drogą. Chłodny, szukający stoickiej równowagi umysłu i życia, człowiek z najwyższych sfer, uległ czemuś, co dotąd miał za słabość, której należy się wystrzegać.
Inna sprawa, że nie doszłoby do tego, gdyby nie Asza i jej przemyślność. Wszak to  ona okazała się sprawczynią tej sytuacji. Gdy wracaliśmy doliną, zapytałem przekornie, skąd wziął się pomysł zwabienia mnie do owego strumienia, wyznała, że to za sprawą kobiet z osady.
- One szybko podpatrzyły, że jesteś dla mnie ważny. Nie potrzebowały słów.  
- Musiałaś się z tym jakoś wydać.
- To się wie, widzi. Powiedziały jeszcze, że ja dla ciebie też jestem ważna. Tylko że się przed tym bronisz. 
- Może to i racja?  Chyba tak jest. 
- Ja to czułam, wtedy, po naszej wyprawie na pole bitwy. Ale jak miałam sprawdzić? 
- Sama mówisz, że to się wie..
- Nie zawsze, nie z każdym. Jesteśmy z innych światów. Zresztą, wy macie kobiety za nic, chociaż one i tak robią z wami, co chcą. Stąd twój strach.
- Nie wziął się znikąd.
- To z oszustwa. U was nie ma uczciwości miedzy mężczyzną i kobietą. 
- Skąd to możesz wiedzieć?
- W niewoli nie traci się wzroku, ani słuchu. Widziałam, i słyszałam.
- I tak to sobie przetłumaczyłaś?
- Wy uważacie się za lepszych. A nas macie za dzikich. Nie wiedziałam, co robić.
- Chcesz powiedzieć, że gdyby nie przypadek z przyjazdem do tej osady, nic by się nie stało?
- Nie wiem. Ale stało się. Tak zdecydowali moi bogowie. Twoi chyba też.
- Nie mieszajmy ich do tego. Oni chyba nawet się ze sobą nie znają – rozbawiła mnie myśl o takiej boskiej komitywie. – Zresztą co im do tego.
- Nie masz racji – sprzeciwiła się z wielkim przekonaniem.
- Przecież nie oni pokazali ci drogę do strumienia. I nie oni kazali mi iść za tobą.
- Ale wysłali do kogo było trzeba. A kobiety już pokazały, jak iść. Radziły, żebym spróbowała. Powiedziały, że będzie dobrze, bo haoma czyni cuda.
- Haoma?
- To ten ich napój. 
- A jednak! – aż mnie wbiło w ziemię. – Czułem, że dzieje się ze mną coś dziwnego. Myślałem, że to ze zmęczenia, po całym dniu pilnowania, żeby czegoś nie zepsuć. 
- Uszykowali napój, bo to dla nich wielkie święto. Tylko wtedy im wolno. Ale sam widzisz, że jest dla wszystkich – wskazała na ognie w oddali.
- Zaraz, zaraz! Ale oni wiedzą, czym to się kończy. Sama popatrz!. Słyszysz? – aż tu  dolatywały okrzyki powszechnej zabawy. – Dlatego tak mi się przyglądali, kiedy piłem to w domu starca. Oczywiście, wiedzieli! Miałem poznać wodę życia! Wszystko było ukartowane! Też wiedziałaś! – rzekłem z wyrzutem, czując się oszukany. 
Przepełniające mnie radosne uniesienie, teraz zmąciła wątpliwość, czy aby nie zostałem wykorzystany przez tę dziwną kobietę, której właśnie gotów byłem zawierzyć  siebie i swoje uczucia. Tylko, po co? Bo przecież nie o samo tylko zaspokojenie ciała tu szło. Tego byłem pewny. 
- Poszedłeś ze mną, bo sam chciałeś. Mogłeś nie iść – nie było w tym wyrzutu, złości, kobiecej fanaberii, czy zalotności. Po prostu, stwierdzenie faktu.
- Prawda. Choć bez takich zamiarów. Chciałem uciec od tego gwaru.
- Żałujesz? – nie spytała, czy jestem zły, czy o coś ją obwiniam, czy zechcę ją ukarać. Zresztą, jak miałbym ją karać? I za co?
- Ależ nie! Ani trochę. Ale po tym, co powiedziałaś, nie mogę zebrać myśli.
- Zbierzesz. Jesteś mądry – ostrożnie położyła mi rękę na ramieniu. – Nie tylko tak, jak ci się wydaje, że jesteś  – dodała cicho, ale stanowczo. Zabrzmiało to pokrętnie, jakby bez sensu. Jeśli był jakiś, to nie na mój rozum. Skąd u niej takie słowa? Co ona może o mnie wiedzieć? 
Naraz przypomniał mi się młody Lucjusz z Antiochii. W ogóle mnie nie znał, a przecież w swoim rysunku pokazał, że przejrzał mnie, zajrzał w duszę. No, ale to da się wytłumaczyć –  ma dar artysty. Dzięki niemu zobaczył, co skrywam nie tylko przed światem, ale i sam przez sobą. Wiem, czym jest pragnienie uczuć, ale staram się do tego nie przyznawać. Niejasne porywy duszy mam za słabość, jaka nie przystoi mężczyźnie. A teraz Asza – ona też już wie. Czy także ma dar? Skąd? Jest prostą kobietą, z barbarzyńców. Skoro więc ona go ma – to czy każdy może mieć? Na pewno ma dar Maros, to przecież kapłan, lekarz, przenikliwy grecki mędrzec. Ale scytyjska wojowniczka?
Pytanie goniło pytanie, tyle że nie znajdowałem odpowiedzi, które by je ze sobą pogodziły. Nie składały się w jedną całość, bo co i raz wychodziły sprzeczności albo paradoksy. Grecka logika naprzeciw zagadkowej, scytyjskiej kobiety – i nic się nie zgadza.
Podobnych rozmów było potem wiele, zrazu ostrożnych, potem coraz bardziej otwartych, serdecznych, wesołych. Także sprzeczek, bo jak świat światem, nie może być tak, żeby ich nie było. Najpierw jednak oswajaliśmy się z tym, co się wydarzyło, z myślą, że nie tylko jedziemy, ale i jesteśmy razem. Obydwoje chcieliśmy tego, więc nie było co udawać, ani na co czekać. Doskonale poznaliśmy wzajemnie w drodze i siebie, i swoje nawyki, i  słabości, przywykliśmy do wspólnej codzienności i obecności, tym trudniejszej, że bez chwili odosobnienia. 
Zaraz po zejściu z góry, sprawy dopełniły się najprościej, jak było możliwe. Gdy wróciliśmy do namiotów, Asza po prostu przeniosła swoje rzeczy do mojego, a rzeczy Agisa do tego, który zajmowała z bratem. Żaden z nich jeszcze nie wrócił z osady, więc obyło się bez zbędnych wyjaśnień. Zapadł wieczór, z oddali dobiegały odgłosy zabaw, ogniska rozświetlały dolinę. Skrzesałem i ja dla nas ogień na noc, zasiedliśmy przy nim milcząc, gdyż żadne z nas nie czuło potrzeby słów. Potem poszliśmy spać – i stało się tak, że szybko zapomniałem o zawiłościach logiki. 
W cieple naszych ciał ulotnił się niepokój, przyszło uspokojenie. Ale na koniec, w miłym półśnie, naraz odezwała się we mnie tycjanowska natura.
 - Co to za trucizna? Ta haoma? – mruknąłem z zaciekawienia, zadowolony z tego, jakie dała skutki.
- Żadna trucizna. Robią go z jednej górskiej rośliny.
- W Rzymie zbiliby na niej majątek! 

27. Obserwacje i rozterki
	Następnego dnia poczęliśmy zbierać się do wyjazdu z gościnnej doliny. Dolan i Agis przyjęli nową sytuację w naszej grupie naturalnie, i bez zbędnych pytań. Zresztą, oni także chyba ulegli wczoraj sile owego napoju, gdyż wyraźnie zdawali się być nieco zakłopotani. Zwłaszcza chłopak, zwykle gadatliwy, teraz odpowiadał półsłówkami i uciekał wzrokiem w bok. Spoglądał co chwila na siostrę, jakby szukając w niej oparcia i zrozumienia, ona zaś tylko wesoło kręciła głową, aż w końcu obydwoje wybuchnęli śmiechem. Podeszła do niego, w odruchu, po kobiecemu opiekuńczym, zmierzwiła mu włosy i coś szepnęła do ucha.
	- Dobrze się stało. Była już pora – oznajmiła z satysfakcją w głosie. Powiedziała to zwyczajnie, bez dodatkowych aluzji, bez komentarzy, uznając rzecz całą za najnormalniejszą w świecie. Przywykłem już, że oni biorą rzeczy takimi, jakie są, bez zbytniego krygowania się, roztkliwiania, ale i bez złośliwości. To niekiedy kłopotliwe, lecz pozwala unikać niedomówień, które w wielu sprawach, czy to dużych, czy drobnych, nawet drażliwych i bolesnych, potrafią – zwłaszcza gdy zbierze się ich nadmiar – czynić wspólne życie nieznośne, nieraz ponad wszelkie wyobrażenie. Jest to ten rodzaj uczciwej szczerości, która oczyszcza stosunki miedzy ludźmi, a nie zagęszcza. Dlatego Dolan, choć nieco się zmieszał, wzruszył dla pozoru ramionami, ale z zadowoleniem przyjął jej słowa, uważając, że jest już zwolniony z dalszych wyjaśnień. Wiedziałem, że gdy przetrawi to doświadczenie, swoim zwyczajem rozgada się i wszystko opowie.
	Agis też robił dziwne miny, i cały ranek znacząco uśmiechał się pod nosem. Trudno sobie wyobrazić, żeby poprzedniego wieczora i on nie uległ bachicznemu nastrojowi w osadzie, zważywszy, jak pożądliwie uwijały się wokół niego miejscowe kobiety. Z kolei Asza i ja zachowywaliśmy powściągliwość, lecz przecież nie udawaliśmy, że nic się nie stało. Wszyscy czuliśmy się trochę jak wspólnicy jednej intrygi, która przyniosła pełny sukces. Może i nie świętowaliśmy go z nadmierną ostentacją, każde z nas przeżywało go na swój sposób, lecz wyjeżdżaliśmy stąd w doskonałych humorach. 
	W południe poszedłem do osady, żeby rozmówić się z gospodarzami, zwłaszcza ze starcem, osobą tu najważniejszą. Pokłonili mi się głęboko, ja zaś, znów mieszaną mową i gestami, podziękowałem za gościnę, wyrażając przekonanie, że to, co się wydarzyło, stało się z woli bogów, którzy okazali nam wszystkim swą łaskawość. Poproszono mnie, bym zechciał wrócić tu jeszcze raz po południu wraz z całą drużyną, gdyż mieszkańcy chcieliby godnie się z nami pożegnać. 
	Odbyło się to z wielkimi dla nas honorami. Ku memu zaskoczeniu, wręczono nam wspaniałe dary, z zachowaniem należytej powagi. Ubrany, jak należy, z fenickim amuletem na widoku, odbierałem je, okazując duże ukontentowanie. Z naszych zaś zapasów po raz kolejny ubył jeden sztylet, któremu nadałem znaczenie rytualne, oraz dwa woreczki soli, które Asza ze znaczącym uśmiechem wręczyła grupce kobiet, stojących za kręgiem siedzących  mężczyzn. Wyposażono nas w piękne i mocne, skórzane pasy, ciepłe kurtki, czapy i buty z miękkiej ale grubej skóry, niezastąpione w wędrówce przez zimne o tej porze góry. Nadto, przy aplauzie zebranych, Asza i ja dostaliśmy wspólnie osobliwy, duży, składany wór do spania, wyłożony w środku krótkim futrem, doskonały na chłodne noce.
	- Mężczyzna i kobieta, gdy razem poznali wodę życia, nie powinni spać osobno – tak zrozumiałem to, co sentencjonalnie oznajmił po swojemu starzec, gdy go odbierałem. Najwyraźniej, od samego początku naszego tu pobytu, za oczywistość uznano, iż jesteśmy sobie przeznaczeni. Takie oto są skutki babskich spisków. Nieważne, czy Rzym, czy dzikie góry na końcu świata, wszędzie kobiety myślą tylko o jednym. Niebywałe, jak są w tym wytrwałe i skuteczne. Asza, może i jest scytyjską wojowniczką, ale, zgodnie ze swą naturą,  umie walczyć nie tylko z łukiem w rękach.
	Nazajutrz, tuż po świcie, szybko uwinęliśmy się z namiotami i dobytkiem, po czym szybko opuściliśmy dolinę, odprowadzani okrzykami górali. Tym razem nie jechaliśmy sami. Towarzyszył nam wojownik z niedalekiego sąsiedztwa, wcześniej przybyły tu na ceremonię przywrócenia świętego ognia. Przez wiele następnych dni jechaliśmy jakby sztafetą, od osady, do osady, przekazywani kolejnym gospodarzom i podobnym przewodnikom. Miano mnie wszędzie za ważnego kapłana, a ja utwierdzałem ich w tym przekonaniu, kilkakrotnie rozpalając ogniska tajemniczym dla nich amuletem. Dzięki tej ciągłej asyście, jechaliśmy ścieżkami, znanymi tylko miejscowym, przez co w kilkanaście dni przebyliśmy niespodziewanie duży szmat drogi. Lecz ta wygoda w końcu się skończyła – gdy wyjechaliśmy poza ziemię gościnnego ludu, zostaliśmy sami, ale, wcześniej przez nich pouczeni, wiedzieliśmy którędy najlepiej kierować się ku morzu. 
	W mijanych miasteczkach, gdzie zatrzymywaliśmy się na krótkie postoje, przeważali Persowie i Medowie, niemniej widać już było coraz więcej ludzi innej krwi. Rozeznać się w tym nie sposób, gdyż w istocie żyje tu wiele plemion, nadto podzielonych na osobne rody i rodziny. Są wzajemnie pomieszane, i rozmaicie się ze sobą układają. Coraz bardziej przekonywałem się, że nazwy, nadawane im przez Strabona, czy innych historyków, to tylko umowność, gdyż wszystko tu jest w ciągłym ruchu i zmienności. Samych tylko Medów naliczyłem kilka odmian. Jedni koczują, inni osadzają się i zakładają swoje wsie i miasta, ale jednej władzy, ani wspólnej, wielkiej siły nie trzymają.
 Niegdyś mieli krótko własne państwo, potem pokonali ich Persowie, po nich przyszli Grecy, Armenowie, teraz są Partowie. Ale było to, i jest, panowanie tylko z nazwy, gdyż, choć raz do roku płacą daniny temu, kto akurat jest górą, życie od wieków toczą wedle własnych zasad. Ogromnych przestrzeni, trudno z zewnątrz dostępnych, nie upilnuje żadne obce wojsko, ani nie ogarną żadne nasłane urzędy. Tutejsze bogactwo to ziemia, wraz z tym, co rodzi, i czym karmi, a wywieźć tego przecież się nie da. 
Budują też po swojemu, choć widać, że obcy odcisnęli niejakie piętno na kształcie i wystroju co bardziej okazałych domostw i świątyń, a nawet na wielkości obronnych murów. Ale nie ma tego wiele, gdyż wielcy królowie, złodziejscy zarządcy, czy pyszni namiestnicy nie wznoszą przecież wspaniałych pałaców i rezydencji w dalekich, górskich dolinach, na uboczu głównych szlaków wojsk i handlu. Zresztą cóż by tu robili, czym zajmowały by się stada ich próżniaczych dworaków i kochanek? Wystarczy, że od czasu do czasu przyjedzie trochę wojska, nagrabi, spali kilka domów, zgwałci kilka kobiet, zabije kilku ludzi, po czym wróci, skąd przybyło. Potem życie wraca w swoje koleiny.
Ludy te, zajęte sobą, pozostają ciemne – jak wszędzie, mało kto wie tu coś ponadto, co potrzebne do obrabiania siebie i własnego dobytku. Umiejętności nielicznych, a cenionych rzemieślników od skór, broni, kamienia i drewna, pozostają w rodzinach, i przechodzą z ojca na syna. Większą wiedzę gromadzą kapłani i czarownicy, tyle że zazdrośnie jej strzegą, uważnie dobierając sobie adeptów do szkolenia. Mają dużą władzę, a kto chce tu rządzić, musi się z nimi liczyć, jako że pilnują przestrzegania praw bogów, zapewniając karność pospólstwa, i porządek w powszechnym obyczaju. Ludziom to wystarcza, niczego więcej im nie trzeba, co wytłumaczyć się da brakiem wyższego ducha, i stępieniem umysłów, skupionych jedynie na praktyczności życia. 
Mowa ich to rozmaite mieszanki słów wielu języków, a im dalej na wschód, tym mniej w nich aramejskich, a najwięcej perskich i greckich, poodmienianych na własną modłę. Naszego nie znają w ogóle, zresztą Rzym to dla nich to samo, co oni dla nas, a nawet mniej, gdyż opowieści o nim nie budzą zbytniej ciekawości, czy ekscytacji. Tutejsi wojownicy idą czasem na wielkie wojny, tyle że na cudzym żołdzie, licząc tylko na łupy, nie ważne, z kogo zdjęte. Nijak ich nie obchodzi, czy jest jaki wyższy zamysł, lub cel tych wypraw. Dobrze pamiętają, jak Persów wygonił stąd Aleksander, czas pozacierał wspomnienia dawnej świetności, i ponakładał jedne na drugie z panowania co i raz zamieniających się władców z dalekich stolic. 
Jadąc czas jakiś wzdłuż długiej doliny, napotkaliśmy kilka osad osobnego plemienia, które samo zwało się Sagartami, a o którym czytałem u Herodota. Prawdę pisał o ich umiejętności posługiwania się długimi biczami, którymi z dużej odległości łapali konie i ludzi. Bardzo to przydatne w walce, i równie niebezpieczne, jak zwykła broń. Asza nawet chciała spróbować tej sztuki, ale potraktowali ją bardzo niegrzecznie, gdyż poznali w niej kobietę ze Scytów, z którymi niezbyt się lubią. Gdyby nie stanowcza nasza postawa, a zwłaszcza siła Agisa, mogłoby się ta przygoda źle dla nas skończyć. Uszliśmy cało, lecz zaniechaliśmy na dobre wchodzenia z nimi po drodze w jakiekolwiek dalsze znajomości.
Przez to doświadczenie nabraliśmy większej czujności, gdyż z gościnnością nie było tu najlepiej. O ile mnie i Agisa z osobna traktowano znośnie, bez jawnej wrogości, o tyle inaczej miały się sprawy z rodzeństwem. Scytowie od dawien dawna uchodzą tu – chyba nie bez powodu – za krwiożerczych wojowników, rozbójników, a z legend jawią się jako wszelkie ludzkie zło, budzące strach i przerażenie. Niegdyś sojusznicy Medów, potem zostali przez nich przepędzeni za góry, na ziemie nad morzem hyrkańskim, daleko na północ. Było, minęło. Obydwa ludy nigdy się nie wymieszały, dzisiaj jedynie z rzadka handlują, a i to z wielką rezerwą i ostrożnością. 
Plemion scytyjskich jest wielka różnorodność, tyle że teraz żyją daleko stąd, i nikt tu nie bawi się w rozróżnienia, które z nich lepsze, a które gorsze. Historycy ponazywali je po swojemu, ale nie oddaje to prawdziwego obrazu podziałów w tych krainach. Jest chyba jakaś inna jeszcze, niewidzialna granica miedzy obydwoma tymi światami. Po zastanowieniu doszedłem do przekonania, że Scytowie mają w sobie więcej z Grecji, Medowie zaś – z Persji. Utwierdziło mnie w tym porównywanie odmienności mowy, co mi się nieźle udawało, jako że dobrze znam grecką, trochę perską, a także i tę, jakiej wyuczyłem się od Aszy i Dolana. Byłem bardzo ciekawy, czy moje przypuszczenia sprawdzą się, gdy przejdziemy na wschodnią stronę gór. 
Cóż, tak jak w przeszłości obydwie dawne potęgi walczyły ze sobą na śmierć i życie, tak i dziś stara wrogość trwa w pamięci i tradycji zwykłych ludzi. Jeśli nawet nieco wygasła, to i tak pozostaje w zaznaczaniu wzajemnej obcości. Macedończyk w tradycji przechował się jako okrutny zdobywca, niszczyciel miast, i wszystkiego co perskie, nie przepuścił nawet świątyniom. Od tamtej pory wiele się tu pozmieniało, lecz takich rzeczy się nie zapomina, nawet po wiekach. Pozostałości po Grekach są wyraźne, zwłaszcza że dzisiejsi partyjscy panowie wystawiają się jako ich wielbiciele, ale lud ma je za obce. Ciekawe, co by na to powiedział Maros? Jego sądy nie ze wszystkim są chyba prawdziwe. Lecz jak to jest, że w jednym się potwierdzają, ale w tym akurat okazują się być chybione?
Uważam, że w trwałości rozdzielenia ludów musi być jakaś zasada, którą trudno pojąć nawet wytrawnemu uczonemu. Bo czyż nie jest tak samo i gdzie indziej? Czyż nie czujemy niechęci do Germanów, a wielkiej odmienności z Arabami czy Żydami? Nie idzie nawet o wojny. Podbiliśmy Grecję, niemniej ludy greckie są nam jakoś bliższe, niż tamte, podobnie jak Fenicjanie czy Kreteńczycy. Oni, zdaje się, czują podobnie. A może jest tak, że narody łączą się wedle innych zgoła reguł wzajemnego przyciągania, niż by to wynikało z wojennych przewag lub porażek, polityki, i zagarniania ziem? Nie przychodziło mi do głowy żadne sensowne tego wyjaśnienie, lecz do dziś jestem pewny że musi być w tym coś więcej, niż sama tylko geografia, historia czy nawet złoto, które przecież dzieli, albo wiąże ludzi po swojemu.
Te, i podobne obserwacje, oraz przemyślenia nie zwalniały jednak od zadbania o najbliższą przyszłość. Zdani jedynie na siebie, musieliśmy przecież jakoś wybrać drogę ku morzu. Jedyne, co udało się wywiedzieć, to sposoby dotarcia do kilku pomniejszych rzek, spływających między górami do morza. Potem wystarczyło tylko jechać wzdłuż jednej z nich, by w kilka dni zejść na nadmorską równinę, skąd można szybko i bez większych przeszkód przedostać się dalej na wschód. 
W rozmowie z jednym z nielicznych, bardziej nam tu życzliwych ludzi –  drobnym handlarzem, wszelako szerzej znającym okoliczny świat – dowiedziałem się, że można też iść w stronę Sogdy nie schodząc do morza, lecz dalej wyżyną, wśród gór. Odradzał jednak taki wybór twierdząc, że droga to mniej pewna, gdyż trudniejsza, i chyba dłuższa. Wiedziałem tylko tyle, że wszędzie tam jest kraina, zwana niegdyś Hyrkanią, ale niejasność znanych mi o niej zapisów nie pozwalała wyrobić sobie zdania, co też może nas tam czekać. Zresztą, zaprzątała mnie troska nie tylko o czas, czy łatwość drogi. Nadchodziła bowiem chwila, gdy musiała zapaść decyzja o losie Aszy i Dolana – o ich dalszej ze mną wędrówce, lub naszym rozstaniu. Lecz kiedy by to miało nastąpić? I gdzie?
Mimo opowieści, jakich mi nie skąpili w drodze po wyjeździe z Antiochii, nie byłem w stanie dokładniej się rozeznać, po której stronie morza koczuje ich lud. Rozumiałem tylko tyle, że osada, z której ich porwano, znajdowała się daleko od reszty plemienia, które po większej części wędrowało – z tego, co mówili – chyba na północ. To też niewiele wyjaśniało. Były dwie możliwości. Albo po przejściu gór od razu ruszą ku swoim, albo  rozejdziemy się później, dalej na wschodzie. Zdany byłem w tym na ich orientację podług im tylko wiadomych znaków, po których poznać mieli swoją krainę. Nieuczeni, nie znający geografii, kierować się potrafili taką jedynie znajomością świata.. 
Już dawno zostawiliśmy za sobą szlak, jakim ich prowadzono do Syrii. Musiał pokrywać się z trasą wojsk Antoniusza, wiodącą dokoła innego jeziora niż Spauta. Szliśmy zatem już nie według ich pamięci – prawda, również do morza, lecz pomiędzy innymi górami. Liczyłem i na własne wyczucie, tyle że niepewne, gdyż w znanych mi zapisach nie było zbyt wiele praktycznych wskazówek co do szczegółów tutejszych miejsc. Więcej w nich barwnych opisów, niż wiadomości, użytecznych w tak dalekiej podróży. Niezbyt dokładnie oznaczono  ogromne odległości, a ponieważ wszystko tu strasznie jest pomieszane, więc i nazwy, jakie spisano, mało były pomocne. Zresztą, te w książkach, inaczej brzmią w tutejszej mowie, i różnych jej odmianach. Bardziej więc przydawała się pomoc, okazywana przez co życzliwszych nam ludzi – przynajmniej w tym, co naprowadzało na właściwy kierunek poza góry, ku nadmorskiej równinie.
Lecz nie tylko zawiłości geograficzne napawały mnie wewnętrznym niepokojem. Te zawsze przecież dają się rozwikłać, pomyłki poprawiać, ścieżki prostować. Nic się przez nie ani zamyka, ani kończy. Gorzej, jeśli skutki wyborów w czymś są nieodwracalne. A tak jawiła mi się rzecz z przyszłym postanowieniem Aszy. Każde rozwiązanie tego dylematu kryło w sobie wielką niewiadomą na przyszłość. Rozstanie byłoby bolesne, zaś pójście razem – nieobliczalne w skutkach, zważywszy, iż po zakończeniu podróży nie pozostawało by mi chyba nic innego, jak zabrać ją ze sobą do Rzymu. Jednego nie chciałem, do drugiego nie byłem przekonany. I nie tylko o uczucia tu szło. 
Przez kilka miesięcy wspólnego wędrowania przeszliśmy od niechęci, wzajemnej nieufności i ostrożności, do życzliwego wspierania się w codziennych trudach, potem do otwartości w rozmowach, wreszcie do serdecznej bliskości, tak niezwykle zwieńczonej tamtego pamiętnego dnia w górskim strumieniu. Niepostrzeżenie, lecz całkiem naturalnie, coraz uważniej przyglądaliśmy się sobie, spojrzenia się spotykały, uśmiechy stawały się cieplejsze, a gesty coraz bardziej znaczące. Nauka scytyjskiej mowy, też robiła swoje, gdyż dawała sposobność do swobodnego opowiadania sobie o rzeczach zwyczajnych, a przy tym  poznawania się w drobiazgach, sporach, wymianie opinii – w każdym razie nie z tego, jak kto  stara się przedstawiać, lecz jaki jest. Była jeszcze wycieczka na pole pod Karrami kiedy to –  za sprawą kobiecego zrozumienia moich odczuć – zawiązała się miedzy nami cieniutka nitka przyjaźni. Zrodziła się wtedy więź, z czasem coraz silniejsza  –  choć, prawdę mówiąc, nie dopuszczałem do siebie myśli, że może być ważna. Nie przydawałem jej bowiem znaczenia większego, ponad wdzięczne przywiązanie do kobiety, z którą dzieliłem trudy wędrówki. Jak na nasze zwyczaje, to i tak więcej, niż wcześniej gotów byłbym dopuścić w swoim rzymskim rozumieniu prywatności z barbarzyńską wojowniczką.
Rozmawialiśmy szczerze, ale nie padały żadne wyznania o wzajemnej bliskości. Wychowany w tradycji i rygorze słowa, ostrożny w mowie, uważam, że dopóki rzecz między ludźmi nie zostaje nazwana, dopóty pozostaje tylko domysłem, lub ledwie możliwością jakiegoś miedzy nimi stosunku. Gdy coś zostaje powiedziane, nie ma odwrotu, chyba że kłopotliwym wykrętem, wyraźnym odwołaniem, lub zaprzeczeniem. W życiu prywatnym nie lubię niedomówień, choć umiem dobrze się nimi posługiwać w interesownych grach na przebiegłość i przewagi. Wtedy słowa służą bardziej do ukrywania intencji i prawdy, a nie ich wyjaśniania czy głoszenia. Znając się na tej sztuce, stosuję ją jednak tylko w konieczności, nigdy dla pustego popisu. Gdy nie mogę sobie pozwolić na szczerość, wolę milczeć.
Stąd brała się moja powściągliwość wobec kobiet. Nie umiałem być zalotny w szczebiotliwych pogawędkach, czego się domagają, zaś otwartości oduczyły mnie bezwzględnością swej sztuki wabienia dla uzyskiwania rozmaitych korzyści fałszywą bliskością. Zaspokojenie natury to rzecz normalna, lecz otwieranie przy tym duszy i umysłu jest wysoce nieroztropne, i zwykle nader niefortunne. A już za nieznośne uważam marnotrawienie czasu na czcze z nimi rozmowy, zwłaszcza salonowe, gdzie trzeba je podziwiać, gdy udają, że się na czym znają. Ta pusta ozdobność do dziś mnie nudzi, przedkładam nad nią użyteczność wzajemnych stosunków – czy to chwilowych, czy wynikających z powinności życiowych i rodzinnych. Pierwszych nie unikam, na drugie nie mam ochoty, zwłaszcza że ciągnie mnie w świat, i do dalekich podróży. 
Jestem raczej niespokojnym duchem, nie osiadłym człowiekiem stadnym, wolę ruch i zmiany, niż moszczenie gniazda. Czy zdecyduję się kiedyś na założenie rodziny? Nie wiem. Jestem w tym względzie odmieńcem, nie kwapię się bowiem do prowadzenia życia publicznego, a już tym bardziej do wybierania sobie kobiety wyłącznie dla rodzinnego obowiązku. To samo, co wygnało mnie w świat, jednocześnie zniechęcało do godzenia się na stałe obcowanie z kimś, z kim łączyłyby mnie więzy jedynie koniecznej powinności.
Tycjanowska tradycja nakazuje, by rozumna żona była gospodynią w domu, doglądała opieki nad dziećmi, i zarządzała służbą. Lojalna i uczciwa, dobrze, jeśli nie gadatliwa, nie powinna przysparzać zgryzot rozrzutnością, ni obmową. W odróżnieniu od tego, co się dziś pleni w Rzymie, w naszej rodzinie panują surowe obyczaje. Kobietom okazuje się należne im względy, ale też i wiele od nich wymaga. Trzyma z dala od spraw publicznych i interesów, zezwalając jednak, by miały swój krąg towarzyski, dyskretnie co jakiś czas  sprawdzany. Tycjanowie od dawien dawna uczestniczą w wielkiej polityce, muszą więc uważać, by nic z tego, co się dzieje się w sekrecie pod ich dachem, nie wychodziło poza ściany ich domów. 
Nasza rodzina, rozległa i nad wyraz wpływowa, jest czymś w rodzaju wspólnoty interesów, a to nakłada na wszystkich jej członków określone zasady w życiu i zachowaniu. Kto ich nie przestrzega, zostaje odsunięty – tyle że po cichu, bez publicznych skandali, acz z właściwą surowością. W tym nie ma pobłażania. Słowo głowy rodu jest prawem, zaś jego żona czuwa, by było respektowane. Ogarnia też swym okiem sprawy praktyczne, łagodzi niektóre spory, jest ważnym arbitrem przy dobieraniu małżeństw. Jeśli wypełnia swoje obowiązki, ma u męża poważanie i wsparcie, niekiedy nawet serdeczną przyjaźń. Tak było w przeszłości, tak jest i teraz. Dlatego też cieszymy się od dawna szacunkiem i zaufaniem, należnym ludziom obyczajnym, zaufanym i wiarygodnym.
W całej historii rodziny Tycjanów kobiety pozostawały w cieniu swych mężów i synów. Tylko jedna zaznaczyła się szczególną niezwykłością, dzięki której zachowała się pamięć jej imienia. Była to owa żona Lucjuszowego syna, przybyła do Rzymu wraz z wykupionym z niewoli żołnierzem Krassusa, i ich małym synkiem. W połowie Greczynka, w połowie Partyjka, o wielkim sercu, rzadkiej odwadze i oddaniu, wiedziała, że czeka ją niepewny los w obcym świecie, niepewność przyszłej pozycji, nawet odrzucenie z mocy prawa. Przyjęta z oporami, z woli głowy rodziny zyskała uznanie i szacunek, a to dzięki stanowczości charakteru, i umiejętności zjednywania sobie ludzi. Dotąd nie zdarzało się u nas, by kobieta, z racji własnych przymiotów, wybiła się na taką wyrazistość i niezależność w rodzinie.
Nie bez znaczenia było i to, że nieźle wyedukowana, jako córka medyka miała sporą wiedzę lekarską. Użyczała jej uczynnie i skutecznie, czym zaskarbiła sobie wdzięczność nawet tych, którzy zrazu krzywo na nią patrzyli, lecz w potrzebie szukali jednak u niej pomocy. Otaczała swe dzieci – zwłaszcza mego dziadka i Maesa – niezwykłą opiekuńczością, okazując im więcej ciepła i serdeczności, niż to wynikało z rodzicielskiej tradycji, zgodnie z którą dzieci niezbyt rozpieszczano, uważając, że nadmierna uczuciowość psuje charakter.
Staranność w przestrzeganiu rodzinnego ładu nakazuje u nas dużą surowość w wychowaniu, zwłaszcza chłopców. Więcej w nim dyscypliny życia i umysłu, niż wylewności uczuć. Zalecana jest powściągliwość w ich okazywaniu, także baczenie, by nie dać się zanadto nimi powodować. Co dobre jeszcze u córek, u synów uchodzi za naganne. Wyrabiano więc w nich opanowanie i wytrwałość, by w przyszłości nie poddawali się przeciwnościom, nie ulegali słabościom. Także dbano o cnoty moralne – lecz z tym różnie bywa. Jedni mają do nich większą skłonność, inni lekce je sobie ważą już od małości.
Różnie można o tym sądzić. Komu później łatwiej w życiu – trudno orzec, zwłaszcza patrząc, jak układają się losy i jednych, i drugich. Niestety, sprawiedliwość bowiem nie wymierza się tylko podług przymiotów, nawet zasług. Temida może i ma przewiązane oczy, ale – co tu kryć – ukradkiem podgląda spod swojej opaski co też leży na szalach jej wagi. Wystarczy mały ruch dłonią, a przechyla ją w tę stronę, po której więcej złota, zaszczytów, i zwykłej siły. Wszem znana jest ta jej skłonność, wszyscy do niej już przywykli – wręcz dziwią się, gdy bogini zdarzy się zapomnieć, i orzec coś wedle prawidłowej miary. Czyż to nie Krassus głosił, że sądy są dla głupich i biednych, a sprawiedliwość dla bogatych i sprawujących władzę? Zwykła przyzwoitość nielicznych uchodzi dzisiaj za heroizm.
W życiu unikałem czułostkowości, mając ją za oznakę zniewieścienia. Nie przystoi  mężczyźnie, gdyż czyni go śmiesznym, a niekiedy wręcz żałosnym. Pomny własnych doświadczeń, wiem, jakie to upokarzające. Dlatego zrodzone odczucia wobec Aszy bardzo mnie niepokoiły, gdyż ich siła skłaniała rozum do traktowania ich jako zagrożenie dla stałości mego charakteru. Z drugiej jednak strony budziły doznania, jakich dotąd nie znałem, a które nie tylko sprawiały mi wielką przyjemność, lecz łagodziły także dotychczasową niechęć do nazbyt bliskich więzi z kobietami.
Zresztą, nie sam tylko zamęt uczuciowy sprawiał, że nie za bardzo wiedziałem, co myśleć o przyszłości naszych stosunków. Biorąc rzecz całą na rozum, znajdowałem same sprzeczności, których pogodzenie wydawało się niemożliwe. Każde z nas zmierzało do własnego celu, nadto należeliśmy do całkowicie odmiennych światów. Trudno sobie wyobrazić, by scytyjska wojowniczka mogła znaleźć dla siebie miejsce w Rzymie. Z kolei, dla mnie barbarzyńscy nomadzi to tylko ekscytująca ciekawostka – prawda, że godna poznania i opisu, niemniej obca we wszystkim, bez wyjątku. Połączyła nas wspólna wędrówka, lecz niepodobieństwem chyba byłoby jakiekolwiek wspólne życie po jej zakończeniu. Co dziwne – nie tyle z racji odmienności krwi, umysłu, przysposobienia do życia, czy tradycji, ile z podobieństwa charakterów. Było oczywistością, że obydwoje nade wszystko cenimy sobie wolność, i żadne z nas nie zechciałoby się naginać do czegoś, co mogłoby być sprzeczne z własną naturą, zwyczajem, nawet przekonaniem. A przecież to z nich wyrastają pragnienia, zachowania, szukanie dla siebie sposobu życia wedle własnej woli. 
Na czas jakiś złączyła nas droga, pokonywanie napotykanych przeciwności, lecz to, co w tym było dla mnie jedynie środkiem, dla niej – celem samym w sobie. Obydwoje szukaliśmy wielkich dla siebie przestrzeni, lecz innego rodzaju. Mnie ciągnęła niezmierzona kraina wiedzy, ją – bezkresne pola wędrówki i walki. Tyle tylko, że ja, po najdłuższej wyprawie, mógłbym zaszyć się w bibliotece na długie nawet miesiące, ona natomiast obumierałaby w domowym spoczynku. Jedyny bezruch, jaki uznawała, to pełnienie nocnej warty przy ognisku, albo czajenie się na wroga, łup, lub zwierzynę. Co prawda, życie w Rzymie, jak zresztą chyba wszędzie, też w dużej mierze na tym właśnie polega, lecz my robimy to zupełnie inaczej. Tam, gdzie trzeba życiowej ogłady, konwenansu, rozwagi, niekiedy długiego czasu, zabiegów chytrości i przemyślności, chłodnej rozwagi, nie sposób rozstrzygać spraw tylko szybkimi, celnymi strzałami z łuku. Co nie znaczy, że w naszych grach nie padają trupy, nawet w sporej obfitości.
Zdawałem sobie sprawę , iż pierwotnej dzikości dorosłej, wojowniczej kobiety nie da się okiełznać żadnymi pętami, nawet z jedwabiu. Będzie je rwała tak długo, aż się z nich wyzwoli i ucieknie. Dobrze, jeśli przy okazji nie spali pałacu, w którym by ją trzymano – choćby i w największych luksusach i ogrodach. Sama świadomość ograniczeń byłaby dla niej nie do zniesienia, i pobudzałaby wolę do ich unikania i pokonywania – chyba że przyjęłaby je z własnego wyboru. Ale w imię czego miałaby robić cokolwiek wbrew samej sobie? Prosty umysł nie potrafi spekulować, ważyć racji, patrzeć daleko i wysoko, lecz poddaje się odruchom chwili. To właściwość zwierząt, dla których każde działanie jest albo atakiem, albo obroną. Odpoczywają z rzadka, w przerwach miedzy polowaniem, lub ucieczką, gdy do ruchu pobudza ich albo głód, albo strach. 
Prawda, jest jeszcze poszukiwanie lub walka o przewagi, by płodzić młode, i wspólnie je chronić, dopóki same nie zaczną dbać o siebie. Ale to trwa krótko, bez konsekwencji, bez trwałych więzi miedzy rodzicami, a potomstwem. Gniazda i legowiska zakładają tylko na tę okoliczność, reszta to wojowanie, by przetrwać. Kto słaby, ten ginie w wiecznych igrzyskach  natury, gdzie nagrodą i dobrem jest samo tylko trwanie, a złem to, co mu zagraża. Tyle, że te igrzyska to nie olimpiada – bo i nie ma tu Olimpu. 
A my sami? Czyż nie to miał na myśli Maros, zarzucając nam, że żyjemy tylko siłą, walką, i przejadaniem łupów? Czyżbyśmy byli jak zwierzęta – w ludzkich postaciach i różnorodnej ozdobności form? Zaiste, wiele mamy z nimi wspólnego – ale przecież nimi nie jesteśmy! Mamy jeszcze rozum, duszę, ducha poszukiwania czegoś więcej, niż tylko strawa i panowanie nad innymi. Bogowie dali nam prawa, które miarkują to, co w nas dzikie, pod groźbą kary wiecznego potępienia. Tylko skąd wiadomo, czym jest owa wieczność? Zresztą, skoro ludzka sprawiedliwość jest przekupna, to może i boski gniew też daje się jakoś uładzać ofiarnymi datkami? 
Składają je od wieków wszyscy bez wyjątku, nawet najdziksze plemiona. Scytyjskie rodzeństwo nieustannie odprawiało drobne, codzienne rytuały, a niekiedy zanosiło krótkie modły ma postojach, czy to w górach, czy w otwartym polu. Gdy pewnego razu rozpytywałem Aszę o ich bogów, zaskoczyła mnie odpowiedzią – i co ciekawe, osobliwie przystającą do moich rozmyślań.
- My czcimy Api, panią ziemi. – Na chwilę zamilkła. – Ty jesteś oddany słońcu – dodała. – My patrzymy nisko, ty z wysoka.
- Słońce pomaga ziemi, by rodziła owoce – odparłem utartym zwrotem, nie widząc ani potrzeby, ani w ogóle sensu rozprawiania o równowadze żywiołów z kimś, komu za wiedzę o świecie wystarczają przesądy, mity i własne doznania. Nic na to nie poradzę, że od pamiętnego dnia w dolinie uparła się widzieć we mnie kogoś więcej, niż tylko wędrownego kupca i uczonego.
- Ale może ją spalić – usłyszałem odpowiedź cichą, ale stanowczą. – Wtedy nic nie urodzi. Zostanie pustynia. Nie da się żyć – rzuciła te krótkie słowa, patrząc przed siebie z lekkim grymasem na twarzy. Czy tak właśnie dawała mi do zrozumienia, że i ona rozmyśla po swojemu nad naszą przyszłością? Zawsze była otwarta i szczera – a tu taka aluzyjność?
Próbowałem czasami – nie wprost, ale jakimś sposobem – wywiedzieć się, co ostatecznie zamierza zrobić, gdy dojedziemy już do morza.  Czy jest zdecydowana wracać do swoich? Czy zechce pójść ze mną w dalszą podróż? Jeśli to drugie – to czemu? Czy może na coś liczy? Takim rozmowom najlepiej sprzyjały chwile bliskości, gdy nocami grzaliśmy się w namiocie wzajemnym ciepłem i intymnością. W miłym odprężeniu łatwiej o szczerość, nawet w sprawach trudnych. Przekomarzanie się zadowolonych kochanków zwykle wolne jest od czujności, a wypełnione oddechem, dotykiem ciała, wymowną bliskością, miłą żartobliwością.
- Chyba jednak coś ci się jednak pomyliło?- rzuciłem przekornie w leniwym półśnie. 
- Niby co? 
- Podobno u was kobieta idzie za wojownikiem, którego sobie wybiera.
- Bo tak jest. Tak ma być.
- Ja wojownikiem nie jestem.
- Nie idę za tobą. Idę z tobą. 
- Na razie leżysz obok mnie.
- Nie podoba ci się? – uniosła się na boku, napierając na mnie z udawaną groźną miną. 
Roześmiałem się. Dzika, czy nie dzika – każda kobieta tak umie się wywinąć w rozmowie, że trzeba jej jeszcze z czegoś się tłumaczyć! Wypytywanie szybko skończyło się na niczym, zwłaszcza że w chwilę potem przeszliśmy od słów do kolejnych, miłych atrakcji.
Niedopowiedzenie wciąż pozostawało, ja zaś dałem sobie już spokój, czekając na dalszy rozwój wypadków. Do morza było niedaleko, drogą wzdłuż dużej rzeki, przebijającej się zakolami przez góry. Przejście jej najtrudniejszego odcinka zajęło nam sporo czasu, jak na niecałe  pół tysiąca stadiów. Po tygodniu zeszliśmy już w nizinę, jakże odmienną powietrzem, obfitością zieleni i zwierząt w licznych osadach i wsiach. Brakło tu większych miast, a od dawnej hyrkańskiej stolicy na wschodzie dzieliło nas jeszcze dobre trzy tygodnie jazdy morskim wybrzeżem.

28. A jednak Tycjan
Jak dotąd moja wiedza z kronik i ksiąg sprawdzała się dość dobrze, teraz jednak wkraczałem na ziemie prawie wcale nie opisane. Stare zapisy dotyczyły pradawnych wojen z Medami, głównie perskich i partyjskich, bratobójczych walk o tron, wreszcie epizodu greckiego z czasu wielkiej bitwy Aleksandra, kiedy to Macedończyk rozgromił nad Tygerem  dziesiątki tysięcy żołnierzy Dariusza, sam ponosząc niewielkie tylko straty. Tak pomścił krzywdy wyrządzone niegdyś Grekom w czasach wcześniejszych wojen perskich. Z tamtych czasów pozostała jeszcze legenda o straszliwej królowej Peristatis, która swymi morderstwami dla zemsty rodzinnej i dla władzy dopuszczała się okrucieństw, zgoła  niewyobrażalnych nawet u nas, czy w Egipcie. Lecz wszystko to była historia i polityka, a nie geografia, czy opisy ludów i ich obyczajów, bardziej przydatne w podróży niż krwawe dzieje miejscowych władców. Jedno jest pewne – teraz panują tu Partowie, ale rządy są niespokojne, jak to na ziemiach granicznych. Obcemu trudno rozeznać się w gmatwaninie zaszłości, i mnogości tak wielu ludów – już to tych dzikich, już to tych ogładzonych przez rozmaitych władców.
Swego czasu nawet Strabon pogubił się w natłoku plemion, które tu pojawiały się i znikały, niewiele po sobie zostawiając. Pisał o Scytach, zwanych dahajskimi, ale gdy kiedyś go wypytywałem o rozmaitości z najdalszych, znanych mu krain, ciągle mylił nazwy. Raz mówił o Dahach, raz o Partach, resztę miał za Scytów, chociaż zdawał sobie sprawę, że jest ich wiele odmian. Byli jeszcze Sakowie, którzy dotarli do Armenii, ponoć aż z Baktrii, i przemieszali się z innymi narodami. Po drugiej stronie morza, ku północy osadził Kadusów i jeszcze trzy inne plemiona, w tym Kaspiów, od których wywiódł inną tego morza nazwę. Ale ludy te, wielce tajemnicze, rozpłynęły się chyba w pomroce dziejów, i trudno powiedzieć, czy są tu jeszcze jakieś ich ślady.
Gdy czyta się książki w bibliotekach, wszystko wydaje się poukładane i wyraźnie podzielone. Lecz to, co dotąd widziałem po drodze, przekonało mnie, że co innego manuskrypty, a co innego życie. Tu jest ciągła zmienność, w której wszystko może się zdarzać, są walki królów, wzajemne zabijanie, jedni drugich najeżdżają, grabią, wypierają z ziemi i dobytku. Ale w czas spokoju zwyczajni ludzie pospołu ze sobą handlują, wymieniają nie tylko towary, ale i kobiety, wydeptują wspólne szlaki. Przy okazji rodzą się mieszańcy, którzy nieraz sami nie wiedzą  kim są, a plemiona się przenikają, rozdzielają, lub łączą w nowe gromady. Chyba nawet bogowie są w kłopocie, bo ciągle im kogoś przybywa, albo ubywa.  Musiałem więc szukać własnego klucza do rozróżniania tego, co sam oglądałem. A co mnie czeka dalej?
Ukradkiem obserwowałem Aszę, ciekaw, co też zamierza zrobić. Częściej niż zwykle rozmawiała teraz z bratem na osobności, kilkakrotnie zauważyłem, że sama z siebie zasięga języka u miejscowych, gdy zatrzymywaliśmy się na postój w osadach. Najwyraźniej wypatrywała znaków, po jakich rozpozna, że zbliżamy się do znanych jej ziem. Nic jednak mi nie mówiła, jechaliśmy więc jakby nigdy nic, wciąż na wschód, mając morze po lewej ręce. Po długich tygodniach podróżowania po górskich wertepach, teraz jazda była nie tylko łatwiejsza, ale i bardziej przyjemna. 
Uroda i bogactwo natury tej krainy między wielkimi górami, a wielką wodą, niezwykłe robiły wrażenie. Asza nadal polowała, ale karmiliśmy się głównie rybami i owocami, których obfitość i różnorodność przechodzi tu wszelkie wyobrażenie. Wedle mojej rachuby czasu był już początek wiosny, czuło się to w cieple powietrza i słońca. Naszło nas nie tyle rozleniwienie, ile pewne rozluźnienie nastroju, a przez to i spowolnienie jazdy. Robiliśmy dłuższe postoje dla odpoczynku, dokładnego oporządzania i siebie, i dobytku, wreszcie dla wytchnienia koni, które dzielnie zniosły przeprawę przez góry. Jednakże uśpienie czujności, naturalne w tych okolicznościach i stanie ducha, omal nie skończyło się dla nas tragicznie. Szczęściem uszliśmy cało z opresji, a zdarzenie, jakie się nam przytrafiło, miało i ten jeszcze dodatkowy skutek, że rozstrzygnęło moje uczuciowe wahania i wątpliwości, związane z Aszą, i przyszłością  naszych stosunków.
Przez wszystkie minione miesiące ani razu nie znaleźliśmy się w prawdziwym niebezpieczeństwie. Na ziemiach syryjskich, głównych dróg skutecznie strzegą patrole legionowe, zaś w górach, dzięki przygodzie ze szkłem fenickim, wieść o kapłanie słońca  niosła się przed nami, i robiła swoje. Przyjmowani życzliwie, byliśmy przez jakiś czas niejako pod ochroną mojej powagi, może dlatego górskie bandy zostawiały nas w spokoju. Potem, za jeziorem Spauta, wtopiliśmy się w ludzkie mrowie, jako obcy, ale zwyczajni, wędrowni kupcy. Ja sam, w owych spodniach, podróżnym kaftanie, i z owiniętą głową, z powodzeniem uchodziłem za partyjskiego mieszańca, mającego na służbie greckiego siłacza, który samą swą posturą odstraszał drobnych awanturników. Scytyjskie rodzeństwo budziło większą już ciekawość, głównie nieufność, rzadko jednak kiedy otwartą wrogość. Zdarzały się przez nich  drobne scysje, ale w sumie niegroźne, głównie w miasteczkach, nie na drogach. 
Dolan ze swoim złodziejskim doświadczeniem, czujnie wyłapywał zawczasu chętnych nas podejść i okraść. Sam zaniechał łotrzykowskiego procederu, choć zdawało mi się nieraz, że podłapywał to czy owo na targowiskach, bardziej jednak by nie wyjść z wprawy, niż z potrzeby. Poznawałem to zawsze po jego łobuzerskim spojrzeniu i zadowolonej minie. Asza pilnowała go uważnie, i nie raz, nie dwa strofowała na boku, gdy tylko powzięła podejrzenie, że chłopakowi mogłoby przylepić się niepotrzebnie coś do rąk. Nie, żeby miała na względzie hołdowanie cnocie uczciwości, rozumiała jednak lepiej od niego, że nie potrzeba nam dużych kłopotów z byle przyczyny. Dla nich branie łupów – nawet drobnych – to rzecz normalna, miarkowana nie tyle wyższą uczciwością, ile zachowaniem bezpieczeństwa w ich zdobywaniu.  Barbarzyńcy trzymają się tej samej, odwiecznej zasady, jaką rządzą się ludzie najbardziej nawet możni, wielcy, i oświeceni – zawsze i wszędzie.
Było tak. Pewnego dnia po zejściu z gór, około południa, jechaliśmy zwolna, we trzech przodem, z luzakami, natomiast Asza kręciła się po okolicy, i została trochę w tyle. Wtem z pobliskiego lasu wypadło kilku jeźdźców, otaczając nas, wymachując bronią, z wyraźnym zamiarem wszczęcia walki. Dobyliśmy z Agisem mieczy, jaki kto miał, Dolan wyjął swój długi nóż, lecz i tak przewaga była po stronie napastników. Wyglądało to niezbyt obiecująco. Naraz jeden z nich zachwiał się w pędzie, i spadł z konia, ze strzałą w piersiach. Nie minęły dwie chwile, gdy to samo spotkało następnego. Agis, bez namysłu ruszył miedzy dwóch innych, i w kilku ruchach zakończył ich mizerny żywot. Wieloletnie wyćwiczenie potężnego legionisty z łatwością wystarczyło na szybkie uporanie się z impetem niezbyt rosłych i mniej doświadczonych napastników. Mnie udało się obalić kolejnego na ziemię, a tam już czekał chłopak, i szybkim ruchem poderżnął mu gardło. Dał się wreszcie słyszeć świst jeszcze jednej strzały – z równie śmiertelnym skutkiem jak przy dwóch pierwszych. Pozostali trzej bandyci zawrócili, i rzucili się do ucieczki. Najwolniejszego z nich dopadł jeszcze Agis, dwaj ocalali zdążyli umknąć do lasu.
Na ziemi leżało pięć trupów, nie wiadomo skąd, z jakiego plemienia. Trzy obce konie uciekły, dwa stały z boku, jakby zdziwione całą tą sytuacją. Wszystko odbyło się błyskawicznie, nad wyraz sprawnie, i – co najważniejsze – skutecznie. Działaliśmy odruchowo, w obronie, lecz to Asza pierwsza, jeszcze z oddalenia, zainicjowała atak, wyprzedzając w tym bandytów, i wprowadzając miedzy nich zamieszanie. Teraz, spinając konia, objeżdżała leżące ciała, z tryumfującą miną, a Dolan obszukiwał je, sprawdzając czy nie okazują jeszcze oznak życia. Wreszcie zeskoczyła z konia, i pochylając się nad ofiarami zaczęła wyjmować z nich strzały. Z niepomiernym zdumieniem spostrzegłem, że za każdym razem maczała palce w ranach, oblizując je potem z wielkim ukontentowaniem. To samo nakazała czynić bratu. Obydwoje dopełnili tego rytuału bez słowa, z pewnym namaszczeniem, niczym para zwycięskich drapieżników, kontentujących się zdobyczą. 
Widok ten poruszył mnie, aż do obrzydzenia. Czytałem, że Scytowie piją krew pokonanych wrogów, lecz co innego lektura, a co innego naoczne świadectwo owego barbarzyńskiego obrządku. Dobrze, że obyło się bez obcinania głów, i ich oprawiania! Wiara w to, że pastwienie się nad trupem zabitego wroga ma jakiś wyższy sens, jest dla mnie oznaką niepohamowania w dzikości. Wiem, że taki jest obyczaj, zdarza się nawet u nas, ale coś się we mnie przeciwko niemu buntuje. Walka jest wpisana w ludzkie życie, zabijamy się każdego dnia, pojedynczo i zbiorowo, ale znęcanie się nad martwymi ciałami – to już zapamiętanie w okrucieństwie, dla którego nie ma chyba żadnego uzasadnienia, nawet w woli bogów.
Przyglądałem się tryumfującej Aszy z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony czułem podziw dla jej waleczności, i wdzięczność za uratowanie nam życia, z drugiej – narastającą niechęć wobec tak mi niemiłej obrzydliwości. Spojrzeliśmy na siebie – ona jeszcze z błyskiem w oku, ja z mimowolnym grymasem niedowierzania – i to wystarczyło, by pojąć, że coś się właśnie miedzy nami zmieniło. Ja nie byłem w stanie dzielić jej radości, ona nie odnalazła we mnie ani zrozumienia, ani tym bardziej aprobaty dla jej tryumfalnego obyczaju. Zwycięska potyczka, choć odniesiona wspólnie, w efekcie przywróciła stan sprzed rozpoczęcia podróży. Znów byłem rzymskim patrycjuszem na swojej fantazyjnej wyprawie, ona zaś barbarzyńską kobietą, powracającą do swego dzikiego ludu. Zrodzona przez czas wędrówki magia bliskości dwojga kochanków ponad tym podziałem ulotniła się.
Dolan poszedł po stojące nieopodal zdobyczne konie, ja zaś podziękowałem Aszy i Agisowi za ich dzielność i opanowanie w niebezpieczeństwie. Nie dało się ustalić, kim byli napastnicy, lecz zgodnie uznaliśmy, że lepiej jak najprędzej oddalić się z pobojowiska. Zebrawszy dobytek, szybko puściliśmy się w drogę. Nie zatrzymując się aż do wieczora, znaleźliśmy w końcu dogodne, dość ustronne miejsce, nieco z boku drogi, między drzewami. Nie rozstawiliśmy namiotów, żeby być w gotowości na wypadek jakiej niespodzianki. Z pewnego względu było to nawet dla mnie wygodne, gdyż nie wiedziałbym, jak się zachować wobec Aszy, gdyby przyszło nam spać razem. Nazajutrz jechaliśmy jeszcze tak samo, aż wreszcie kolejnego dnia, ku swemu zaskoczeniu, ujrzeliśmy okazałe i piękne miasto. Dojechawszy tam znaleźliśmy –  z niemałym wszelako trudem – dom podróżny, gdzie zgodzono się nas przyjąć. Dano nam jedną marną izbę, lepiej od nas miały konie w całkiem przyzwoitej stajni.
Zastanawiałem się, co też to za miejsce. W znanych mi zapisach są różne nazwy, Strabon pisze co innego, Polibiusz co innego, a i tak jest to wiedza z drugiej ręki, nadto dotyczy dawnych czasów wojen Aleksandra i Mitrydata. Skłaniałem się ku wersji mojego nauczyciela, według której powinna to być Karta, albo Tapa, czy, jak chciał Polibiusz – Taga. Wedle ich przekazu, byłaby to stara stolica hyrkańska, niegdyś wzięta we władanie przez Persów, potem przez Greków, a teraz zapewne pozostająca pod rządami Partów. Jeśli tak, to miałbym powody do dumy, gdyż jako pierwszy, zbadałbym te ziemie dokładniej z własnego oglądu i doświadczenia. Sprzyjałaby temu moja niezła już znajomość języka perskiego, jak i mowy różnych plemion, jakich wyuczyłem się po drodze na tyle, że niepotrzebny mi byłby tłumacz.
Na razie przyszło jednak zająć się sprawami praktycznymi. Konieczność uporania się z nimi odsuwała też na później rozmowę z Aszą – tak o naszych stosunkach, jak i o dalszej wędrówce. W pierwszej kolejności sprzedaliśmy zdobyte konie i nieco drobnych łupów, jakie Dolan pozdejmował z zabitych bandytów. Najpierw ostrożnie rozeznaliśmy się w tutejszym pieniądzu, żeby nie dać się oszukać. W tym niezastąpiony okazał się nasz mały spryciarz, który przez dwa dni myszkował po targowiskach i między sklepami, wywiadując się co do cen i zwyczajów handlowania. Następnie znaleźliśmy niezłego kupca – czyli umiarkowanie tylko chciwego, tyle że trudnego w targu. Zysk okazał się i tak spory, a wyliczony w monetach złotych i srebrnych, miał swoją wagę. Część zapłaty odebraliśmy w towarach, które wybraliśmy jako zabezpieczenie na późniejszy handel wymienny w drodze do Sogdy. W sumie wyszło na to, że nie tylko odbiliśmy sobie koszty dotychczasowej podróży, ale i powiększyliśmy to, z czym wyruszyliśmy jeszcze z Nisbis. Nie byłbym Tycjanem, gdybym nie poczuł z tego powodu ogromnego, kupieckiego zadowolenia. 
W trakcie tej krzątaniny przy porządkowaniu i uzupełnianiu dobytku, zauważyłem, że Asza odkłada pewne rzeczy w osobne juki. Był to dla mnie znak, że chyba podjęła już decyzję o naszym rozstaniu, i że teraz sposobi się do niego, nawet się z tym zbytnio nie kryjąc. Rozmawialiśmy niewiele, głównie o codziennych sprawach, także o mieście, które trochę obeszliśmy z samej tylko ciekawości. Uznałem, że nie ma co popędzać losu, gdyż rzecz cała i tak wyjaśni się już niebawem, gdy przyjdzie jechać w dalszą drogę. Zresztą, pojawiła się i inna przyczyna, dla której moje myśli skupiały się na zgoła innych sprawach. 
Krążąc po mieście, szukałem nie tylko śladów dawnej historii, ale zachodziłem do świątyń wielu bogów, w nadziei, że spotkam jakiego kapłana, który byłby kimś więcej niż tylko strażnikiem swojego ofiarnego ołtarza. Od wyjazdu z Pafos nie miałem okazji poznać człowieka większej wiedzy i głębszej mądrości, kogoś, kto mógłby – gdyby tylko zechciał – odpowiedzieć na wiele nurtujących mnie pytań o tutejszy, całkiem nieznany mi świat. Przez to, że od miesięcy przebywałem jedynie wśród ludzi prostych i nieokrzesanych, żyjąc trudami wędrówki, mój umysł popadł w swego rodzaju uśpienie. Oczywiście, gromadziłem w pamięci wszystko, co widziałem, i czego doświadczałem, by później spisać to w należytej formie, niemniej brakowało mi tego rodzaju rozmów, które pozwalają spojrzeć na wszystko niejako z dystansu, osadzić w szerszym kontekście, i przydać temu bardziej ogólnego znaczenia i sensu. Krótko mówiąc, brakowało mi kogoś – jeśli nie światłego, to przynajmniej zdolnego do owej wymiany myśli, która sprzyja dociekliwości rozumu, a nie tylko przeliczaniu monet.
W mych poszukiwaniach znajdowałem tropy greckie i syryjskie, ale szczególnie rozglądałem się za tym, co perskie, a zwłaszcza – ze zrozumiałych względów – za miejscami kultu Mitry. Dla nas, Rzymian, był on bogiem na wzór Merkurego, Marsa i Jowisza jakby zebranych razem, lecz przenikniętego tajemnym, boskim dobrem, dostępnym tylko wybranym. Czy jednak nasze pojmowanie go było właściwe? Czy dostatecznie głębokie, czy może tylko powierzchowne, i przeinaczone na rzymską modłę?  Tak to już bywa, że ekscytujemy się tym, co dalekie i zagadkowe, ulegając wyobraźni, i przypisując mu więcej, niż w sobie zawiera. Tak, jak najzdrowsze są ponoć potrawy własnej ziemi, tak najsłuszniejsze jest pozostawanie przy własnych bogach, a nie szukanie wrażeń i opieki u obcych. Liczyłem na to, że może tu znajdę jakąś na to odpowiedź. Ta kraina, nieco na uboczu znanego nam świata, była przez wieki perska, a Partowie, którzy nią obecnie władali, choć żadni kuzyni swych poprzedników, to przecież mogliby przejąć ich wierzenia. Moje przypuszczenia sprawdziły się szybciej, niż sądziłem.
Po sprawieniu się z potrzebami dalszej podróży, samotnie krążyłem po mieście, już tylko dla własnej ciekawości, z chęci poznania wszystkiego, co tylko mi wpadnie w oczy. Podczas jednej z takich wycieczek, natrafiłem na sporą budowlę, w kształcie rotundy, z ołtarzem w środku, na którym płonął ogień, dziwnym sposobem, bez drzewa, lecz z podłużnego naczynia. Gdy podszedłem, by mu się przyjrzeć, z boku zbliżył się do mnie człowiek w szatach prostych, ale ze znakami kapłańskimi, ze szpiczastą czapą na głowie. 
- Wybacz, panie, mam nadzieje, że nie zakłócam spokoju i powagi tego miejsca – odezwałem się w perskiej mowie, nieco kulawej, lecz poprawnej, trochę już  przećwiczonej w ostatnim czasie. 
Kapłan – bo za takiego go uznałem – schylił lekko głowę w powitaniu, i przez dłuższą chwilę milczał, bacznie mi się przyglądając. Speszyłem się nieco, nie wiedząc co robić dalej.
- Witam cię, przybyszu z dalekiego Rzymu – ku mojemu zdumieniu rzekł te słowa po grecku, z twardą nieco wymową, ale jak najbardziej poprawnie. Rozpoznał skąd jestem, choć nie miałem pojęcia, po czym.
- Przenikliwość zawsze budzi podziw, zechciej jednak objaśnić, skąd to przypuszczenie – przeszedłem na grekę, zadowolony, że łatwiej będzie mi się wysławiać. Wszelako zdumienie, jakie we mnie wzbudził, było zaiste niezwykłe. 
- Wystarczy uważnie patrzeć, i dobrze odczytać to, co się widzi – odparł z irytującą wyższością w głosie, wyraźnie zadowolony z trafności swego sądu, i wrażenia, jakie wywarł.
- Mógłbyś mnie oświecić, po czym tak sądzisz?
- Jesteś mieszanej krwi – zaczął po chwili, jak nauczyciel, wykładający lekcje. – To oczywiste. Nie Persem, może trochę Partem. Nie Syryjczykiem, nie Medem, nikim spośród okolicznych plemion. Masz za ostre rysy jak na Greka. Postawa i spojrzenie dowodzą dumy i ogłady. Mówisz grzecznie, choć nie układnie. Znasz nasz język, słabo, ale wystarczająco, myślę, że także i kilka innych – to znienacka wtrącił po aramejsku – zatem otrzymałeś dobre wykształcenie. 
- To jeszcze o niczym nie przesądza – wszedłem mu w słowo, również w tym samym  języku. 
- To prawda – wrócił do greki – Lecz widzę jeszcze inne znaki. Jesteś od dawna w podróży, ubranie masz znoszone, ale porządne, nie biedne. Sakwa podróżna z dobrej skóry, nie z tkaniny, jest mocno wytarta, długo w użyciu, ale ma nowy rzemień, więc stary się wytarł od długiego noszenia. Kryjesz za pasem krótki miecz, którym chyba nieźle władasz. Lecz nie wyglądasz na żołnierza, ćwiczyłeś się więc tylko w jakiejś szkole. Czyli masz staranne wychowanie. 
- To wciąż nie świadczy o moim pochodzeniu – dalej próbowałem złapać go na jakimś błędzie.
- Czuć w tobie pewność siebie, choć znalazłeś się z daleka od domu. Nie jesteś ubogi, ale chcesz wyglądać dla ludzi zwyczajnie, i dla ostrożności starasz się miedzy nimi nie wyróżniać. Jednak kupcem raczej nie jesteś. Ich interesują targowiska, a nie świątynie, zwłaszcza obcych bogów. Może jeszcze domy uciechy. Zatem musisz być kimś ciekawym rzeczy i świata.
- Lecz nawet i to nie prowadzi jeszcze do Rzymu
- Jesteś czysty i zadbany. Zapewne byłeś w łaźni, choć nasze nie są zbyt wykwintne. Zatem dbasz i o to, co dowodzi, iż masz taki zwyczaj. A to rzadkie u ludzi pospolitych. 
- Nic nie ujdzie twemu oku – roześmiałem się. – Rzeczywiście, tego w podróży bardzo brakuje. Ale od łaźni daleko jeszcze do wniosku aż tak dalekiego.
- Dodajmy dwa do dwóch. Gdy wyeliminujesz jedno, zostaje drugie. Mam przed sobą młodego człowieka, którego stać na dalekie podróże, wyedukowanego, odważnego, gotowego na trudy, ciekawego świata. Powody takiej wyprawy mogą być trzy – szpiegostwo, zysk, albo wiedza. Najpewniej wszystkiego po trochu.
- Mogę być zbiegiem, uciekać przed wrogami.
- Wtedy zaszyłbyś się gdzieś, a nie chodził na widoku.
- Niezbyt pewny argument. 
- Szukanie wiedzy o dalekich krajach to właściwość narodów rozumnych, albo zdobywczych. Nie powoduje tobą przymus, bo szybko byś się go w podróży pozbył. Nikt cię przecież nie sprawdzi. Zatem jest w tym własna chęć, jakaś potrzeba, konkretny cel.
- I co z tego? Dlaczego miałbym być właśnie z Rzymu?
- To już domysł, ale chyba trafny. Mam cię za rzymianina, z dobrego domu, w czyjejś służbie, nie wolnego od pewnej uczoności. Wypełniasz jakąś misję, i masz na nią wiele czasu i środków. Prędzej idzie o handel, niż wojnę, bo tu za daleko dla waszego wojska – ostatnie słowa wypowiedział z nieskrywana pogardą. 
Wykładał to spokojnie, niczym badacz, pokazujący uczniom ciekawy okaz zwierzęcia,  albo tłumaczący dzieło sztuki. Ale patrzał na mnie z niechęcią, podobnie zresztą jak ja na niego. Nie szło mi nawet o to, co mówił, lecz w jakim  tonie. Rozumował dobrze, choć trochę  na wyrost, dając przy tym odczuć, że nisko mnie ceni. Chciał wzbudzić podziw, nie skrywał próżności. Wspomniałem Marosa z Cypru, który też przecież doszedł, kim jestem, lecz mimo gorzkich słów, jakie wypowiadał pod adresem Rzymu, okazał mi życzliwość jako człowiekowi.  Po tym tu kapłanie niczego takiego spodziewać się nie należało. 
- Skąd możesz wiedzieć, na co stać, albo nie stać rzymskie wojska? – należało mu dać odpór, bez wdawania się w długie dysputy. – Jeśli taka będzie wola cesarza, pójdą tam,  gdziekolwiek zechce, choćby i tu.
- Buta nie zawsze popłaca, zwłaszcza gdy nie docenia sił, drzemiących w przeciwniku – zrezygnował już nawet z pozorów grzeczności. – Był już kiedyś taki, który się o tym przekonał. Przyszedł, i zniknął. Bo łatwiej wejść, trudniej zostać. Wielkich narodów nie da się pognębić jedną wojną. Rozważ to dobrze, Rzymianinie, gdy wrócisz do domu, jeśli w ogóle wrócisz – zabrzmiało to niemal jak groźne ostrzeżenie.
 Coraz mniej się mitygował w swojej wyniosłości, co zwolna zaczęło mnie drażnić. Ale nie chciałem odejść jak pouczany natręt.
- Trudno nazwać cię gościnnym gospodarzem, kapłanie. 
- Chętniej gościmy tych, których sami zapraszamy.
- Czy masz na myśli Partów? – chce złośliwości, to będzie ją miał! 
- To obcy, którzy odejdą, tak jak odeszli Grecy.  
- Ale bardzo lubią to, co greckie?
- Polityka i pieniądze opłacają się tylko możnym, również władcom, mniejszym, czy większym. Ale w ludziach jest tu bardzo zła pamięć o Grekach. 
- Jednak wiele zostało. Widziałem świątynie Zeusa, Apollina. 
- Niewiele tu znaczą. Są dla nielicznych, głownie dla partyjskich wielmożów. Mamy własnych bogów. O wiele starszych. Nie tak dzikich i kapryśnych, wiecznie w kłótniach i sporach..
- Chyba jednak przesadziłeś.
- Sam pomyśl. Zeus włada gromami, żeby karać. Mazda daje światło, a więc i życie. Który żywioł jest bliższy ludziom? 
- A wiedza? Sztuka?
- Jesteśmy dziedzicami Babilonu i Chaldei, nawet Egiptu. Gdy tam już czytano z ruchu gwiazd, badano tajemnice natury i człowieka, Grecy pasali jeszcze owce. A nasze  budowle w niczym nie ustępują tamtym. 
- Nie widziałem żadnych pomników.
- Bogowie ich nie potrzebują, zresztą pomniki tylko ich pomniejszają. Czcimy ich po swojemu. A ludzie niekoniecznie na nie zasługują. Mamy obrazy, poezję, księgi, piękno i mądrość, o jakich wam się nawet nie śni. Powiedz sam, czyje pismo jest starsze?
- Mowę grecką znasz.
- Ty również. Ale wy jesteście z nich zrodzeni, więc musicie. My jesteśmy sami z siebie, więc korzystamy z tego, co obce, tylko wtedy, gdy nam to wygodne.
- Duch Grecji jednak sięgnął dalej niż wasz. A to coś znaczy.
- Im dalej, tym go mniej, sam się o tym przekonasz. Bo mniemam, że idziesz w świat, żeby to sprawdzić.
- Idę, żeby go poznawać. Nie wiem, co znajdę.
- Dam ci radę, rzymianinie. Patrz uważnie, odrzuć własne uprzedzenia, własną  pychę. Dla was wszystko, co poza waszym zasięgiem, to barbarzyństwo. To prawda, jest go dokoła wiele, za wiele. Znajdziesz go aż nadto. Proś swoich bogów, by cię przed nim strzegli. Ale to, co perskie, doskonale się przed tym broni. Przetrzymamy i Partów. Oni są dla nas jak wy dla Greków. 
- Śmiałe porównanie.
- Nie sądź po chwilowych przewagach. Przeminą, a my zostaniemy, bo nigdy stąd nie odeszliśmy. Mają  siłę, wy też ją teraz macie. Ale zadławią się nią, tak jak wy zadławicie się swoją. Nad kim siła zdobędzie władzę w jego duszy, ten w końcu przegra, bo nie rodzi nic, prócz śmierci. W twoim świecie Rzym upadnie, w naszym Persja się odrodzi.
- Mówisz, jakbyś znał koniec dziejów. Kto mógłby nas pokonać?
- Inna siła. I wcale nie musi to być siła oręża, czy państwa. To sprawa ducha. Kto nie ma własnego, kto go nie doskonali, ten obumiera. Kto wie, czy u was, lub obok was, nie zaczyna już wyrastać coś wielkiego, choć teraz jest maleńkie, jak ziarno w ziemi?
- A jakie ty możesz mieć pojęcie o Rzymie?! – podniosłem głos, bo nie wytrzymałem już tego nadętego gadulstwa. – O tym, co w nim wyrasta, i skąd? Co ci daje prawo to takich sądów?
- Mamy swoje wieści, swoją wiedzę. Nie tylko wy bacznie rozglądacie się po świecie. My jeszcze patrzymy w gwiazdy.
Przypomniał mi się księgarz Makryn z Antiochii, który wspominał, iż między jego klientami, interesującymi się historią i mapami, trafiali się również Persowie. Musieli to być ludzie dobrze wyedukowani, którzy mieli jakiś swój cel w tych zakupach. Czyżby słowa kapłana nie były tylko czczą przechwałką? Czyżby oni tu rzeczywiście coś knuli, prawdziwie, lub w tylko swych fantazyjnych urojeniach
- Kimże ty jesteś? Chyba nie tylko zwykłym strażnikiem ognia? – spytałem spokojniej, powściągając złość.
- Nie musisz tego wiedzieć – nie ustępował w swej wyniosłości. 
- Też umiem  patrzeć, słuchać, i składać dwa do dwóch – postanowiłem nie być dłużny pyszałkowi za jego mentorstwo. – Owszem, jesteś kapłanem, ale we własnym mniemaniu także osobliwym zarządcą resztek dawnej świetności, próbującym zachować je w nadziei na powrót swoich królów. Samozwańczym, albo naznaczonym depozytariuszem minionej władzy, która w ukryciu czeka, by kiedyś powrócić – mówiłem tak, jak cesarski wysłannik do prowincjonalnego utracjusza, gotów wysłuchać petenta.– Ale to mrzonki, imaginacja, zrodzona z żalu za utraconą przeszłością.
- Nic nie jest utracone, bo dawność trwa w teraźniejszości. A ona rodzi przyszłość – jego pompatyczność przekraczała już granice dobrego smaku.
- Brzmi ładnie, ale historia nie ogląda się za siebie. Rachuje poniesione straty, i  planuje przyszłe zyski po swojemu, nie naszą miarą. Owszem, Klio, jak to kobieta, bywa kapryśna. Ale nie liczyłbym na to, że uda się ją uwieść dla własnych celów.
- Cóż za greckie pomieszanie taniej poetyczności z prostym kupiectwem! Wychodzi z tego prostacki fatalizm! Jakoś mi nie pasuje do rzymskich podbojów.
- Brak argumentów zbywasz mało zgrabną ripostą.
- Chciałem jedynie zauważyć, że siłą kieruje wola.
- Zwycięska tylko wtedy, gdy rozważnie miarkowana wedle praw boskich. I zdrowej kalkulacji.
- Czyżbyś podejrzewał, że brakuje nam rozwagi, albo roztropności?
- Nie mnie sądzić o waszych sprawach. Ale zechciej, proszę, przyznać, że mam prawo widzieć rzeczy po swojemu. Bez filozofii, za to praktycznie – odparłem pojednawczo, gdyż naraz przyszedł mi do głowy pewien pomysł. – Może cię to zainteresuje? – zawiesiłem dwuznacznie głos.
- Każda rozsądna opinia może okazać się cenna – kapłan zdawał się wyczuć, że zmierzam do czegoś więcej, niż tylko szukania przewagi na słowa. 
W trakcie podróży skrzętnie zbierałem w pamięci wszystko, co wynikało z powinności  cesarskiego agenta, mającego rozeznać się w rzeczach przydatnych dla rzymskiej polityki w Azji. Przygotowany do prowadzenia stosownych rozmów, w pierwszym rzędzie z możnymi i bogatymi, w wielkich miastach i stolicach, nie przypuszczałem jednak, że nadarzy się po temu okazja przy ołtarzu prowincjonalnej świątyni w dalekiej Hyrkanii. Wątpiłem, że dowiem się tu czegoś przydatnego dla mojej misji. Dziwna ta rozmowa, w dziwnym miejscu, na nieznanym nam krańcu świata, dawała do myślenia, ale niewiele chyba mogła wyjaśnić. Niemniej, spróbować zawsze warto, zwłaszcza że nawet drobiazgi mogły okazać się znaczące dla zrozumienia sensu oglądanego, acz mało czytelnego obrazu świata, w jakim się znalazłem.
Moja wiedza o nim była dość ograniczona. Z dochodzących do Rzymu wieści, wyrywkowych, i opatrywanych sprzecznymi komentarzami, wynikało, że królestwo Partów to zbieranina rozmaitych, rządzących się po swojemu rodowych państewek. Im dalej od stolicy, tym więcej zamętu i intryg, zamienianych w osobne sojusze. Ze słów kapłana można było wnosić, że stoją za nimi także przyczajone siły perskie, szukające sposobności, żeby powoli rozsadzać to niepewne imperium od środka, i przywrócić dawną władzę. Dla nas mogłaby to być ważna przesłanka w rozgrywaniu spraw partyjskich, także z bliższą nam Armenią. Choć nie tylko.
Z Persją mało kiedy nam się dobrze udawało. Stała miedzy nami Syria, obok Armenia, a kolejne próby przejścia dalej kończyły się na trudnych walkach z Partami, którzy na dobre rozsiedli się nad  Eufratem, i urośli w siłę. Zaczął jeszcze Sulla, ze zmiennym szczęściem. Lukulls stanął nad perską granicą, chciał iść dalej, ale został odwołany do Rzymu pod ciężkim oskarżeniem. Pompejusz ułożył się pokojowo na granicach, a za jego namiestnictwa nie było żadnych zatargów ani z Persami, ani z Armenami.  Niestety, potem doszło do straceńczej wyprawy Krassusa, która pohańbiła rzymskie legiony. W kilka lat po nim, Antoniusz wszedł do Medii, nieudanie ugrzązł pod Pratą, by w końcu zarządzić niesławny odwrót znad jeziora Van. Dobrze że choć na honorowych warunkach. Dwie kolejne jego wyprawy również zakończyły się klęską. Na szczęście August dał sobie spokój z wojnami, i bardziej zawierzył posłom, niż wodzom, skupiając się na królewskim dworze w Ktezyfonie. Chytrość i intrygi przyniosły wiele korzyści, ale wszystko pozostawało chwiejne, gdyż w Partii ciągle wrzało, zarówno między licznymi kandydatami na władców, jak i miedzy dawnymi rodami perskimi. 
W partyjskiej stolicy rządził teraz osadzony przez wielkie rody dawny władca Medów, Artaban, co ciekawe – sam z Dahów. Wypędził Wononesa, Augustowego protegowanego, i zaczął sprawiać nam same kłopoty, aż do chwili, gdy Germanik zawarł z nim pakt w imieniu Tyberiusza. Spokoju jednak nie było, gdyż co i raz wyrzynał w pień różne rody książęce, czym zasłużył sobie na szczerą nienawiść i swoich, i Persów. W państwie panowała przemoc, chaos pogłębiał się z roku na rok. Swoje białe rączki przykładały do tego liczne królewskie żony i kochanki, liczące na sukcesję dla swej progenitury. Dzięki nim, ich miksturom i uwodzicielskim zabiegom, trupów na dworze było więcej niż myszy w pałacowej kuchni, co tylko pogłębiało rozpad władzy. 
To musiało zachęcać rodowitych Persów do szukania sposobności pozbycia się obcych panów. Być może, przypadkiem natknąłem się właśnie na odprysk owych knowań, a mój kapłan miał w tym jakiś swój udział? Jeśli było w tym coś na rzeczy,  to warto wybadać co, i jak. Zapewne nie poznam żadnych szczegółów, ale może choć dowiem się, czy takie zamysły mają w ogóle jakiś sens i przyszłość. 
- Wiedz więc, że myślę, iż zza tego ołtarza działasz w jakichś spiskach, według jakiegoś planu, prawdziwego, lub urojonego. Nie tylko służysz swemu bogu, ale chciałbyś też prowadzić grę o bardziej ziemskie sprawy – zacząłem nazbyt może otwarcie, lecz uznałem, że lepiej od razu wyłożyć swój zamysł, niż przerzucać się zbędnymi słowami.
- To nie żaden praktyczny wniosek, tylko twoje wrażenie – spuścił z tonu, lecz podjął wątek. – Może być zwodnicze – wyczułem czujność, ale i gotowość do dalszej rozmowy. 
- Powiedzmy. Ale i ja coś ci poradzę. W takich grach lepiej szukać sojuszników, niż mieć wszystkich za wrogów – była to ostrożna zachęta do tego, by w swych kalkulacjach patrzył dalej, niż na własne podwórko. Choćby i w stronę Rzymu.
- To rada, czy oferta?
- Za mało wiem, i za mało mogę, żeby cokolwiek oferować. Ale tak podpowiada rozum i wiedza.
- Na rozumie ci nie zbywa, na wiedzę trzeba zasłużyć – kiepsko i nazbyt butnie, ale jednak dawał do zrozumienia, że nie jest od tego, by przyjąć moje słowa za dobrą monetę.
- Nie zwykłem o cokolwiek prosić. I to nie ja tu miałbym na coś zasługiwać –  aluzje powinny mieć jakieś granice rozsądku.
- Nie byle kim musiałby być ktoś, kto tak stawia sprawy – odparł po dłuższej chwili,  okazując wątpliwość, czy z jego punktu widzenia rozmowa ma jakikolwiek sens.
- I nie byle kim musiałby być ten, z kim warto by je rozważać – odparłem pewniejszym głosem, widząc, że połknął przynętę. Próżność to niezwykła, archimedesowa dźwignia dla poruszania ludzką naturą. 
- Obydwaj znamy siłę pochlebstwa – nawet się uśmiechnął. – Ale nie przeceniajmy się wzajemnie. 
- Doskonale. Czym zatem mógłbyś mnie przekonać do swoich racji?
- Przypomnieniem praw natury. 
- A dokładniej?
- Partowie są kolosem na glinianych nogach – zaczął. – Król panuje w stolicy, ale im dalej od niej, tym jego władza słabsza – potwierdzał moje przypuszczenia – Ma ambitnych synów, którzy niebawem skoczą sobie do gardeł i zaczną domowe wojny. Rozegranie jednych  przeciw drugim, i wzmożenie chaosu, da sposobność, by dalekie prowincje, choćby takie jak nasza, utworzyły własne sojusze, dając  początek nowym układom. Same w sobie są jeszcze za słabe, żeby zagrać o duże stawki, ale wzmocnione, stanowiłyby dużą siłę. Czy wyrażam się jasno?
- Jak najbardziej. Ale każde wsparcie ma swoją cenę. Potrzebne są gwarancje. 
- Ludzie rozsądni zawsze mogą się porozumieć. 
- Trzeba mieć z kim. 
- O to się nie martw. To, co teraz pozostaje w cieniu, ma niebagatelną wartość. Nie do przecenienia.
- Trudno szukać po omacku.
- Kto prawdziwie zechce, znajdzie drogę.
- Przyznasz, że niezbyt dokładna to wskazówka.
- Daruję ci szczegóły. Ale wspomnij to, gdy wrócisz do  Rzymu.
- To rada, czy oferta? – zaśmiałem się, odwracając pytanie. 
- Wedle uznania.
- Zapamiętam.
- I przekaż, jeśli znajdzie się kto chętny, by tego wysłuchać.
- Sam decyduję, co zechcę powiedzieć, i komu.
Nie było moim zadaniem wiązać się słowem w żadnych sprawach, tylko patrzeć i słuchać. Ale to rzecz godna zastanowienia. Mało kto u nas coś takiego rozważa, bo wiedza o tak dalekich miejscach jest niewielka, a i niepewna, nie wolna od uprzedzeń. Czy nie warto tego zmienić?
- Chcę wierzyć, że znajdziesz ciekawych słuchaczy – jakby czytał mi w myślach. – Życzę i tobie, i sobie – dodał po chwili – by tak się stało. 
- Nieprędko będę miał taką sposobność. Ale obiecuje, że ich poszukam.
- Niech więc bogowie doprowadzą cię zdrowo z powrotem do domu – na tym skończył, w bardziej już przyjaznym tonie. Dotąd krążyliśmy wokół ołtarza, teraz gospodarz skierował się ku wyjściu. 
- Czeka mnie jeszcze daleka droga – zmieniłem temat, widząc, że nie ma co dalej ciągnąć tego dialogu.
- I niebezpieczna.
- Radziłem sobie dotąd, poradzę i dalej.
- Strzeż się. Czeka cię kilka dni przeprawy przez ziemie wilków i demonów. W drugie możesz nie wierzyć, choć to mało roztropne, lecz pierwsze są aż nadto prawdziwe, by je lekceważyć. 
- Dziękuję za ostrzeżenie.
- Dalej są strażnice i mury obronne, po Grekach. Siedzą w nich Partowie. Tam są ciągłe walki.
- Z kim?
- Dahowie. Ludy północy. Scytowie. Idź na wschód, ale bardziej ku południu, to ich ominiesz.
- Będę pamiętał.
- Bardziej na północ są Sugudowie. Ich kupcy wędrują do nas z towarami, mają mocne eskorty. Groźne. Lubią sobie poszaleć.
- I tak się na nich natknę. Nie tu, to dalej.
- Domyślam się, że zmierzasz do Baktrii.
- Czemu tak uważasz?
- To chyba oczywiste. Oprócz wiedzy jest jeszcze złoto. I karawany na zachód. Tam biorą swój początek.
- Nie jestem kupcem.
- Kto wie, kim naprawdę jesteś? Rzym nie wysyła w takie wędrówki byle kogo.
- Nie musisz tego wiedzieć – znów oddałem mu jego własne słowa.
Wyszliśmy poza obręb świątyni, pora była się pożegnać.
- Nie spotkamy się już więcej – znów popadł w swój mentorski ton. – Chcę jednak wierzyć, że to vspotkanie nie zatrze się w twojej pamięci. Może nawet przyniesie dobre owoce.
- Zapewniam cię, że pamięć mam nienajgorszą. Skorzystam z niej, gdy nadejdzie stosowna chwila.
Na zakończenie znów mnie zaskoczył, tym razem uwagą, która świadczyła o tym, że pojawianie się nieznanych, a dziwnych przybyszów bacznie jest tu obserwowane. A już tak niezwykły ich skład wzbudzać musi wzmożoną ciekawość.
- I jeszcze jedno. Uważaj na Scytów. Mimo wszystko – podkreślił znacząco – są wrogami, i dla was, i dla nas. Błędem byłoby sadzić, że dają się obłaskawiać – nader spostrzegawczy i skuteczni musieli być jego szpiedzy.. 
- Potraktuję twe słowa jako dowód, że jesteś kimś więcej, niż tylko kapłanem przy swoim ołtarzu – skwitowałem jego aluzję z uznaniem.
- Takiej odpowiedzi się spodziewałem – roześmiał się, zadowolony, że okazał swoją przewagę. – Żegnaj, rzymianinie. Moje dobre myśli pójdą przed tobą. Tam, gdzie dotrą, nic złego cię nie spotka. – Skłonił się, odwrócił, i szybko zniknął w głębi dziedzińca.
Ostatnie słowa zabrzmiały niczym swego rodzaju obietnica, osobliwa gwarancja bezpieczeństwa. Już wcześniej przekonałem się, że wyprzedzające wieści z dobrym 
przesłaniem więcej znaczą w obcym kraju, niż złoto, czy dary. Czyżby dał mi do zrozumienia, że ktoś tu weźmie mnie pod ochronę? Rozsądek podpowiadał, że nie ma co liczyć na tak złudne nadzieje. Dobrze, jeśli odprawi za mnie modły, lub złoży jaką ofiarę. 
Wracając, zastanawiałem się, jak wielką pułapką dla rozumu bywa nasza próżność, zdolna zaćmiewać widzenie właściwej miary rzeczy. Czy naszą rozmowę, choć ciekawą, nie należało aby uznać za chwilową ekscytację lichych statystów historii, którym przez chwilę wydało się, że odrywają w niej ważne role? Czy w swym  zadufaniu, zrodzonym z gry wyobraźni, w chęci pokazania się, nie odegraliśmy teatru dwóch kiepskich aktorów, którzy po rozejściu się wracają do szarej rzeczywistości? Myśli te wzbudziły w mej duszy niejakie rozbawienie, gdym wspomniał, jak bardzo chcieliśmy wydać się sobie ważni, nawet wpływowi. I jak bardzo chcieliśmy, choć przez moment, wierzyć, ze tak jest naprawdę. Obcy wędrowiec w wytartym ubraniu, i prowincjonalny kapłan przy małym ołtarzu, gdzieś na obrzeżu świata, rozprawiali o wielkiej polityce, jakby to od nich cokolwiek w niej miało zależeć. Zdało mi się to niemal groteskowe, lecz – jako że nic w naszym życiu nie dzieje się przez przypadek – pewnie i to zdarzenie musiało mieć swój sens. Ale jaki? – doprawdy nie miałem pojęcia.
	
29. Znowu sam
	Dwa dni później, skoro świt, wyjechaliśmy z Karty. Dobrze zaprawieni już w podróżnej praktyce, wszystkie niezbędne sprawunki załatwiliśmy szybko i bez zbytniego deliberowania. Wywiedzieliśmy się też dokładnie o drogę w stronę strażnic, o których mówił kapłan. Jechaliśmy spokojnie, zgodnie, jakby nigdy nic, lecz każde z nas, na swój sposób czuło, że wisi między nami niedopowiedzenie w sprawie dalszych planów. Jakaś decyzja zapaść w końcu musiała. I w rzeczy samej, stało się to prędzej, niż przypuszczałem, bo już tego samego wieczora, gdy rozbiliśmy namioty i uszykowaliśmy się do nocy. 
Pomny ostrzeżenia przed wilkami nakazałem trzymać ogień większy niż zwykle. Ustaliliśmy kolejność wart, zadbaliśmy też o konie, słowem – wszystko odbyło się według utartego porządku. Jednakże Asza zwlekała z wejściem do namiotu, ja zaś czekałem tam z mieszanymi uczuciami. W mieście spaliśmy wszyscy w jednej izbie, lecz teraz znów, po staremu, mieliśmy być sami w naszym legowisku. 
Po przygodzie z bandytami, kiedy na krótką chwilę objawiła się jej dzika natura, nieskoro mi było do dawnej bliskości. Z jednej strony brakowało mi jej, z drugiej, coś mnie przed nią wstrzymywało. Od tamtego wydarzenia zapanowało pewne skrępowanie, ulotniła się swobodna otwartość, owa naturalna szczerość, dzięki której można wiele powiedzieć wprost, bez szukania wykrętów, i bez obawy o wzajemne ranienie się słowami. Tak to jest, gdy ludzie nie wyjaśniają sobie rzeczy dla nich ważnych od razu, gdy się dzieją, pozwalając,  by z czasem imaginacja przydała im przeinaczonych znaczeń i barw.
Weszła do środka, usiadła koło mnie bez słowa, pochyliła głowę. Palcami przebierała zawieszony na szyi mały sznur kolorowych kamyków, który jakiś czas temu, w odruchu serdeczności, kupiłem jej dla ozdoby na jednym z odwiedzanych targowisk. Trwało to dłuższą chwilę, zanim wreszcie przerwała milczenie.
- Na nas już czas.– oznajmiła krótko, bez żadnego wstępu. – Jutro ruszamy do swoich.
Spodziewałem się tego, niemniej trochę mnie zaskoczyła zdecydowaniem swego stwierdzenia. Nie pytała o zdanie, po prostu oznajmiła podjętą decyzję. Cicho, spokojnie i rzeczowo, ale kategorycznie.
- Tak postanowiłaś?
- Tak być musi. 
- Jesteś pewna, ze to już tu?
- Jestem pewna, że teraz.
- To nie to samo.
- Na jedno wychodzi.
- Szkoda.
- Ale tylko trochę, prawda?   
- Czemu tak uważasz?
- Nie jest już tak, jak było. I nigdy nie będzie.
- Jest inaczej. Trudniej. Sam już nie wiem.
- Ale ja wiem. Zobaczyłeś, że jestem inna, niż ci się zdawało. Nie spodobało ci się to.
- Nie za bardzo.
- Ale tak jest. I nic tego nie zmieni. Dobrze to wiesz.
- Wiem – odparłem, i zamilkłem.
Padły krótkie słowa, bez dodatkowych wyjaśnień, bez żadnego tłumaczenia. Niezależnie od tego, co które czuło, doskonale rozumieliśmy, że rozstanie jest nie tylko konieczne, ale naturalnie oczywiste. Każde z nam, po swojemu czuło i wiedziało, że należymy do aż nadto odmiennych światów, że żadne nie potrafiłoby zrezygnować ze swego, i nie dałoby rady na dłużej żyć cudzym powietrzem. Połączyła nas wspólnota wędrówki, ale nie celu i planów na życie. Dzieliło wszystko inne, co w trudnej drodze nie miało aż takiego znaczenia, lecz co dałoby o sobie znać, i okazało się ważące w osiadłym życiu rodzinnym. W istocie, gdyby nie bliskość, zrodzona z uczucia i namiętności, taka rozmowa nie miałaby sensu, ani w ogóle miejsca. Ot, dwoje ludzi, którzy spotkali się na szlaku i wspierali czas jakiś, w pewnej chwili rozjeżdża się, każde w swoją  stronę, bez wzajemnych zobowiązań, może nawet z dobrą o sobie pamięcią. Wolni, skoro nie czynią sobie zła, nie muszą się z niczego tłumaczyć, ani przed nikim. 
W naszym przypadku wolności tej mogłoby stanąć na przeszkodzie pragnienie  wspólnej przyszłości, ale przy tak zasadniczej naszej odmienności, nawet gdyby przemknął miedzy nami jej cień, byłaby ona pozbawiona szans na spełnienie, jakiejkolwiek racji bytu. Czyż nie jest paradoksem, że owo nielogiczne uniesienie, zwane przez poetów miłością, by trwać i owocować, też musi być jakoś logiczne. Chyba ze staje się całkowitym oddaniem, wręcz zapamiętaniem, i zatraceniem samego siebie? A to nigdy dobrze się nie kończy, może tylko wtedy, gdy jest uczuciem matki do ukochanego dziecka. Ale i z tym różnie bywa, czego dowiódł tragiczny los Medei.
Dopiero teraz zrozumiałem, jak wielkim poświęceniem był przyjazd do Rzymu mojej prababki z dalekiej Partii. Gdyby nie urodził się był tam syn, którego Lucjusz od razu zgodził się uznać za swego prawowitego potomka, zapewne nie zdecydowałaby się na taki krok. To tylko przypuszczenie, lecz chyba słuszne. Zresztą, córka dworskiego medyka, kobieta nieźle  wykształcona, z greckim wychowaniem, nie ryzykowała znów tak wiele. Nie zmieniała całego swego świata, tylko miejsce zamieszkania. Nie musiała iść przeciw własnej naturze, nie była barbarzyńskim odmieńcem, raczej interesującą cudzoziemką o tych samych, co my korzeniach. Dzięki swym przymiotom miała ułatwione zadanie, choć i tak trudne ze względów prawnych, ale to zostało uładzone dzięki akceptacji rodziny, także pozycji i sporym pieniądzom Tycjanów.
Przypomniał mi się też Maes, i tamta prosta, szalona i stara dziś kobieta w dalekiej Batnei. Jeśli nawet prawdą miałaby być opowieść owego Gety, to przecież brat Artusa nie poszedł za przykładem swego ojca, nie znajdując żadnej wspólnoty z tamtymi ludźmi. Dochował przyzwoitości wspierając ich pieniędzmi, lecz ani mu do głowy nie przyszło czynić ze swej miłosnej przygody nowej rodzinnej awantury. Zresztą, życie wiecznego wędrowca nie sprzyja zakładaniu gniazda, nawet z kimś bardziej do tego odpowiednim, i godnym włączenia do rodziny. Swój szuka swego i nie powinien od tego odstępować, nawet jeśli czuje jakieś sentymenty. Mają one krótki żywot, a gdy słabną, odmienność zamienia się w obcość, a wzajemne przyciąganie – we wzajemne odpychanie. Przez chwilę przemknęła mi przez głowę przepowiednia kapłanki Afrodyty o uczuciowym niespełnieniu. Czy chciałbym teraz zatrzymać czas za wszelką cenę? Przecież i tak niewiele by z nich zostało. 
Nie było więc co dalej roztrząsać sprawy, rozstawaliśmy się z pewnym smutkiem, ale i spokojnie, bez wzajemnych żalów. Obydwoje dotrzymaliśmy niepisanej umowy z Antiochii. Ja pomogłem im wyrwać się z niewoli, oni pomagali mi w drodze swoją umiejętnością wędrowania i radzenia sobie w nieznanych mi warunkach i nieoczekiwanych okolicznościach. Wiele się przy nich nauczyłem, oni wiele zyskali. Rachunki zostały wyrównane, nie było już żadnych długów do spłacenia. A uczucia? Cóż, tego wcześniej żadne z nas nie brało pod uwagę. Jakkolwiek trudne, nawet bolesne było to dzisiejsze rozstanie, to przecież nie było w nim nic niespodziewanego, gdyż obydwoje mieliśmy od samego początku własne, jasno wytyczone cele, i tylko one się liczyły.
Asza zamilkła, jak też nie kwapiłem się do głębszych wynurzeń. Zresztą, czemu miałyby służyć? Gdy pojmuje się konieczność i nieuchronność zdarzeń, nie ma co z nimi dyskutować. Przeszliśmy więc do spraw porządkowych. Było oczywiste, że wezmą dla siebie konie i to, co niezbędne, także jeden namiot i potrzebną broń. Nie traktowałem tego jako hojność wielkiego pana, zabierali, co im się należy. Tak też ostało to odebrane, zwyczajnie, bez wylewności i zbędnych słow. Nie było już wspólnej drogi, nie było więc i  planów na kolejne dni. Rozjeżdżając się w różne strony, zrywaliśmy raz na zawsze więź, jaka między nami powstała, skrywając w sobie to, co komu pozostanie z niej w duszy i pamięci. Co prawda, bogowie miewają dziwne pomysły, lecz nawet i oni chyba nie przewidywali, że mielibyśmy się jeszcze kiedyś spotkać. 
Na koniec ułożyliśmy się spać, nawet nie próbując zbliżenia, a w nocy pilnowaliśmy swej kolejności straży przy ogniu. Gdy obudziłem się o świcie, rodzeństwo było już gotowe do odjazdu, czekając, aż wstanę. Podczas krótkiego pożegnania tylko Dolan jakby się ociągał, zwłaszcza gdy wielki Agis objął go na osobności, i coś szeptał mu do ucha. Poczciwy wojak pokochał chłopaka jak swego, przez minione tygodnie w wolnych chwilach uczył go walki mieczem i nożem, opowiadał o bitwach i legionowych obyczajach. Był dla tego barbarzyńskiego młodzika tym samym, czym kiedyś Strabon dla mnie – trochę mentorem, trochę nauczycielem i opiekunem, Dawny złodziejaszek zniknął, wykluł się z niego bystry młodzieniec, nadal sprytny, zwinny, ale i poważniejszy. I ja uściskałem go serdecznie, ciesząc się, że wraca do swoich, że udało mu się dopełnić swej przysięgi wobec siostry, na koniec wreszcie że nie pomyliłem się do niego, gdym, wbrew ostrzeżeniom Melosa, zajął się nim w syryjskiej stolicy.
Wskoczyli na przygotowane już konie, spięli je w pożegnalnym piruecie, i pędem ruszyli ku północy. Po dłuższej chwili dwie malejące sylwetki rozpłynęły się w oddali miedzy pagórkami i drzewami. Zabraliśmy się z Agisem do zwijania naszego małego obozu, i posiliwszy naprędce, podjęliśmy swoją wędrówkę, tyle że na wschód. 
	- Chyba żal ci było rozstawać się z chłopakiem – zagadnąłem Agisa, gdyśmy już wyjechali na trakt. 
	- Polubiłem go. Dzika natura, mocna. Nie przepadnie.
	- Trochę będzie nam ich brakowało –  pokrętnie oddałem swój stan ducha po rozstaniu z Aszą. Jeśli nawet racje rozumu biorą górę nad uczuciami, to przecież ich nie gaszą. Musi upłynąć jakiś czas, by wrócił spokój ducha. 
	- Co robić. Przywykniemy - mój towarzysz trafnie podsumował sytuację. Dotychczas nigdy, ani słowem, ani gestem nie okazał, że go cokolwiek dziwiło w naszych układach ze scytyjskim rodzeństwem. Jego zadaniem było chronienie mnie w drodze, baczenie na zagrożenia, a nie ocenianie, czy osądzanie moich poczynań z kobietą, z która przyszło nam wędrować. Lubił ją, nawet cenił za waleczność, ale do spraw uczuciowych odnosił się nie tyle obojętnie, ile z męskim zrozumieniem dla okoliczności, w jakich się znalazłem. Jego krótkie stwierdzenie kwitowało ten wątek naszej podróży, nigdy też później już do niego nie wracaliśmy.
	Im bardziej oddalaliśmy się od morza hyrkańskiego, tym bardziej przekonywałem się, że wiedza, wyczytana w uczonych księgach, na niewiele mi się przydaje. Przede wszystkim musiałem zdawać się na własną ocenę odległości, a tym samym czasu, potrzebnego na dotarcie do Baktrii. Wyliczyłem, że do tej pory przybyliśmy około dziesięciu tysięcy stadiów od Antiochii, lecz ile ich jeszcze zostało do pokonania, tego określić nie byłem w stanie. Ogromu tutejszych przestrzeni nie sposób ogarniać naszą miarą. Przez dwa tygodnie  jechaliśmy dość szybko, mając po prawej stronie ciągnące się góry, z wielką ilością spływających z nich rzek i strumieni. Nie ryzykowałem zapuszczania się w ich doliny, gdyż można było dalej pobłądzić, więc, idąc za  radą perskiego kapłana podążaliśmy wzdłuż linii strażniczych fortów, łączonych zwartym murem.
	Był ów mur ogromną budowlą obronną, ciągle powiększaną, tyle że nieregularnie. Pomysł i początek dał jeszcze Aleksander, od którego imienia zwą go niektórzy, opatrując  barwną nazwą czerwonego węża, a to od koloru dużych bloków ceglanych, z których jest składany. Potem przejęli go Persowie, teraz na dobre wzięli się za niego Partowie. To zapora przeciwko barbarzyńcom z północy, przy okazji broniąca dostępu do przełęczy górskich, którymi najeźdźcy mogliby wdzierać się w głąb kraju. Wielkie znaczenie ma ciągnący się obok kanał wodny, ciągle odnawiany, i dobrze utrzymany.  Ku mojemu zdumieniu, wyszło na to, że cały ten pas ziemi liczy sobie niemal tysiąc stadiów, co robi imponujące wrażenie, bo nie ma chyba w całym świecie tak wielkich, zwartych fortyfikacji.
Kraj jest gęsto zaludniony rozmaitymi, plemionami, głownie perskimi i medyjskimi, pospołu obsługującymi zabudowy, i osadzane wokół nich wojsko. Miejscowi znajdują tu zajęcie i niezły zarobek, bo przecież garnizony trzeba obsłużyć, karmić, poić, oporządzać, gdzieś rozlokować, nawet zabawiać. Nie ma osady, gdzie nie stałby piec do wypalania cegły. Ale jest tu też żerowisko dla spekulacji, wszelkiej łobuzerii i występku, tyle że wielkich band nie widać, gdyż zbyt dużo kręci się wszędzie żołnierzy. Nie są oni jednak niezawodnym gwarantem spokoju, gdyż brak im jednego dowództwa, osobne oddziały stoją na najemnikach i niewolnikach, więc i waśni miedzy nimi bywa wiele. Teraz roboty kulały, widocznie coś się gdzieś zacięło, najpewniej rozkradziono pieniądze, jak to zwykle bywa w granicznych prowincjach. Partowie nie byli mistrzami porządku, rządzili lokalni urzędnicy, dodatkowo rywalizujący z wojskowymi. Niby więc budowano, panowała jednak samowola, kto mógł, urządzał sobie tu własne interesy. Nihil novi sub sole.
	Bardzo uważnie przyglądałem się temu wszystkiemu, notując w pamięci każdy szczegół, a to ze względu na obietnicę, złożoną Korbulonowi. Podczas przypadkowych rozmów w drodze i w kiepskich gospodach, starałem się wywiadywać o co się dało, udając podróżnika, zachwyconego wspaniałością krainy, i rozmachem w tworzeniu tego  gigantycznego, warownego muru. Raz nawet udało mi się na niego wejść, i obejrzeć, jak jest  urządzony. Szczególną pomocą był mi Agis, który ze znajomością rzeczy i uznaniem ocenił jego przydatność dla prowadzenia walki. Niestety, nie miałem możności obejrzenia od wewnątrz żadnej strażnicy, gdyż we wszystkich – a naliczyłem ich ponad dwadzieścia – stały małe oddziały partyjskich zbrojnych, niechętnych odwiedzinom nieznajomych. 
Wzdłuż muru, w pewnym od niego oddaleniu, wiedzie szlak miejscowych handlarzy, których spotykaliśmy wielu, i z którymi poznawaliśmy się, całkiem nieraz przyjaźnie. Dużej wojny akurat nie prowadzono, wielka polityka toczyła się gdzieś daleko, więc ludzie skupiali się na własnych sprawach, wojując ze sobą tak, jak wszędzie wojuje się o lokalne przewagi i zyski, czyli bezwzględnie, chytrze, nawet krwawo. Gdzie spory ruch, tam i sporo chętnych, by na nim ugrać coś dla siebie. Kolejny raz przekonywałem się, że ludzką naturą wszędzie rządzą nieodmiennie te same siły i namiętności, nie ważne, czy to barbarzyński nomada, czy zwykły chłop, czy rzymski senator. Różni ich jedynie forma życia, rodzaj potrzeb, a przede wszystkim skala możliwości i środków działania.
Szanse spotkania tu kogoś, kto od tej reguły odstaje, była właściwie żadna. Ludzi uczonych brak, kapłani, jakich poznawałem w rozmaitych małych świątyniach, swym umysłem pozostawiali wiele do życzenia. Wszelako miałem podstawy przypuszczać, że jakoweś wieści o mnie biegły przed nami, chyba za sprawą owego kapłana z Karty. Otóż w  nielicznych rozmowach ze strażnikami ołtarzy ognia, których nawiedzałem pod drodze,  wyczuwałem jakby ciche zrozumienie dla mojej tu obecności. Być może to tylko imaginacja, lecz dziwić musiało, że nie dotknęły mnie żadne oznaki wrogości ani od nich, ani od nikogo od Persów w miejscach publicznych, gdzie się zatrzymywałem. Na szlaku bywało różnie, ale i tam obywało się bez groźnych utarczek. 
Przypisywałem to po części dość już sprawnej znajomości języka perskiego, dzięki której zawsze jakoś udawało mi się zażegnywać nieporozumienia, jeśli do takowych dochodziło. Nie bez znaczenia było i to, że przez cały czas starałem się poznawać trochę obcych słów między miejscowymi plemionami, przynajmniej na tyle, by nie być wśród nich całkowitym niemową. Dzięki wyuczeniu się mowy Scytów szło mi to niezgorzej, gdyż odnajdowałem podobieństwa językowe, bardzo nieraz ciekawe. Postanowiłem sobie, że gdy bezpiecznie wrócę do Rzymu, spiszę kiedyś w osobnej rozprawie te doświadczenia, ku pożytkowi innych, chętnych do wyprawiania się w te strony.  
Po niecałych dwóch tygodniach jazdy wzdłuż linii murów i fortów, skręciliśmy w jedną z przełęczy, kierując się ku miastu, o którym wiele zdążyłem już tu usłyszeć. Na szczęście nie jechaliśmy sami. Przyłączyliśmy się bowiem do pewnego handlarza koni, który wraz z synami i sługami pędził spore stado na wielki targ zwierząt, jaki odbywał się gdzieś daleko dwa razy do roku. Przejechawszy góry, znaleźliśmy się na wysoko położonej równinie, wygodnej do podróży, pięknej, choć nie tak już przyjaznej jak ta, po stronie morza. Gdyby bogowie nie zesłali mi tego kupieckiego przewodnika i całą jego gromadę, nie wiem, czy jadąc tędy sami, nie przepadlibyśmy w tej dzikiej krainie z kretesem. Handlarz pewnie prowadził swój dobytek dużymi dolinami, omijając lasy, pełne dzikich zwierząt, nawet węży. Za sprawą tych zagrożeń doszło po drodze do zdarzenia, które przysporzyło mi chwały wśród mych towarzyszy, a którego skutki okazały się wielce dla mnie pożyteczne w dalszej podróży.
Pewnego dnia jeden z synów właściciela stada, przez nieuwagę podrażnił żmiję gdzieś  między krzewami, gdzie się nieopatrznie zapuścił. Młodzieńca starano się ratować, oczyszczając nożem ukąszone miejsce, niemniej nie dawano mu zbyt dużych szans na przeżycie. Wiedziony odruchem postanowiłem wypróbować na nim leki, jakiem był dostał od greckich kapłanów na Cyprze. Rozpaczającemu ojcu zaoferowałem pomoc, a ten, w desperacji, przystał na nią, na wiele jednak nie licząc, gdyż takie ukąszenie traktowano właściwie jak wyrok śmierci. Kazałem ranę obmyć, po czym nasmarowałem ją owym mazidłem, które zalecono mi stosować przy ranach, nadto dając półprzytomnemu do wypicia dwie krople przeciwko truciznom i jadom. Oznajmiłem, że moc tych leków, powinna zadziałać w dwa, lub trzy dni, po czym z niepokojem w sercu zdałem się na los i wiarę w grecką naukę.
Było to z mojej strony wielkie ryzyko, bo od tej chwili brałem odpowiedzialność za tego człowieka, wystawiając na wielki hazard życie własne i Agisa. Jeśli młody umrze, wszystko skrupi się na mnie. Wolałem nawet nie myśleć, co mnie wtedy spotka ze strony tych ludzi. Zawiedziona nadzieja rodzi bowiem nieobliczalne i gwałtowne skutki. Wstrzymano pochód, rozłożono obóz, wszyscy czekali, bacznie przyglądając się, gdym co czas jakiś powtarzał swe zabiegi. Pierwszej nocy przyszła duża gorączka, następny dzień nie przyniósł  poprawy, chory trwał w odrętwieniu – ale wciąż żył, co już samo w sobie było dobrym znakiem. 
Wreszcie trzeciego dnia, o świcie, do naszego namiotu wbiegł sam handlarz, wymachując rękami, i krzycząc coś, z czego zrozumiałem, że jego syn wrócił do przytomności. Poszedłem zaraz do chorego, któremu gorąco ustąpiło, ledwo dychał, ale jednak dychał! Podniósł się rwetes,  poczęto zanosić modły do tutejszych bogów w podzięce za cudowne ocalenie. Kamień spadł mi z serca, byłem już bezpieczny. Z niejaką zadumą myślałem, jak wielkie przewagi daje wiedza, nawet jeśli objawia się w dziwacznej zawartości małego, niepozornego pudełeczka.
Gdy słońce wzeszło dostatecznie wysoko, rozpaliłem ogień fenickim szkłem, oznajmiając, że trzeba raz jeszcze oczyścić ranę specjalnie oczyszczonym w nim, rozpalonym  nożem. Przyznaję, że zrobiłem to z próżnego wyrachowania, by dopełnić obrazu niezwykłości własnej osoby. Oczywiście, sztuczka ta wzbudziła niebywały podziw, a zebrani wokół małego płomienia wpatrywali się we mnie z wielkim szacunkiem, nawet z niejakim lękiem. Po raz ostatni opatrzyłem chorego, czyniąc przy tym wiele niby rytualnych gestów, co zostało przyjęte niemal z nabożną czcią. Tak oto znów wróciłem do roli kapłana, nadto jeszcze uzdrowiciela. Wiedziałem, ze może mi się to opłacić, gdyż wieść o sprawie na pewno rozniesie się daleko, co zapewni nam w drodze ludzką przychylność i jakie takie bezpieczeństwo.
Nazajutrz zwinięto obóz, i ruszyliśmy z wielkim pośpiechem, by nadrobić dwa dni wymuszonego postoju. Chory miał się już nieźle, radził sobie z pomocą towarzyszy, mnie zaś wszyscy traktowali z niebywałą atencją Po trzech dniach na równinie pojawiły się gęsto zbite, liczne osady, które pospołu tworzyły coś jakby rozległe miasto, zwane tu miastem koni. Handlarz nie chciał nawet słyszeć, żebym szukał domu podróżnego, tylko dołączył mój namiot do swego obozu około osobnej, wielkiej zagrody, gdzie zapędzono stado. Kilka następnych dni spędziłem krążąc po targowiskach, obserwując kupieckie obyczaje, poznając ludzi, wreszcie podziwiając rozmaite odmiany koni, których spędzono tu nieprzebrane ilości. Przedstawiany wszem jako wędrowny kapłan-cudotwórca mógłbym wręcz pławić się w okazywanym mi podziwie, lecz wolałem nie kusić losu ani nadużywać łaskawości i cierpliwości bogów nadmiernym folgowaniem swej próżności. Panowała tu gorączka złota, toczono spory, dochodziło do bójek. Na szczęście nie musiałam znów uciekać się do popisów medycznych, choć dwukrotnie rozpalałem ogień swoim sposobem, nieodmiennie wywołując  okrzyki niedowierzania i zachwytu.
Pewnego dnia, w dalekim mieście koni, między obcymi ludźmi, doszło do spotkania, jakiego nie wymyśliłby największy nawet poetycki fantasta. Mogło się to wydarzyć tylko za sprawą bogów, którzy najwyraźniej zabawiali się moją podróżą, podrzucając znaki, o zgoła zaskakujących znaczeniach, splatające w jeden węzeł dawne wątki dziejów zarówno Rzymu, jak i Tycjanów. Zwykle wydaje się nam, ze niezwykłości, jakie szykuje los, powinny się objawiać w zaskakujących, wręcz dramatycznych okolicznościach, a nie w zwyczajności przypadkowych z pozoru zdarzeń. Tymczasem tu wszystko zaczęło się od niewinnej chwili odpoczynku przy winie w kiepskiej karczmie, gdzie przybysze i miejscowi ochoczo przepijali pieniądze ze swoich zysków z targowisk. Co więcej, głównym bohaterem owego zdarzenia stał się Agis
Siedzieliśmy przy jednym ze stołów, rozstawionych na dworze, spokojnie obserwując rozbawionych już dobrze gości, i rozważając dalsze plany podróży. Wtem nadeszło kilku młodych ludzi, którym przewodził rosły osiłek, bardzo pewny siebie, i wyraźnie zaznaczający swe wielkie znaczenie. Wyróżniali się odzieniem, wyglądem,  również mocnym uzbrojeniem. Ich dowódca rozejrzał się dokoła, wreszcie zatrzymał wzrok na nas, i z niemiłym uśmieszkiem poprowadził swych kompanów w naszą stronę. O nic nie pytając, dosiadł się po drugiej stronie stołu, reszta rozlokowała się obok, gdzie kto mógł. Zapadła cisza, wszyscy czekali na to, co się wydarzy. Będzie albo pokój, albo awantura. Milczałem, nie chcąc sprowokować przybyszów jakim nieopatrznym słowem czy gestem. 
Podszedł służący, spytał, co ma podać. Rozmawiali z nim w nieznanej mi mowie, nie zwracając na nas uwagi. Pozornie wszystko wyglądało zwyczajnie, jak to bywa w takich miejscach i sytuacjach, lecz czułem, że czeka nas jakaś niespodzianka. Zachowywali się bowiem wyzywająco, najwyraźniej szukając zaczepki. Uznałem, że nie ma co kusić losu, dałem znak Agisowi, by dopić wina, a gdy pojawił się znów sługa, niosąc zamówienie dla przybyłych mężczyzn, odliczyłem zapłatę, i wstałem, dając znak do odejścia. W tym momencie przywódca grupy podniósł się, i stanął naprzeciw Agisa, przegradzając mu drogę. Było to wyzwanie, którego nie można było nie podjąć. 
Grek spokojnie wytrzymał spojrzenie intruza, po czym powoli odłożył swą broń, dając do zrozumienia, ze wyzwanie przyjmuje, ale proponuje walkę wręcz. Tamten pokiwał głową, również się rozbroił. Zrobiono miejsce, ustawił się krąg gapiów, ciekawych widowiska. I ja stanąłem z nimi, nie dając poznać po sobie, jak bardzo jestem zaniepokojony. Takie obyczaje są dość powszechne miedzy pospólstwem, kiedy idzie nie tyle o zabicie przeciwnika, ile o pokazanie, kto na danym terytorium jest najważniejszy. Kto wygra? Obydwaj byli słusznego wzrostu, silni, Agis nieco górował budową ciała, tamten jednak był o wiele młodszy i chyba zwinniejszy. Doświadczenie i wyćwiczenie dawnego legionisty, stawało naprzeciw młodości i zapalczywości nieznanego wojownika.
Walka nie trwała długo. Zrazu zdawało się, że mój sługa ulega impetowi wielkiej siły, lecz szybko okazało się, że bardziej skuteczna jest wyuczona, i sprawdzona przez lata zręczność w używaniu różnych zapaśniczych sztuczek. Agisowi udało się wreszcie złapać rozpędzonego przeciwnika chytrym chwytem, obalić na ziemię, i przytrzymać na czas dziesięciu uderzeń serca. Widzowie zaczęli głośno odliczać, aż wyszło na to, że mój sługa  wygrał! 
Zaszło jednak coś dziwnego. Otóż gdy tak trwali w uścisku, obcy wysapał mu do ucha jakieś słowa, zapewne przekleństwa, a Agis nie pozostał mu w tym dłużny. Gdy wstali, nie rozeszli się, lecz trwali tak, patrząc na siebie, ale bardziej z nieufnym zdziwieniem, niż złością, a po chwili, ku zaskoczeniu zebranych, zaczęli cicho rozmawiać, ale już bez oznak wrogości! Gdy towarzysze pokonanego podbiegli z wyraźnie groźnymi zamiarami, ten powstrzymał ich wymownym gestem, nakazując zachowanie spokoju. Rozochoceni widzowie, spostrzegłszy, że nie będzie dalszej bijatyki, trochę rozczarowani, porozchodzili się do swoich stołów, ja zaś czekałem, nie wiedząc, co o tym wszystkim myśleć. Nareszcie Agis, odszukawszy mnie wzrokiem, ruszył w moją stronę, prowadząc ze sobą osiłka, z którym przed chwilą tak zaciekle walczył.
- Panie, ten człowiek mówi, że chciałby cię poznać – rzekł, gdy już zatrzymali się  obydwaj przede mną. – Zna grecką mowę, i chciałby o coś wypytać – dodał, jakby się tłumacząc z tego dziwnego zachowania, co jeszcze bardziej wzmogło moje zdumienie całą tą sytuacją. Agis był przecież uważny, ostrożny, nieskory do pochopnych poczynań, musiało więc zajść coś szczególnego, co skłoniło go do okazania nieznajomemu aż takiej przychylności.
Krótki opis zdarzenia nie oddaje, oczywiście, jego dramatyzmu, kiedy to niebezpieczny prolog, i zaciekła wojowniczość akcji, zamieniły się w pokojowy finał. Zaciekawiony, nie okazałem niepokoju, mimo że obawiałem się jakieś chytrości ze strony obcego wojownika. Ponownie zasiedliśmy, tym razem we trzech, reszta kompanii, na rozkaz swego przywódcy, odeszła na bok, mając jednak nas cały czas na widoku. Rozpoczęła się rozmowa, jedna z tych bardziej niezwykłych na szlaku mej wędrówki, kiedy okazuje się, że to, co mamy za przypadek, staje się znaczącym znakiem w biegu zdarzeń.
Przedstawił się imieniem Patros, był dowódcą oddziału strażników, chroniących kupca, przybyłego tu, by wymienić znaczną ilość wschodnich towarów na konie. Sogdyjczyk z urodzenia, wywodził się jednak w dalekim pokoleniu z tych dawnych, rzymskich legionistów, którzy po bitwie pod Karrami, jako jeńcy trafili akurat do Baktrii. Jego przodkowi zaproponowano wówczas wstąpienie do wojska miejscowego satrapy, co przyjął, niejako z konieczności, gdyż w przeciwnym razie czekałaby go mizerna przyszłość przy ciężkich robotach. Wyzwolony po jakimś czasie za zasługi, ożenił się z tamtejszą Greczynką, dając początek rodowi wolnych zabijaków, najmujących się do służby u różnych panów. Ojciec Patrosa wyjechał do Sogdy, gdzie żyli inni potomkowie owych pojmanych jeńców, tam już został, przekazując synowi żołnierską wiedzę i tradycję rodzinną, w której osobliwym nakazem było poślubianie kobiet o greckim rodowodzie.
Niegdyś baktryjscy Grecy, potomkowie osadników Aleksandra, wiele znaczyli na tych ziemiach. Opanowawszy tutejsze ludy, stworzyli nawet swoje królestwo, które długo panowało, tocząc nieustanne wojny z Partami. Strabon pisał, że ulegli w końcu ludom Azjów i Tocharów, ponoć też i Saków, czyli tej odmianie Scytów, o których niewiele wiadomo. Część z nich zapuściła się do krain Indów, i tam osiedliła na dobre, próbując tworzyć małe, ale znaczące  księstwa. Wiemy o nich jednak mało, wyrywkowo, bez ładu i składu, nie tylko z braku jakichkolwiek zapisów, ale i wiarygodnych przekazów nielicznych podróżników i kupców. Dlatego z dużą ochotą wdałem się w znajomość z Patrosem, który, choć człowiek prosty, był przecież jako tako obeznany z tutejszą historią. Z tradycji rodzinnej wyniósł znośną znajomość greckiej mowy, tyle że w dawnym brzmieniu, a także nieco naszych słów i zwrotów, które traktował jako dziwaczną  pozostałość swego pochodzenia.
Moje wcześniejsze obserwacje okazały się nader trafne. Gdy Agis obalił go w walce, tamten zaczął odruchowo szpetnie kląć po grecku, i bardzo się zadziwił, że przeciwnik odpowiada mu równie soczystymi wyzwiskami w tym samym języku. Potem, od słowa do słowa, mimo początkowej wrogości, porozumieli się, a on sam, dowiedziawszy się, że jesteśmy przybyszami z kraju jego przodków, wielce się zapalił do bliższej znajomości. Zgodziłem się, acz z pewna rezerwą, więc zasiedliśmy do rozmowy, w której o sobie opowiedział, zadając też sam wiele pytań.
Tak to poznałem człowieka, dzięki któremu dalsza moja podróż przybrała niespodziewany obrót. Oczywiście, nie miałem wątpliwości, że ta sama ręka któregoś z bogów, która prowadziła mnie przez wiele miesięcy, ponownie nakierowała los ku memu pożytkowi. Takiego bowiem zbiegu okoliczności nie sposób sobie inaczej tłumaczyć, jak tylko działaniem siły wyższej.
Fakt, iż mój przodek walczył pod Karrami, niezwykle poruszył Patrosa, gdyż na jakiś sposób czyniło to z nas wspólnikami jednej przeszłości, która zdawała się tu odnaleźć swą jakże nieoczekiwaną kontynuację. Nie powiedziałem, z jakiego jestem rodu, po prostu wspomniałem jedynie o naszej żołnierskiej tradycji. Ostrożnie omijaliśmy drażliwy temat strasznej porażki legionów, zresztą nie miałoby to teraz żadnego sensu. Minął bez mała wiek od czasu wyprawy Krassusa, a nasze przekazy rodzinne, i sądy w nich zawarte, rzecz jasna, bardzo od siebie musiały się różnić. 
W tym momencie dla mnie ważniejsze było co innego. Przybyli na targ Sogdowie niebawem zbierali się w drogę powrotną, a mnie zaświtała myśl, czy nie dałoby się skorzystać z okazji, i zabrać z nimi, przynajmniej na czas przejścia do wielkich równin, leżących za pobliskimi górami. Dowiedziałem się zawczasu, że tak właśnie przyjdzie wędrować, więc dobrze byłoby się z nimi umówić w tej sprawie. Mieli swoich przewodników, znających przejścia dla mnie nieznane, miałbym więc pewność, że się nie pogubię, ani nie zatracę, zwłaszcza gdyby przyszło napotkać jakieś wrogie plemiona.
Nie zdradzając się od razu z tym zamiarem, wyraziłem chęć spotkania z jego panem, pod pretekstem ciekawości poznania osoby z sogdyjskiego stanu kupieckiego, gdyż sam, należąc do podobnego w Rzymie, wiele mógłbym dowiedzieć się o ich zwyczajach handlowych. Patros obiecał, że się wywie, jak to ułożyć, wiec obiecaliśmy sobie, że niebawem zejdziemy się, by to domówić. Gdy oddalił się ze swymi kompanami, obydwaj z Agisem rozpamiętywaliśmy jeszcze niedawne zdarzenie, nie mogąc się nadziwić tak niebywałemu zbiegowi okoliczności, wszelako zgadzając się, iż był w nim jakiś zamysł bogów.
Patros słowa dotrzymał, i na trzeci dzień zaprowadził nas do swego obozu, gdzie w dużym, dobrze urządzonym namiocie przedstawił gospodarzowi, jako podróżników z wielkiego, dalekiego cesarstwa Romy, wędrujących dla poznania świata. Dodał też, że moja osoba cieszy się miedzy tutejszymi wielką estymą, jako ktoś  w rodzaju kapłana i uzdrowiciela. Najwidoczniej rozeszła się tu wieść o pomocy, udzielonej niedawno synowi handlarza koni, a także o moich sztuczkach z fenickim szkłem. Sogdyjczyk powitał nas grzecznie, acz z umiarkowanym zainteresowaniem. Na tle widocznego dostatku nie prezentowałem się zbyt okazale, nadto rozmowa mało się kleiła, gdyż porozumiewaliśmy się mieszaniną jego kiepskiej greki i mojej mowy perskiej, co nie dawało możności wysławiania się zbyt okazale i dokładnie. Wprawdzie Patros wspierał mnie jako tłumacz, lecz pierwsze  wrażenia z tego spotkania były raczej niezbyt obiecujące.
Ponieważ gospodarz nie kwapił się do wylewności, nie wspomniałem o moim pomyśle dołączenia do ich grupy w drodze powrotnej. Zamiast tego, ostrożnie rozpytywałem o sprawy handlowe, o karawany ze wschodu, o bezpieczeństwo na ich szlakach. Opowiedziałem mu, jak wielkim powodzeniem cieszą się wschodnie towary w moim kraju, jak wiele ludzie chcą za nie płacić, i jak trudno je zdobywać. Nie byłby dobrym kupcem, gdyby nie dał się wciągnąć w rozmowę o cenach, zyskach, pośrednikach, wreszcie o wartości pieniędzy. Tak też się stało, co dało początek naszym lepszym później stosunkom, choć, z oczywistych względów, nie wyznawałem mu swego mego prawdziwego imienia. Od słowa do słowa, umówiliśmy się na kolejne spotkanie, co uznałem za dobry omen, upatrując w tym szansy na sukces swych planów.
Trwało to czas jakiś, lecz w kilka dni później udało mi się w końcu napomknąć moim nowym, sogdyjskim znajomym o chęci towarzyszenia im w drodze na równiny za górami. Kupiec, przychylniej już do mnie usposobiony, przystał na to dość chętnie, pomny opinii, jaką miałem między ludźmi. Zyskiwał tym kogoś, kto, w jego mniemaniu, może w razie czego być użyteczny, poza tym nie był od tego, by w wolnych chwilach porozmawiać o możliwościach prowadzenia handlu na tak wielkich odległościach, jakie dzieliły Sogdę od Syrii, a dalej od Rzymu i Grecji. Trzeba przyznać, że swym kupieckim zmysłem wyczuwał przyszłość dla wielkich interesów na tych szlakach, choć brakło mu wyobraźni i wiedzy, jak można by je urządzać w praktyce. Oni u siebie nie znali zasady bankowych udziałów w dużych projektach handlowych, każdy działał na własną rękę, co ograniczało skalę ich działań. Z wielkim zainteresowaniem wypytywał o rodzaj rządów rzymskich, szybko też dostrzegł, że wielkie imperium stwarza równie wielkie możliwości dla gromadzenia pieniędzy. 
Koniec końców, zgodził się na moją obecność w swej drodze powrotnej,  oddając na ten czas pod opiekę Patrosowi. Agis miał wesprzeć strażników, trochę ich poduczyć żołnierskiego rzemiosła, ja zaś, na prawach gościa, miałem towarzyszyć mu w spędzaniu wolnych chwil na wymianie opowieści o naszych krajach i obyczajach, a w razie potrzeby służyć swymi ozdrowieńczymi lekami. Powściągliwy, zrazu nieco wyniosły Sogdyjczyk, dał tym dowód pewnej ogłady, choć daleki był od nadmiernej serdeczności. Przez kilka dni, dzielących nas od wyjazdu, odwiedziłem go jeszcze dwukrotnie, wiele z tych wizyt wynosząc  wiedzy o krainie, która niebawem miałem zobaczyć na własne oczy.
Gdym powiadomił mego dotychczasowego gospodarza o odjeździe, spotkała mnie miła niespodzianka. W podzięce za uratowanie syna, obdarował mnie wspaniałym koniem nesajskim ze swego stada. Był to gest wielkiej hojności, nad wyraz honorowy, który przyjąłem z podziękowaniem, nadto z cichym ukontentowaniem, jako że wzbogacił nasz mocno już uszczuplony dobytek w pieniądzach i towarach na wymianę. W razie konieczności, za cenę tego zwierzęcia mógłbym przeżyć – skromnie, bo skromnie, ale jednak – kilka miesięcy dalszej podróży, a to miało niebagatelne znaczenie w sytuacji, gdy ledwo sobie wyobrażałem, jak dalej się ona potoczy, i ile jeszcze potrwa. Nasze rozstanie odbyło się z wielkim szumem, pokłonami, wzajemnymi życzeniami pomyślności, wręcz gorąco i hucznie. Udzielono mi też wielu rad i wskazówek co do drogi, czego się wystrzegać, na co zwracać szczególne baczenie. Jednym słowem, pożegnano mnie jak dobrego przyjaciela i dobroczyńcę.
30. Miedzy obcymi
I tak niebawem ruszyłem wraz z dużą grupą sogdyjczyków w dalszą podróż, tym razem na ziemie, o których pojęcie miałem ledwie szczątkowe i mgliste. Szczęście mi sprzyjało nad wyraz, gdyż miałem iść z nimi aż do samej Baktrii. Fandak – tak bowiem zwał się mój kupiec – pędził stado do miasta, zwanego Merw, gdzie spodziewał się sprzedać je z wielkim zyskiem wysłannikom baktryjskich władców, na użytek ich wojsk. Potem wracał już do siebie, tym razem z towarami, przeznaczonymi dla rodzimych wielmożów. Był doskonałym przykładem na słowa Melosa, który tłumaczył mi, że ludzie to tylko tragarze, na czyich grzbietach wędrują rzeczy, zmierzające do swych przyszłych właścicieli. 
Z opowieści Fandaka wywnioskowałem, że krążył miedzy Sogdą, a wschodnią Hyrkanią, zmieniając tylko zawartość swych kupieckich bagaży. Jeden taki obrót podróżny zajmował mu kilka miesięcy, przynosząc wielki dochód.  I choć był już bogaty, to przecież nie spoczywał na laurach, nie oddawał się miłemu lenistwu, lecz po jednej zakończonej wyprawie zaraz planował następną. Taka już jest natura prawdziwych kupców, którzy nie potrafią usiedzieć na miejscu, lecz wiedzeni po równo chciwością, ale i potrzebą ruchu, czy wręcz przygody, także chęcią wybicia na jak największą pozycję, puszczają się raz po raz na hazard, stanowiący sam w sobie sens ich życia. 
Jako Tycjan doskonale to pojmowałem, on zaś czuł, że ma we mnie pełne zrozumienie dla swej życiowej postawy. Różniło nas w istocie tylko to, ze ja dodawałem do tycjanowskiego pędu za zyskiem jeszcze poszukiwanie wiedzy, co daleko wykraczało poza praktyczny aspekt wypraw handlowych. Gdym oględnie wspomniał mu co nieco o naszej pozycji i handlowej tradycji rodzinnej, niezbyt dowierzał mym zapewnieniom o znaczeniu ciekawości poznawania świata.. Miał to za kaprys bogacza, twierdząc, nie bez pewnej racji, że to tylko pretekst, kryjący cele handlowe, a może i szpiegowskie, jakie mnie tu przygnały. W jego przekonaniu gromadzenie wiedzy ma sens tylko o tyle, o ile czyni z niej narzędzie, przydatne w interesach, czy polityce. Na pierwszych znał się doskonale, oczywiście na swoją miarę, druga interesowała go na tyle, na ile pomagała, lub utrudniała zdobywanie i gromadzenie zysków.
- Nie ważne, kto rządzi, byle za bardzo ze mnie nie zdzierał, i nie przeszkadzał w wolnym handlowaniu – tak wykładał mi swoją prostą filozofię obywatelską. – Każdej władzy trzeba się opłacać. Jeśli zanadto nie dusi, i zachowuje umiar, niech sobie robi, co chce. Byle pamiętała, że kto chce dostawać złoto, musi zapewniać bezpieczeństwo tym, którzy jej zdobywają. 
- A wojny? – spytałem? – Zbyt wojowniczy władca może wpędzać kraj w kłopoty, nawet biedę.
- Wojny były, są i będą, i nieźle daje się nich zarabiać, byle schodzić z widoku, i nie pchać się na bohatera. Płaci każdy. I ten, co chce wygrywać, ale i ten, co przegrywa. Złoto nie ma przyjaciół, ni wrogów, po równo przechodzi z rak do rąk.– Naraz zaśmiał się. – Jednemu się do nich klei, drugiemu nie. Jak komu je posmarowano miodem po urodzeniu.
- Nie rozumiem
- To taki nasz obyczaj. Dziecku smaruje się tak dłonie, żeby były lepkie przez całe życie. Niektórym to się przydaje, innym nie.
Przez dwa z górą tygodnie wędrówki z sogdyjskim kupcem, wiele się dowiadywałem  o dziejach i życiu w tych krainach. W swej pamięci założyłem osobny kącik dla gromadzenia tej wiedzy, by później ją  należycie uporządkować w księgach, jakie zamierzałem napisać po powrocie do Rzymu. Zbierało się tego sporo, tyle że wyrywkowo i w kawałkach, gdyż Sogda,  choć kraj ogromny, to jednak rozdrobniony na małe ludy i królestwa, często ze sobą zwaśnione, i bezlitośnie łupiące poddanych. Każde ma swoją historię, swoje osobliwości, nigdy jednak nie udało się ich połączyć w jedno wielkie, silne państwo. Dlatego zawsze ulegali obcym. Przed wiekami całą ich krainą rządzili Persowie, później została zdobyta przez Aleksandra, i wcielona do jego imperium. Przechodziła z rak do rąk, od Greków baktryjskich, znów do Persów, teraz  po części podległa jest Partom, z którymi wspólnie broni się przed naporem ludu Kuszanów. 
Lecz, jak to bywa na tak rozległych przestrzeniach, zdobywcy ściągają daniny z podbitych ludów, ale nie wtrącają się zbytnio do ich wewnętrznych spraw. Tym sposobem, Sogda, która właściwie nie ma stałych granic, gdyż nie wiadomo gdzie się zaczyna, a gdzie kończy, w polityce nie istnieje jako całość, za to staje się potęgą w handlu. Ma dwie główne siły żywotne, żyzność i bogactwo ziemi, oraz kupiecką ruchliwość i przemyślność, dzięki którym zawdzięcza swą pomyślność. Fandak należał do tych, obdarzonych szczególnym talentem zamieniania jednego i drugiego na złoto, niezależnie od zmienności kaprysów historii. Jedyne, co go w nich interesowało, to bezpieczeństwo jego samego, i jego interesów. Był kupcem średniego formatu, nie z największych, ale i nie z najmniejszych. Społeczność jemu podobnych spajała Sogdę niewidzialnymi więzami silniej, niż wojska rodzime, czy obce.
Niezwykle zainteresowało go urządzenie naszych stosunków, zwłaszcza spisane prawo, obowiązujące wszystkich obywateli, i pozwalające zachować całkiem udany ład w społeczności tak ogromnego imperium, jak rzymskie. Szczególnie trudno mu było pojąć zasadę, iż dla dobra wspólnego narzuca ono rygory, uniemożliwiające samowolę nawet najbogatszych i najsilniejszych. Słusznie jednak zauważył, że sądy trybunałów i tak muszą być jakoś przekupne, choć przyznał, że lepsze to, niż całkowita dowolność w rozstrzyganiu sporów. Szczególnie zdumiało go, że dochodzić swego można gdziekolwiek bądź, gdyż prawo obowiązuje jednako wszędzie w państwie, na czym też zasadza się idea wspólnoty jego obywateli we wszystkich prowincjach. Spodobało mu się to, niemniej stwierdził, że u nich byłoby to niemożliwe, gdyż każde królestwo, mniejsze czy większe, rządzi się po swojemu. Tyle że kupcy, niezależnie skąd są, i pod kim żyją, mają swoje własne, niepisane reguły, i sami rozsądzają się we własnych interesach, gdziekolwiek by nie trafili, tyle, że i tak zwykle decyduje waga złota, a nie siła racji.
	Choć wędrówka do Merwu trwała wiele dni, czas mijał szybko, a to dzięki rozmowom z Fandakiem, także z Patrosem, a nade wszystko wrażeniom, jakie wynosiłem z poznawania miejsc, o których mało kto miał u nas jakiekolwiek pojęcie. Niestety, ku memu rozczarowaniu, nie udało mi się zobaczyć sławnej Nisy, znaczącego miasta z wielką, partyjską twierdzą, gdyż ominęliśmy ją, zmierzając w kierunku wschodnim, bardziej na południe, by wyjść bliżej traktów w stronę baktryjską. Mieliśmy dwóch przewodników. Pierwszy, najęty spośród miejscowych, wywiódł nas na drugą stronę gór, prowadząc drogami wzdłuż małych rzek, gdzie trzykrotnie zatrzymywaliśmy się w tylko jemu znanych dolinach, zdatnych na obozowiska dla ludzi i dużej ilości koni. Otrzymawszy zapłatę, zawrócił z powrotem, jego zaś zadanie przejął człowiek z drużyny Fandaka, ni to Sogdyjczyk, ni Baktryjczyk perskiego pochodzenia, który ziemie, dzielące nas od Merwu, znał jak swoje pięć palców. 
Tu trzeba było zarówno dużej wiedzy, jak i doświadczenia, gdyż szliśmy skrajem  wielkiej pustyni, wciskającej się co i raz w równinę, wiodącą ku miastom Baktrii. Najważniejsze, to znać miejsca, gdzie jest woda i choćby najlichsze pastwiska dla stada koni. Trafia się tu mnóstwo małych strumieni, które co i raz znikają pod ziemią, by gdzieś dalej znów wypływać na wierzch. Znajomość tych, i innych jeszcze tutejszych osobliwości, na swój sposób,  przypominała mi to, co widziałem u dobrych żeglarzy na otwartym morzu, którzy, chcąc pewnie prowadzić statek do celu, muszą umieć rozpoznawać najdrobniejsze znaki na niebie, w wodzie i powietrzu, także mieć wyczucie czasu i odległości. Przewodnik prowadził nas bez wahania, choć niekiedy trudno było dociec, czym kierował się w wyborze kierunku na szerokiej przestrzeni.
Lecz nie tylko znajomość drogi była ważna, ale i wiedza o rozmaitych bandach  miejscowych plemion, chętnych napadać handlarzy, grabiąc ich, a niekiedy nawet zabijając. Dobry przewodnik bywa więc i pośrednikiem w opłacaniu haraczu na modłę pustynnych ludów, nieraz nawet samemu czerpiąc z tego swój cichy zysk. Kto nie przestrzega tego obyczaju, marnie na tym wychodzi. W dwa czy trzy dni po wyjeździe napotkaliśmy taka dużą grupę uzbrojonych ludzi, która otoczyła nas, w oczekiwaniu na decyzję swego przywódcy. Można było, oczywiście, wdać się w walkę, lecz nie wiadomo, czym by się ona skończyła. 
Doszło jednak do ugody, bandyci dostali tyle, ile nakazywał zwyczaj, po czym  puścili  nas wolno. Fandak, obeznany z tym porządkiem rzeczy, nie protestował, co było zrozumiałe, gdyż miał zbyt wiele do stracenia. Nieco później uświadomił mi, że taki haracz wlicza w koszty, co dobrze rozumiałem, gdyż ta praktyka nie jest obca Tycjanom w interesach, nie tylko miedzy obcymi, ale nawet i swoimi. Opłacenie się bandzie – nie tylko obdartusów na dzikich stepach, ale i wystawnych urzędników w ich biurach! – zwalnia z podobnych przygód w dalszej drodze, gdyż wieść o tym przekazywana jest dalej, co przez innych, im podobnych,  uchodzi za wypełnienie obowiązującego, niepisanego, a osobliwie złodziejskiego prawa. Jak oni wszyscy się potem miedzy sobą liczą, pozostaje ich tajemnicą, której lepiej nie dochodzić. Tak czy owak, nasz przewodnik okazał się być użyteczny nie tylko dla swej znajomości drogi, ale i tego kogo się na niej spotyka.
Miał ze sobą syna, młodziutkiego chłopca, którego przyuczał na swego następcę, jako że w jego rodzinie zajęcie to dziedziczy się z pokolenia na pokolenie. Wyrostek przypominał trochę Dolana, był równie obrotny, bystry i szybki, lubili go wszyscy bez wyjątku. Także Agis, który w wolnych chwilach na postojach ćwiczył trochę strażników w różnych rodzajach walki, znajdował czas na ustawianie mu ręki do małego miecza. Mnie samego ujmował tą samą bezceremonialnością, jaką zaskakiwał tamten mały Scyta, a która uchodziła mu jednak płazem, mimo iż niekiedy nazbyt swawolnie mielił ozorem. Gdym przyglądał się, jak radzi sobie pod okiem ojca, jak swobodnie uwija się po okolicy, między ludźmi i końmi, wracało wspomnienie nie tylko Dolana, lecz i jego siostry, przywołując uczucia, skryte głęboko w zakamarkach pamięci. Otrząsałem się z nich, nie chcąc przyznać nawet sam przed sobą, jak bardzo brak mi jej obecności. Częściej niż bym chciał, zastanawiałem się, czy  odnalazła drogę do swoich, jak została z bratem powitana, gdzie obydwoje są, i co robią.
Co i raz dawało o sobie znać owo rozdwojenie miedzy dawnym Tycjanem, a nowym Festusem, jakie dostrzegałem w sobie od dłuższego już czasu. W stosunkach z Fandakiem silnie odzywała się natura rzymskiego kupca i bankiera, przystająca do treści naszych rozmów, i sprzyjająca wzajemnemu zrozumieniu w  wielu sprawach, związanych prowadzeniem interesów w ciągle niespokojnym świecie. Sogdyjczyk szybko zorientował się, że znam się na rzeczy, że pochodzę z kręgów o dużym znaczeniu i silnej pozycji wśród swoich. Przypisywaną mi rolę kapłana i uzdrowiciela  przyjmował za prawdziwą, lecz przyznawał, iż ma ja za swego rodzaju pozór, za którym kryją się zgoła inne powody, dla których podjąłem się tak dalekiej wyprawy. Swym handlowych zmysłem wyczuł, że jeśli nawet poszukuję wiedzy, to głównie takiej, która ma służyć przyszłym, rodzinnym zyskom.. Sceptycznie jednak odnosił się do moich pomysłów na interesy w tej części Azji, nie bez racji twierdząc, ze przy tak ogromnych odległościach nie ma gwarancji ich sukcesów. Żałowałem, że nie ma ze mną Melosa  z jego praktycznym geniuszem handlowym, gdyż bez wątpienia nie tylko znalazłby argumenty przeciwko tym zastrzeżeniom, ale i namówiłby Fandaka do jakiejś współpracy. 
Wszelako zza owej tycjanowskiej postawy wyzierał duch Festusa, wędrowca, człowieka patrzącego na świat i ludzi innymi nieco oczami. Przesadą może byłoby twierdzić, że nabrałem wobec niego więcej pokory, niemniej nauczyłem się studzić swe oceny i sądy, nie dzieląc już wszystkiego i wszystkich miarą rzymskiego patrycjusza. Przekonałem się, że  naturalna duma i przymioty ducha, mogą być przyobleczone w proste szaty i objawiać się w kimś zgoła niepozornym, nawet wśród tych, których skłonni jesteśmy mieć za barbarzyńców. Że sztuczna wyniosłość bywa śmieszna, a uczoność nie zawsze idzie w parze z życiową  mądrością. Że więcej pożytku jest w umiejętności radzenia sobie ze zwyczajną codziennością, niż w rozwlekłych, a wyniosłych dociekaniach o jej prozaiczności. Że można kontentować się tylko tym, co niezbędne, i że w niczym nie pozbawia to radości życia. Nade wszystko jednak Festus polubił wielkie przestrzenie, wolność w ich przemierzaniu, gotowość stawiania czoła wyzwaniom, jakie niosą. Gdy czasami wspominałem krążenie po rzymskich salonach i czas, spędzany na towarzyskich zabawach, czy dysputach, ogarniał  mnie pusty śmiech na myśl o jałowości tamtych zajęć.
Jedyne, co pozostawało niezmienne, to pragnienie wiedzy, ciekawość świata, chęć ogarniania umysłem jego tajemnic, różnorodności i bogactwa. Stopniowo dochodziłem do przekonania, że choć studiowanie ksiąg jest w tym koniecznością, to jednak bez własnego doświadczenia ich zawartość pozostaje zbiorem beznamiętnych zapisów, które ciekawią i uczą, lecz przecież dają ledwo skąpe wyobrażenie o tym, co się za nimi kryje. Co więcej, teraz, gdym na własne oczy obejrzał wiele z tego, o czym czytałem od dzieciństwa z zapartym tchem, i co przyjmowałem jako pewniki, zorientowałem się, że jest w tych lekturach sporo  przeinaczeń i wymysłów imaginacji autorów. Nie, żebym kwestionował ich dobrą wolę, czy nawet ich własne spostrzeżenia, lecz moja wiara w ostateczność i jednoznaczność wniosków, jakie sugerowali, mocno została nadwyrężona, zwłaszcza w tym, co się tyczy losów i obyczajów różnych ludów. Historia nie zawsze wygląda tak, jak piszą ja wielcy, zwycięzcy, nawet uczeni, czy chętni na to, by nimi być.
Równie ważne, co owo nabranie dystansu do minionego życia i do wyuczonej wiedzy, wydało mi się umocnienie w pewności siebie. Rozważną. tycjanowską powściągliwość coraz częściej, nie tylko w razie nagłej konieczności, zastępowała odruchowość, wręcz żywiołowość zachowania, zwłaszcza wtedy, gdy nie było czasu na ważenie racji. Nauczyłem się ufać swym odruchom, nawet jeśli kryło się za nimi ryzyko popełnienia błędu. Nabrałem tez śmiałości do wchodzenia między ludzi, bez zakładania z góry, kim są, lub być mogą. Nie znaczy to, że zaniechałem rozumnej ostrożności, raczej wyzbyłem się uprzedzeń wobec widocznych oznak ludzkiej odmienności, czy niedoskonałości, także mniemań, jakie mogły budzić. Nie wstydziłem się przy tym prosić o naukę i radę tych, których kiedyś uważałbym za gorszych czy głupszych od siebie. Przestałem też skrywać słabostki własnej natury, by wystawiać się lepszym i układniejszym, niż w istocie jestem. Niezwykłe okazało się, jakie  zadowolenie daje, i jaką przynosi ulgę, zaprzestanie udawania, także nabieranie ufności we własne siły i odkrywane w sobie możliwości.
Nadal jednak tkwiła we mnie zadra, której na imię było Asza. Wciąż jeszcze uważałem, że stało się tak, jak stać się musiało, niemniej nie miałem do końca pewności, czy było to dobre, po równo dla niej, dla mnie, jak i dla nas obojga. Za słuszne przyjąłem ze wszech miar logiczne rozwiązanie Tycjana, niemniej Festus czuł niejasny żal za niespełnionym uczuciem. Przepowiedziała mi to kapłanka Afrodyty, lecz czy owo fatum wynikało z konieczności, czy tylko z uksztaltowania charakteru i umysłu? Czy tycjanowska rozwaga nie uczyniła z Festusa zwykłego tchórza? Czy to, co bierzemy za życiową roztropność, nie jest aby zmyślnym usprawiedliwianiem słabości, i lęku przez odpowiedzialnością? Czy była to ostrożność, czy już obłuda?
Wędrowanie przez wielkie przestrzenie, jakkolwiek uciążliwe i niekiedy nużące, ma tę  zaletę, iż daje dużo czasu do obserwacji i samotnych przemyśleń. Sogdyjczycy byli bardzo zajęci pilnowaniem stada i całodziennymi obowiązkami, więc w ciągu dnia rzadko kiedy miałem okazję do dłuższych rozmów. Wieczorami, Fandak i Patros zmęczeni doglądaniem porządku, wdawali się w krótkie pogawędki, ale i tak dopiero po tym, jak szczegółowo ustalili z przewodnikiem plany na następny dzień. Trafiały się po drodze większe osady, gdzie zatrzymywaliśmy się na dłuższy popas, i tylko wtedy nadarzała się sposobność do poważniejszej wymiany myśli, i rozpytywania o rzeczy dla mnie najbardziej zajmujące, czyli o osobliwości tych krain, ich dzieje i zwyczaje. 
Spytałem kiedyś Patrosa,, w jaki stopniu czuje się potomkiem Rzymian i Greków, a w jakim ma się za Sogdyjczyka. Czy nie przychodziła mu do głowy myśl, że warto by kiedyś wrócić do ziemi przodków? Bardzo go to zdziwiło, tylko się roześmiał, mówiąc, że nie za bardzo rozumie, o czym mówię.
- Czego miałbym szukać w obcym świecie? Tu jest mój dom, moje życie. A tam co? Tu wiem, kim jestem. A tam kim miałbym być? To nie ma sensu.
- Przecież macie rodzinną tradycję, po ojcach, i po greckich matkach. To tylko obyczaje, czy coś więcej?
- Legendy, lepsze, gorsze, ale tylko legendy. Czasami się je wspomina, raczej od święta, a i to bez zbytnich sentymentów. Owszem, nasze pochodzenie jakoś nas tu wyróżnia, niekiedy nawet na korzyść. Ale nie znam, Viatusie, nikogo z takich rodzin, kto chciałby szukać dla siebie przyszłości w snach o przeszłości. Zresztą, po co miałby to robić
- Przyjęto by was z otwartymi ramionami.
-  I co? Skończyłoby się  na uściskach, potem pokazywaliby nas jak dziwolągi, wreszcie zostawili samych sobie.
- Jesteś młody, silny, znasz żołnierkę. Mógłbyś wstąpić do legionów, walczyć.
- Chyba żartujesz?. Wojsko nie dla mnie. Jestem wolny, sam decyduję kiedy, i z kim walczę. I za ile. Tu jest dużo miejsca dla każdego. I dużo okazji do zdobywania sławy i pieniędzy.
Więcej do sprawy nie wracałem. Patros, choć człek prosty, swój rozum miał, tyle że praktyczny, nastawiony na własne potrzeby. Jeśli nawet zdarzało mu się wypytywać o Rzym, to bardziej dla wyjaśnienia sobie okoliczności wojny, w jaką zaplatał się jego przodek, niż szukania wiedzy o kraju, z jakiego się wywodził. Wolał rozmowy i ćwiczenia z Agisem, w których poznawał wiele przydatnych umiejętności z wojskowego rzemiosła, sposobów prowadzenia walki, rozmaitych sztuczek z bronią i w polu. Dobrze popamiętał lekcje, jakiej onegdaj Grek udzielił mu w walce.
 Zastanawiałem się, czy gdybym i ja wyjechał na stałe w obce kraje, i miał tam dzieci, to wykorzeniłbym się z przeszłości, zostawiając potomkom po sobie tylko legendy, wyzute z tęsknoty za porzuconą ojczyzną. Lecz czemu miałbym to zrobić? Chyba z konieczności, ze zrządzenia losu, bo na pewno nie z wyboru. Co ciekawe, takie wizje niezwykle studziły moje wątpliwości, związane z Aszą. Znów logika brała górę nad mglistą uczuciowością. Cóż, tak źle, i tak niedobrze.

31. Dzieją się rzeczy niezwykłe
Do Merwu dotarliśmy w dobrej kondycji, choć, nim wjechaliśmy na ziemie wokół niego, jazda przez poprzedzającą je pustynną  równinę mocno dała się nam we znaki. Fandak nakazał, by przed wjazdem do miasta zatrzymać się na dwa dni niedaleko osady nad małą rzeczką. wpadająca dalej do rzeki zwanej Murgab, płynącej przez miasto, do którego zmierzaliśmy. Na dobrych pastwiskach konie mogły spokojnie wypocząć pod opieką poganiaczy, by nabrać dobrego wyglądu i wigoru przed wystawieniem ich na sprzedaż. Ogarnęła mnie niejaka ekscytacja, gdyż oto po wielu miesiącach podróży wjechałem na ziemie baktryjskie, co było przecież głównym zamiarem mej wyprawy. Co prawda, według tego, co mi mówiono, do serca Baktrii nad Oksosem trzeba by iść jeszcze dwa czy trzy tygodnie, lecz w moim odczuciu nie miało to już takiego znaczenia. Okazało się, że Merw to nic innego jak Aleksandria Margańska, założona przez Macedończyka jako strategiczna warownia na szlaku jego wyprawy. Widać było  nawet resztki dawnych wałów, usypanych dla obrony przez atakami nomadów z północy, ale i dla osłony pól przed piaskami pustyni. 
Strabon, choć sam nigdy do Margany nie dotarł, na podstawie cudzych opowieści pisał o niej z największym uznaniem, jak o krainie obdarzonej przez naturę niezwykłym pięknem i bogactwem żyznej ziemi. To tu w pierwszej kolejności osadzano rzymskich jeńców spod Carrhae, co okazało się dla nich błogosławieństwem, gdyż zyskali warunki do życia daleko lepsze, niż mogli się spodziewać gdzie indziej w swej jenieckiej niedoli. Historia raz po raz splątywała w Baktrii losy Rzymian, Greków i Persów w ciągłe wewnętrzne bunty i wojny, tyle że greckie królestwo baktryjskie dawno już przeminęło, a wszystkich pogodzili panujący tu od jakiego czasu Partowie. Z tego, co mówił Fandak wynikało, iż dzisiaj wszyscy pospołu łączą siły, by odpierać napór ludów ze wschodu, głownie Tocharów i Kuszanów. 
Sytuacja jest tu jednak szalenie pogmatwana, tym bardziej, że coraz częściej dają znać o sobie Hanowie, czyli po naszemu tajemniczy, wręcz mityczny lud Serów. Mają oni ponoć wielkie cesarstwo za ogromnymi górami na wschodzie, skąd wychynęli ich kupcy ze swymi towarami, w tym z tak cennym u nas jedwabiem. Ich nagłe najazdy czasowo ustały, natomiast ruszył handel, i to na coraz większą skalę. O polityce niewiele tu kto co wie, mało zresztą ona kogo interesuje, zwłaszcza że wyobraźnię rozpalają teraz wizje wielkich zysków, jakie zaczęły płynąć z karawan, krążących coraz częściej ze wschodu na zachód, i odwrotnie. Wszystkiego tego dowiadywałem się stopniowo od Fandaka, który z wyczuciem, godnym kupca większego, niż w rzeczywistości był, znakomicie orientował się w tych grach o towary i złoto. Twierdził, że jego Sogda, leżąca na styku dwóch światów, zyska tu niebawem wielkie przewagi jako jedyny liczący się miedzy nimi pośrednik i przewoźnik. 
Moja tycjanowska wiedza hamowała nieco jego entuzjazm, gdyż tłumaczyłem mu, że bez zakładania dużych banków i faktorii, bez weksli, listów zastawnych i udziałów, nie ma co planować i urządzać naprawdę poważnych interesów. Dawałem mu na to przykłady rzymskie, fenickie, nawet greckie i żydowskie. Musi też być jakiś jeden, a dobry pieniądz na dużych przestrzeniach, żeby dawało się prowadzić rachunki między pośrednikami, bez wykładania od razu złota na stół. Tymczasem, przy takim jak tu rozdrobnieniu władzy między małych, lokalnych despotów, każdy z nich liczy po swojemu, bije własną monetę, ma własne cła, trudno jest rozeznać się, co, gdzie, i ile jest warte.. Kupcy, choć trzymają się własnych zasad, są zdani na siebie, a nie na prawo, choćby i niedoskonałe. Sama tylko wymiana towarów, przy rozdrobnieniu sił,  nie daje zbyt wielkich zysków. 
Fandak kręcił nosem, mówił o ryzyku, ale pojął wreszcie, że kupcy bez banków daleko nie zajdą.  Uważnie przemyśliwał te sprawy, wątpiłem jednak, czy spróbuje przełożyć je na swoje interesy. Cóż, powszechnie wiadomo, że przyzwyczajenie jest silniejsze od gotowości do wprowadzania nowości. Może gdyby te ziemie zjednoczył jakiś rozumny władca,  twardą ręką zaprowadził ład i zapewnił spokój na dłuższy czas, rzeczy uległyby zmianie, z korzyścią dla ludzi odważnych i z dobrymi pomysłami.
Stanęliśmy tuż pod miastem, na rozległych polach targowych, rozbito obóz, zagrodzono konie.  Fandak wysłał kilku ludzi na przeszpiegi, by rozeznali się, gdzie kto zjechał, i z czym. Miał umówionego wcześniej handlarza, zajął się swoimi sprawami, mnie zaś pozwolono czas jakiś pozostać u nich ze swoim namiotem, dopóki nie rozejrzę się, i postanowię, co czynić dalej. Prawdę mówiąc, byłem w pewnej rozterce.  Czy jechać dalej, w głąb Baktrii, czy skończyć tu wyprawę, i zbierać się do powrotu?  Fandak zaproponował, bym poczekał, aż dobije swych interesów, kupi towary i ruszy do Sogdy. Oferta kusząca, lecz oznaczała kolejne dwa lub trzy miesiące drogi, która wywiodła by mnie zbyt już daleko. 
W istocie zdałem sobie sprawę, ze sam nie wiem, gdzie dokładnie ma być kres mej wędrówki. Wcześniej widziałem rzecz całą w ogólności, teraz przekonałem się, ze właściwie nie sposób go oznaczyć w jakimś jednym, konkretnym miejscu. Zadanie, jakie postawił mi ojciec wypełniłem, chociażby w Beroi, potem poznałem przydatne dla nas zwyczaje w dalekich krainach, teraz zawiązałem nić dobrej przyjaźni z sogdyjskim kupcem, tyle że, nie mając pojęcia, jak w praktyce, przy takich odległościach, dałoby się ją podwiązać wprost pod nasze interesy. Tu trzeba by mieć długą sztafetę małych faktorii, lub przynajmniej pewnych  pośredników i strażników, a na miejscu kogoś zaufanego, kto krążyłby miedzy nimi i doglądał całości. Przy nieustannych zamieszaniach, walkach między rozmaitymi ludami i  małymi królestwami, w warunkach niejasności i niepewności, byłoby to niemożliwe.. 
Patros uświadomił mi, że Rzym nie ma tu żadnego oparcia, więcej mają go liczni  Grecy, nawet mało widoczni Żydzi, jeśli nawet niezbyt widoczni, to jednak wszędzie obecni, i na stałe tu mieszkający. Szczerze i uczciwie mówiąc, tu, i w przyległych krainach, głównymi graczami byli, są i będą greccy potomkowie wojsk Aleksandra, Persowie i Partowie, my zaś możemy tylko układać się z nimi, a i to na ich warunkach. Są jeszcze Sogdowie, chętni wcisnąć się miedzy nich, a przykład Fandaka pokazuje, że kto wie, jak wiele mogą namieszać w tutejszym handlu. 
Zadane mi zalecenia cesarskie dotyczyły głownie rozeznania sytuacji w Syrii, a w miarę możliwości w stolicy partyjskiej, dokąd planowałem trafić w drodze powrotnej. Z pierwszych zdałem raport listem z Antiochii, wykonanie drugich miało jeszcze poczekać. Przyjazd do Baktrii był moim własnym pomysłem, hołubionym jeszcze od dzieciństwa, i teraz, gdym się tu znalazł, czułem satysfakcję, że dopiąłem swego. Lecz co dalej? Poznałem szmat świata, lecz z tego, czegom się już wywiedział, to ledwie jego część, prawda że dotąd mało nam znaną, niemniej jednak tylko znikomą. Dalej, we wszystkie strony, rozciągały się ogromne krainy, na poznanie których trzeba by wielu lat – jeśli nie całego życia, na wędrówce, która łatwo zamieniłaby się w samotniczą tułaczkę dla niej samej, bez wyraźnego celu. Ani Tycjan, ani Festus nie znajdował sensu dla takiego wyboru, dla którego trzeba by i wielkiej desperacji. Miałem się za badacza, a co komu z badań, jeśli nic by po nich nie zostało.
Gdy któregoś wieczora podzieliłem się swymi rozterkami z Fandakiem, zamyślił się, po czym z dziwnie tajemniczym uśmieszkiem rzekł, iż moje wcześniejsze z nim rozmowy nasunęły mu pewne pomysły, i może będzie miał dla mnie ciekawą propozycję. Nic więcej nie chciał zdradzić, tylko stwierdził, że doszły go pewne, krążące słuchy, które, jeśli okażą się prawdziwe, dadzą okazję do sprawdzenia moich nauk o interesach, jakich mu wcześniej udzielałem. Jeśli uzbroję się w cierpliwość, wówczas, kto wie, może znajdzie się rozwiązanie dla moich wątpliwości. 
Idąc za jego radą, odłożyłem podjęcie decyzji na czas jakiś, i oddałem się poznawaniu miasta, jego osobliwości, i zwyczajów tutejszych ludzi. A było tego wiele. Merw, powstałe jako jeszcze jedna Aleksandria,  zostało potem przemianowane na tutejszą Seleucję, wreszcie na Antiochię Margańską, co wskazywało, jak wiele tu się musiało dziać w czasie dawnych wojen, opisanych u Strabona na podstawie licznych, znanych mu przekazów. Zanim na dobre nastali Partowie, o panowanie, ze zmiennym szczęściem, walczyli Persowie z baktryjskimi Grekami. Jak to zwykle bywa, zmienność fortuny władców,  przynosząc wielkie uciążliwości zwykłym ludziom, nie była w stanie osłabić ich naturalnej żywotności, zwłaszcza przy rosnącym znaczeniu handlu. Nawet najgłupszy, chwilowy despota rozumie, że nie należy niszczyć miejsc, przez które przepływają strumienie złota i towarów. Jeśli tylko choć trochę miarkuje okrucieństwo, oraz chciwość własną i swych sług, wówczas rzeczy dają się jakoś układać, co nie znaczy że bezboleśnie. 
W swej podróży widziałem wiele takich miejsc, gdzie ludność posiadła niezwykłą  wręcz umiejętność trwania i przetrwania najgorszego nawet łupiestwa kolejnych władców.  Merw nie był wyjątkiem od tej reguły, a szczególne położenie całej Baktrii powodowało, że tak naprawdę to handel w niej rządził władzą, a nie odwrotnie. W istocie, to miastem nie partyjskie, nie perskie, ale kupieckie. To kupcy mają najbardziej tu okazałe pałace, własne straże, własne familie. Jak mi powiedziano, tak urośli w siłę, że nawet Partowie, choć niby rządzą, muszą się im okupywać, jeśli chcą przeprowadzać tędy, albo sprowadzać większe wojska. Dziwna jest, zaiste, ta dwoistość władzy, lecz tak dzieje się wszędzie, gdyż na całym świecie złoto i siła są ściśle ze sobą splątane, i od siebie zależne, choć może nie zawsze tak jawnie i bezceremonialnie.. 
Na każdym kroku dostrzegałem również inną miejscową osobliwość. Przybysz z Rzymu, przywykły do nagromadzenia u siebie wszystkiego, co cesarstwo przejmuje od podbitych narodów, nie może nie zauważyć, jak wielkie jest w mieście pomieszanie ludów, obyczajów, budowli i świątyń. Grecy, zamieszkujący od pokoleń Baktrię, choć w ogólności pozostali wierni swej tradycji, nie oparli się jednak wpływom Persów, Partów, nawet dalekich Indów, czy sąsiednich Sogdów. Sąsiadują tu ze sobą posągi bogów olimpijskich, perskich – Mazdy, Anahity i Aszti, czyli naszej Fortuny, miejscowe bóstwa  żywiołów wody i ziemi, w otoczeniu ściennych rzeźb licznych, dobrych duchów opiekuńczych, i złych demonów każdego chyba plemienia, jakie się tędy przewija. Przed trzema wiekami przybył tu z dwoma sogdyjskimi kupcami w ogóle nieznany nikomu kult Indów, a posążki ich siedzącego boga  znaleźć można nawet na zwykłych straganach. Miejscową rzekę Murgab, podobnie jak daleki Oksos, oddano w opiekę greckiemu Sylenowi, a podobnych zestawień znalazłem bez liku. Najmniej jest śladów Egiptu, choć w dwóch miejscach dostrzegłem wizerunki Izydy. Ta mnogość bogów nikogo nie dziwi, nie ma też chyba żadnych swarów, ani między nimi, ani między ich wyznawcami.
W mieście znalazłem ślady czegoś na podobieństwo agory, gimnazjonu, nawet teatru i akropolu z okazałym pałacem. To pozostałości po greckim panowaniu, tyle że teraz pozbawione tamtego znaczenia. Obrosły ulicami i uliczkami, bez ładu i składu, z setkami zaułków, małych domków, warsztatów, kramów, tyle że najważniejsze miejsca to place targowe, mniejsze w samym mieście, większe tuż za murami. Wielkie rezydencje stoją w oddaleniu, bliżej rzeki, wśród gajów, gdzie nie ma nieznośnego fetoru i brudów, jakie zalegają w miejscach publicznych. Ku mojemu zadowoleniu, dostrzegałem kilka niedużych łaźni, co podobno jest w baktryjskich miastach częste, a to dlatego, że perska tradycja niezwykłą wagę przywiązuje do czystości ciała i odzienia. 
Dzięki jakiej takiej swobodzie w używaniu języków, wdawałem się w rozmowy z ludźmi różnych stanów, choć, oczywiście, do bogaczy dostępu nie miałem. Gdy mnie kto pytał, skąd jestem, odpowiadałem że z dalekiej Romy, co wzbudzało niejaką konfuzję, gdyż  dokładniejsza wiedza o nas tak daleko nie sięga, a o dawnych jeńcach, rozproszonych przez dziesięciolecia po sąsiednich krainach, mało kto pamiętał. Dopiero gdym wspominał, że jestem z rodu kupców, ten i ów nastawiał uszu, lecz ułyszawszy, ze nie mam nic na sprzedaż, ani że nic nie zamierzam kupować, tracił  zainteresowanie. 
Szukałem oznak uczoności na naszą modłę, już to u ulicznych nauczycieli, już to u kapłanów, lecz nie zawiązałem żadnej ciekawej znajomości. Najbardziej tu się liczy umiejętność rachunków. Historia pomieszana jest z poetyczną legendą w pieśniach o herosach, retoryki nie znają, bo i na co ona komu potrzebna bez prawa i trybunałów, o filozofii pojęcie mają żadne, zwłaszcza o systematycznej etyce. O tym, co dobre, a co złe decydują nakazy chwili, dla których zawsze znajdzie się jakieś uzasadnienie, czy to w monecie, czy w sile władzy, jakakolwiek by ona była. Bogów i ich nakazów mają wiele, składają im ofiary, lecz najwięcej hołdują praktyczności, i to dla niej szukają u nich wsparcia. 
Dawno już nie czułem się tak obco, niczym ktoś zbędny, i mało użyteczny. Żadnych planów jeszcze nie robiłem, czekając na zapowiedzianą przez Fandaka propozycję. Kręciłem się więc po mieście, podziwiając niezwykłą różnorodność mieszkańców i wystroju, ale też uważając, by mnie kto nie okradł, albo napadł. Tam, gdzie dużo bogactwa, tam też dużo  łobuzerii i zwykłych naciągaczy, węszących za ofiarami. Żałowałem, że nie ma ze mną Dolana, który przedtem był na ulicy moim niezastąpionym uchem i okiem. Nareszcie pewnego wieczora Sogdyjczyk oznajmił, że niebawem zabierze mnie na umawiane właśnie  spotkanie, które bez wątpienia mnie zainteresuje, jako że omawiany będzie pomysł, bliski temu, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Szczegółów nie ujawnił, tylko tajemniczo się uśmiechał. Nie rozpalił tym zbytnio mej wyobraźni, niemniej rad byłem, że coś może sobie wyjaśnię w sprawie dalszej podróży. 
Wszelako następny dzień przyniósł wydarzenie, które wzbudziło poruszenie, nie tylko wśród kupców, ale w ogóle w całym mieście, odmieniając i mój stan ducha. Oto około południa rozeszła się wieść, że od wschodu zbliża się karawana – ni mniej, ni więcej, tylko samych Hanów! Widuje się ich tu niezwykle rzadko, gdyż przybywają z bardzo daleka, a jeśli już pojawiają się w Baktrii, to kończą swą podróż wcześniej, w sporo stąd oddalonej stolicy, Marakandzie. Skoro zdecydowali się zajść aż tutaj, to znaczy, że coś się za tym musi kryć. 
Wśród miejscowych, przywykłych do obecności różnorodnych przybyszów, Hanowie uchodzili za osobliwość nader szczególną, nie tylko z powodu niezwykłości  przywożonych towarów, lecz także dla  odmienności ich samych. Byli nieodstępni, z nikim nie wdawali się w bliższe znajomości, nikt zresztą nie umiał się tu z nimi rozmówić, i gdyby nie tłumacze, jakich ze sobą wozili, nijak nie dawałoby się z nimi porozumieć, ani targować. Uważano ich za niebywałą atrakcję, mimo obcości, nieprzystępności, zwłaszcza, że zachowywali się ponoć grzecznie, a i interesy dawało się z nimi robić nienajgorsze. Słowem, szykowało się widowisko, o którym będzie co mówić.
I mnie udzielił się nastrój oczekiwania, jako że miałem poznać ludzi z narodu, o którym u nas krążyły tylko najdziksze legendy, a których nikt nigdy nie widział na oczy. Są wzmianki Herodota i Strabona o Serach, ale czy to właśnie o Hanów szło, czy też mieliby oni być odmianą Saków, bądź dalekich, wschodnich Scytów, powiedzieć na podstawie tych zapisów nie sposób. Zdążyłem się przekonać, że im dalej od nas, tym nasze pojmowanie rozmaitości ludów i plemion w dalekiej i głębokiej Azji jest nie tylko zawodne, ale wręcz nieprawdziwe i bardzo mylące. 
Wiadomo jedynie, iż to tam właśnie kryją się tajemnicę jedwabiów, nieznane reszcie świata. Znają ją chyba znani nam Indowie, ale i to nic pewnego, a oni sami z tym się nie zdradzają. Z tamtych stron docierały do Rzymu nie tylko cenne przyprawy, ale i dziwne przedmioty z nieznanych u nas materii, lecz co, gdzie, jak, i skąd się biorą – o tym też w moim świecie nikt nie ma najmniejszego pojęcia. Myśl, że byłbym pierwszym Rzymianinem, który dowiedziałby się czegoś o tych sprawach u samego źródła, budziła we mnie szaloną ciekawość, także i zadowolenie z możliwości zostania pierwszym, który by spisał rzeczy nikomu dotąd w cesarstwie niewiadome!
Wczesnym popołudniem, pół miasta zebrało się u wschodniej bramy, żeby oglądać wjazd nowych przybyszów. Darowałem sobie wycieczkę w tamtą stronę, gdyż nie lubię być gapiem w tłumie, niemniej dowiedziałem się co nieco o tym wydarzeniu od jednego z ludzi Fandaka, wysłanego specjalnie, by potwierdzić wcześniejsze wieści, Sogdowie już nieraz spotykali Hanów, więc jego opowieść pozbawiona była szczególnej ekscytacji. Ot, przyjechali, rozstawili namioty i straż, zajęli się oporządzaniem siebie i zwierząt, wyjście do miasta w interesach odłożyli na następny dzień. Było ich wielu, kupiec, ze dwie dziesiątki zbrojnych, służba, przewodnicy, jakieś osoby nieznanego przeznaczenia, dwóch tłumaczy. Karawana, jak wiele innych, tyle że z dalekiego kraju.
Choć Hanowie z obcymi się nie zadają, to przecież handlować trzeba, a to oznaczało, że raczej prędzej niż później ruszą do miasta, by poszukać chętnych do targów, także  kupić  rzeczy, niezbędne w codziennym prowadzeniu obozu. Sam nie miałem nadziei na przypadkowe spotkanie kogo z nich, a już tym bardziej na poznanie się z nimi zwykłym sposobem, czyli pójście do nich z zaproszeniem do rozmowy. Spytałem więc Fandaka, obytego z miejscowymi kupcami, czy mógłby mi wskazać kogoś, kto z nimi będzie robił interesy. Sogdyjczyk pokiwał głową, wciąż z tym swoim tajemniczym uśmiechem, obiecał pomoc, ale znów zalecił cierpliwość, mówiąc, że ma coś na widoku, lecz że to musi chwilę potrwać. Ta chwila przeciągała mu się aż nadto, lecz nareszcie pewnego wieczora rzekł, bym nazajutrz był gotowy do pójścia z nim na owo zapowiedziane, interesujące spotkanie, które mnie pewnie zadziwi, ale może okaże się przydatne w podjęciu decyzji o dalszej podróży.
Rankiem wyszliśmy z obozu we dwóch, jedynie w asyście Agisa i Patrosa, i, klucząc miedzy uliczkami, wyszliśmy daleko poza miejską ciżbę, zatrzymując się na koniec przed wcale okazałym domem ze sporym, gustownym ogrodem. Fandak uprzedził mnie, że idziemy do znacznego, miejscowego kupca, z którym od lat pozostaje w dobrych stosunkach, tak handlowych, jak i osobistych. To Part, ale z greckim pochodzeniem, osiadły w Baktrii, skąd wywodzi się rodzina  zarówno jego matki, jak i obecnej żony. Taka kombinacja to nic tu niezwykłego, natomiast jego bliska zażyłość z Sogdyjczykiem nieco mnie zaskoczyła. Widać ich wzajemna wiarygodność we wspólnych zyskach, więcej ważyła niż odmienność plemienna. 
Oczekujący przed rezydencją sługa wprowadził  nas  do środka, a następnie wskazał wejście do dużego, ogrodowego perystlu z małym basenem,, tyle że pięknie urządzonego, i ozdobionego na modłę perską. Tam, pod drzewami, między gustownymi rzeźbami i kolumanami, stał duży stół, przy którym siedziało czterech mężczyzn, zajętych ożywioną rozmową. Na nasz widok jeden z nich podniósł się, i powitał Fandaka z ostentacyjną wręcz wylewnością.
- Drogi przyjacielu, witam cię wraz z twym towarzyszem, o którym tak wiele mi opowiadałeś –  przyjazny ton świadczył o dużej miedzy nimi bliskości. – Panie – zwrócił się do mnie w całkiem niezłej greckiej mowie – ilość dobrych słów, jakie o tobie usłyszałem, dorównuje chyba tylko wielkości i niezwykłości drogi, jaką przebyłeś ze swego kraju aż tu, pod mój dach.
- Wielu ludzi w niej spotkałem, lecz niewielu aż tak mi życzliwych jak twój przyjaciel. Z wdzięcznością przyjmuję, iż zechciał wprowadzić mnie do domu, którego okazałość dorównuje grzeczności jego gospodarza – nie wiedziałem, co mu naopowiadał Fandak, więc przyjąłem pochlebstwo ostrożnie, bardziej jako Tycjan, niż Festus. -  Postaram się, panie, sprostać wysokim wymaganiom, jakie postawili mi bogowie, dając sposobność poznania tak zacnych osób -  słowna dyplomacja niewiele kosztuje, a pozwala powoli rozeznać się w  sytuacji, o której nic zawczasu nie wiadomo.
 Nie miałem pojęcia, jaki ma być cel tego spotkania, czułem jednak, że idzie o coś więcej, niż tylko o towarzyską rozmowę. Utwierdziłem się w tym, gdy dokonaliśmy wzajemnej prezentacji. Gospodarz , kupiec o imieniu Menander, przedstawił swego syna Idasa, najmłodszego w tym gronie, Fandak zaś – drugiego miedzy nami Sogdyjczyka, swego wspólnika, niejakiego Babura.  Było to więc spotkanie ludzi interesów, zatem o nie musiało tu chodzić. Dlaczego więc zaproszono mnie, skoro nie miałem nic do zaoferowania w ich ewentualnych kalkulacjach? Czy tylko jako ciekawostkę z dalekich stron?
Zasiedliśmy do stołu na małych, wygodnych sofach, niewolnicy zastawili stół owocami, winem, i chłodną wodą z jakimiś aromatami. Agisa i Patrosa grzecznie zaproszono na poczęstunek gdzieś indziej, z czego wnioskowałem, że będziemy rozmawiać bez świadków, zatem o sprawach chyba poważniejszych niż moje opowieści z podróży. Rzecz zaczęła się trochę wyjaśniać, gdy Menander wspomniał, iż Fandak opowiedział mu to, co usłyszał ode mnie o rzymskich zwyczajach handlowych z udziałem banków. Ciągle jednak mało było w tym konkretów, same tylko dopytywanie o szczegóły. Moja tycjanowska wiedza pobudziła rozmówców do dyskusji, w której wyczuwało się pomieszanie prawdziwego zainteresowania z obawami o pewność zysku w łączonych przedsięwzięciach. Chwilami czułem się trochę jak nauczyciel wśród uczniów, prawda, że bardzo pojętnych, lecz jednak sceptycznych co do treści, jakie im się wykłada.
Trwało to już czas jakiś, bez żadnych konkretów, gdy naraz do gospodarza podszedł jeden z niewolników, i coś mu szepnął do ucha. Menander pokiwał głową, uśmiechnął się, po czym wstał, oznajmiając, że przybył pewien gość, po którego wcześniej wysłał sługę, a który niewątpliwie bardzo nas sobą zainteresuje. Zaraz potem do persytylu wprowadzono dwoje ludzi, a jeden z nich, idący przodem, musiał być chyba Hanem! Wygląd, rysy, kolor skóry, oczy, ubiór – wszystko składało się na obraz człowieka, jakiego nigdy jeszcze dotąd nie widziałem miedzy poznanymi dotąd ludami i plemionami. Ten, który za nim szedł, choć  odziany w strój również oryginalny, acz mniej ozdobny, mógł być kimkolwiek, Persem, Baktrem, Sogdem, nawet Grekiem, może jakimś mieszańcem, ale na pewno nie zwykłym  współplemieńcem tego pierwszego.
Przy całkowitym zaskoczeniu zebranych – z wyjątkiem Fandaka –  Menander, jakby nigdy nic, wstał, by powitać nowego gościa. Obydwaj wymienili głębokie ukłony, zaczęła się prezentacja. Okazało się, że ów towarzysz Hana jest tłumaczem, całkiem sprawnie mówiącym po persku.
- Mój pan prosi uniżenie, byś zechciał przyjąć gorące podziękowanie za to, że pozwoliłeś mu dostąpić zaszczytu zawitania w twym wspaniałym domu – ceremonialna grzeczność wydała mi się nieco przesadna, ale zdawała się być miła dla ucha gospodarza.
- Wielką radość sprawia mi możliwość goszczenia w moich skromnych progach tak czcigodnego przybysza z jakże dalekich stron – odparł Menander w podobnym duchu. - . Poczytuję sobie to za wielkie wyróżnienie, które nie każdego przecież spotyka – w tym pochlebstwie kryła się aluzja do wręcz niebywałej ponoć ostrożności Hanów w nawiązywaniu stosunków z obcymi. Handel, handlem, ale, jak mi mówiono, prywatnych spotkań unikają.
- Mój pan prosi o pozwolenie ofiarowania ci, panie, tego skromnego upominku na znak przyjaźni, w nadziei, że znajdzie on uznanie w twych oczach – rzekł tłumacz, wręczając rozmówcy mały, gustowny koszyczek, nakryty piękną chustą z najcieńszego jedwabiu, jaki w życiu widziałem.
Menander odsłonił jego zawartość, i naszym oczom ukazały się dwie małe czarki z niemal przezroczystego kamienia, zdobionych delikatnym malowidłem, wraz z podobnie pomalowanym, małym dzbanuszkiem do napoju z ziół. Był to podarunek zaiste niezwykły nie tylko dla swej urody i ceny, lecz i przez to, że zaznaczał uhonorowanie dla domu i rodziny, gdyż jedwabna chusta, sama w sobie też przecież cenna, wyraźnie przeznaczona była dla kobiety.
Uradowany gospodarz i jego gość poczęli prześcigać się w dalszych uprzejmościach, którym nie było końca, tym bardziej, ze wymiana zdań toczyła się przez tłumacza. Wreszcie Menander przedstawił Hanowi pozostałych obecnych przy stole, zapraszając go, by usiadł i zechciał się raczyć poczęstunkiem. Tłumacz stanął za nim i sprawnie pełnił swa powinność, za każdym razem kłaniając się osobie, której słowa wykładał. Pierwsze wrażenie niezwykłości sytuacji, i zrozumiała w tych okolicznościach rezerwa, szybko ustąpiły swobodniejszej wymianie zdań i opinii na tematy handlowe. Dopiero teraz zaczęło się  wyjaśniać, co oznacza to nasze spotkanie, jak niezwykłe jest w swym zamyśle, i dlaczego zostałem na nie zaproszony.
Okazało się, że wszyscy zebrani już wcześniej spotkali się z Fandakiem na osobności dla omówienia pewnego pomysłu, który Sogdyjczyk umyślił sobie, mając na uwadze moje z nim rozmowy w drodze do Merwu. Szło o zebranie karawany do medyjskiej Egbatany, w której udziały mieliby mieć zarówno kupcy miejscowi, jak i Hanowie. Najpierw wybadał każdego z osobna, a gdy wyrazili zainteresowanie, zwołał to spotkanie u Menandra, którego również  przekonał, iż rzec warta jest próby. Mnie poproszono tu, bym wyłożył im dokładnie, jak to się robi u nas, zwłaszcza jakie dajemy sobie gwarancje, żeby uniknąć oszustw przy rozliczeniach we wspólnych interesach, i w długim czasie. W jednej rozmowie trudno  wszystko objaśnić, tym bardziej że takie rzeczy, jak powszechne prawo handlowe i bankowe, to dla tutejszych ludzi materia obca i niepojęta. Zrobiłem jednak co w mojej mocy, by dać im jakie takie wyobrażenie o rzymskich praktykach handlowych.
Tu, owszem, przestrzega się obyczajów kupieckich, ,lecz przez prywatne zaufanie, własną tradycję, bez spisywania umów, czy gwarancji depozytowych, na pożyczki bądź udziały. Pisać mało kto umie, dokumentami mało kto się przejmuje, więc warte one mniej, niż pergamin, na jakim się je sporządza. Dlatego szczególne zdziwienie budziły dwie rzeczy, które jednak wymagają takiego porządku. Pierwsza to księgi różnej rangi i rodzaju, i ich szczegółowe prowadzenie na bieżąco, do wglądu, nawet jako dowody sądowe. Druga to nasze towarzystwa pieniężne, i ponoszenie w nich wspólnej odpowiedzialność  za  straty, jeśli  takowe się przytrafiają.  
Tu ludzie trzymają złoto przy sobie, obnoszą się z nim, ale nie pozwolą, by ktokolwiek zaglądał im do mieszka. Jawność obrotu pieniądza napawa obawą przed rabunkiem, albo groźbą haraczu, zwłaszcza urzędowego. Bez jednego prawa, i jednej miary pieniądza, nie sposób rozwijać skrzydeł w interesach, a przez to tworzyć własną siłę, która, zebrana we wspólnotę, znaczy tyle samo, co wielka armia. Pieniądz i władza zawsze się splatają, ale równowaga miedzy nimi panuje tylko przy odpowiedniej między nimi polityce. Ale by to wszystko pojąć potrzeba sporej wyobraźni, wykraczającej poza ogrodzenie placu targowego, choćby i największego w całym kraju. Gdy władcy wciąż zmieniają się, i wedle własnego uznania łupią wszystkich bez wyjątku, trudno mieć wielkie wizje i robić dalekosiężne plany. 
Nie pouczałem ich, jak mają prowadzić swój handel, ale pokazywałem korzyści, jakie daje łączenie w nim mniejszych udziałów dla dużych zysków. Uważnie słuchali, marudzili, kiwali głowami, ale widziałem, że budzi się w nich chęć, by tego spróbować. Największy spokój zachowywał Han, choć, gdyby doszło co do czego, to on miałby wieźć najwięcej towarów, tyle że przez ziemie całkiem dla niego obce. Chyba to właśnie skłaniało go do szukania wspólników, by zwiększyć szanse przejścia przez nie bezpieczniej, niż gdyby szedł sam. 
Pozostali mieli mniej swego do zaoferowania, a więc i do stracenia, ale dołożenie się do takiej wyprawy mogłoby pomnożyć ich wkłady. Poza tym mieliby na wszystko oko, co bez spisanej ugody gwarantowałoby rozeznanie w późniejszych rachunkach. Nieufność mieszała się więc z silnym pragnieniem zarobku, a w młodym Idasie wyczułem nadto bratnią duszę chętnego do przygody i poznawania świata. Po długich deliberacjach doszli w końcu do momentu, w którym trzeba było albo podjąć decyzję o wspólnej karawanie, albo rozejść się w zgodzie, choć bez żadnego efektu.
Zapadła dłuższa cisza, nikt nie chciał pierwszy nazwać rzeczy po imieniu. Wtem Han, rzuciwszy spojrzenie w moją stronę, począł szeptać coś tłumaczowi w swoim chrapliwym języku. Ten, skłoniwszy się wszystkim, przełożył nam jego słowa, wprawiając mnie w niemałe zmieszanie.
- Mój pan pozwala sobie zapytać, czy ten tu szlachetny przybysz z dalekiego kraju,  zechciałby posłużyć nam swą niezwykłą mądrością, i sporządził, na próbę, dokładny plan takiej ugody. Gdy go poznamy, dowiemy się, co może nas czekać , na co moglibyśmy liczyć i pod jakimi warunkami. 
Zebrani właściwie jakby na to czekali. Fandak pierwszy uśmiechnął się szeroko, co wzbudziło  moje podejrzenie, że już wcześniej podsunął pozostałym taki pomysł, lecz wolał poczekać z wyjawieniem mi go do czasu, gdy zbiorą się wszyscy zainteresowani. Menander, jako gospodarz, podjął się roli rzecznika swych gości.
- Wielka roztropność jest w tych słowach, szlachetny panie – zwrócił się do Hana – i mam nadzieję, że obecny tu z nami mądry Festus z Romy nie odmówi nam pomocy w ułożeniu się z nader  ciekawym konceptem, do którego tak bardzo nas zachęca – część swej aż nadto kwiecistej perory skierował już wprost do mnie.
Znalazłem się w głupim położeniu. Co innego rozprawiać o interesach, a co innego je urządzać. Przy stole siedziało grono wytrawnych kupców, a każdy doskonale znał się na swoim rzemiośle. Zapewne już wcześniej rozważyli własne racje, jednakże żaden nie chciał podjąć odpowiedzialności za innych. Tak to już jest, że gdy dochodzi do wspólnych działań, musi znaleźć się ktoś, kto nimi będzie kierował, jawnie czy tylko umownie, ale jednoznacznie. 
Part i Sogdyjczyk mogliby dogadać się i beze mnie, lecz tu w grę wchodziła wielka niewiadoma w osobie Hana. Ale to on właśnie wystąpił z propozycją uczynienia mnie swego rodzaju mężem zaufania, gdyż to ja miałbym układać im rachunki, a przecież bez wiedzy o możliwościach każdego z udziałowców nic takiego nie byłbym w stanie sporządzić. Gdyby wszystko udało się w miarę gładko, wówczas zdobędą swoje zyski, i wrócą do siebie wielce zadowoleni.. Lecz gdyby coś poszło nie tak, wtedy ich złość skrupiłaby się na mnie, i nie wiadomo czy wyszedłbym z tego cały i zdrowy. Poza tym, jak zobowiązać ich do jakiej takiej wzajemnej przyzwoitości? Gdy w grę wchodzi złoto, kończą się miłe słówka, a zaczynają kalkulacje i podstępy, bez względu na sentymenty.
- Nie wiem, czy zdołam dopasować moja wiedzę do waszych oczekiwań, także do waszych zwyczajów – nie odmówiłem, lecz odparłem ostrożnie, o niczym jeszcze nie przesądzając. Poczęła mi bowiem świtać w głowie pewna myśl o własnym interesie, nie tylko liczonym w pieniądzach.
Fandak nie byłby wytrawnym kupcem, gdyby tego nie wyczuł. On jeden wśród zebranych wiedział, że w mej wędrówce znalazłem się w martwym punkcie, rozważając, czy aby nie ruszyć z powrotem do domu. Pomysł na wspólną karawanę mógłby rozstrzygnąć moje wahania, gdybym tylko zyskał pewność, że do niej dołączę. Nie miałem towaru, ani pieniędzy na udział, ale mogłem stać się im wszystkim jakoś potrzebny, choćby jako powiernik ich interesów, stale obecny rozjemca, świadek i gwarant rzetelności liczenia zysków. Może udałoby mi się zyskać sojusznika do tej sprawy w Hanie, który pierwszy zaproponował, bym zajął się sporządzeniem planu takiej wyprawy? Pozostali wiedzieli, co kto jest wart, dobrego i złego, on zaś, czując się najmniej pewnie, gotów byłby mi zaufać, tym bardziej, że miałem tylko samego siebie, i nie szukałbym okazji do oszustwa. 
Dziwny to był człowiek, małomówny,  ale uważny, szybko chwytający sprawy, lecz  nie pokazujący, co o nich sądzi. Z początku nie wiedziałem, co w nim najpierw intryguje, aż wreszcie pojąłem, że trzyma odruchy na wodzy tak, iż bez specjalnej uwagi  nie sposób nic wyczytać z jego twarzy, czy najdrobniejszych nawet gestów. Ponieważ mnie w tym szkolono, więc udało mi się raz czy dwa wychwycić to, co skrywał jakby pod maską niewzruszoności w zachowaniu. Dawałem wtedy mu do zrozumienia, że nie jest tak nieprzenikniony, jakby chciał, co go chyba zastanowiło, może nawet wzbudziło pewne uznanie. Pod koniec rozmowy wyraźnie zwracał się głównie do mnie, niczym do arbitra. Dlatego gdy Menander wyszedł ze swoją propozycją, nie odmówiłem wprost, lecz czekałem kolejnego sygnału, by nie wyjść na kogoś, kto zbyt pochopnie zgodzi się na owo zadanie, nie tylko ryzykowne, a i niewdzięczne. 
- Myślę, drogi Viatusie – odezwał się chytry Fandak, osobliwie porozumiewawczym tonem  – że twoja tu obecność jest najlepszym dowodem, iż potrafisz sprostać największym nawet wyzwaniom, nie tylko w każdej drodze, ale i w tym, jak się do niej przygotować, i ją przejść z korzyścią dla dobrych zamiarów – nie można było chyba bardziej otwarcie wyłożyć sprawy, bez zdradzania treści znanych mu moich wątpliwości. Jego słowa świadczyły o dużej dla mnie życzliwości, wszelako  podszytej własnym interesem. 
W głębi duszy przyznałem, że nader zmyślnie zagrał na mej dumie tycjanowskiego znawcy interesów, jednocześnie pokazując szansę na znalezienie lekarstwa na trapiące mnie rozterki. Nikt przecież niczego jeszcze nie przesądzał, a od mojej rozwagi i handlowej wiedzy zależałoby teraz, czy pomysł, wsparty kalkulacjami, okaże się wart rozpatrzenia na tyle, by zachęcić zebranych do podjęcia decyzji o wspólnej wyprawie. Postanowiłem więc rozegrać tę partię, zarówno jako dobra, kupiecka głowa, jak i polityk, szukający najlepszego dla siebie wyjścia w dość sporym kłopocie. 
Z pewnym ociąganiem, jak to jest w zwyczaju  miedzy targującymi się stronami, wyraziłem gotowość przygotowania projektu ugody, i przedstawienia jej pod rozwagę, do decyzji wszystkich tu zebranych. W końcu Tycjan nie powinien rezygnować z nadarzającej się okazji do ubicia dla siebie jakiegoś targu. W domu sam nie zajmowałem się interesami, lecz, choć praktycznego doświadczenia miałem niewiele, to przecież asystując nieraz ojcu i bratu wiele się nauczyłem.. 
Przyjęto to z zadowoleniem, a po krótkiej wymianie zdań stanęło na tym, że w ciągu dwóch czy trzech dni odwiedzę każdego z nich z osobna, by dowiedzieć się, co, i ile kto zechce włożyć do wspólnego interesu. Wiedziałem z rodzinnej edukacji, jak trudno prowadzi się takie rozmowy, gdyż wielka jest nieufność kupców, gdy idzie o zawierzanie innym swego złota, nadto przy handlu na duże odległości, i długim oczekiwaniu na zysk. Z drugiej strony niezwykle ekscytująca była myśl o  bliższym poznania ich obyczajów, charakterów, nawet sztuczek handlowych. Szczególnie dotyczyło to Hana, który zgodził się przyjąć mnie u siebie w obozie, co uznano za niezwykłe odstępstwo od znanej przecież powszechnie ich niechęci do zadawania z obcymi, bez wyższej konieczności. Już samo to wskazywało, że ów dziwny kupiec traktuje rzecz poważnie, co napawało nadzieją na nawiązanie z nim bliższych kontaktów. Gdy po grzecznych pożegnaniach rozeszliśmy się w swoje strony, Fandak wyraził zdumienie takim obrotem sprawy.
- Gdy się poznaliśmy, od razu wyczułem, Viatusie, że masz w sobie talent do zjednywania ludzi. Ale żeby to działało nawet na Hanów – zaśmiał się – no, no! To wręcz niebywałe.
- A Menander? Przecież to on go wyszukał i zaprosił. 
- Co innego Hanów poznać, nawet zapraszać, a co innego do czegoś takiego przekonać. Sam nieraz prowadziłem z nimi interesy, ale bez żadnej prywatności.
- Myślisz, ze może być w tym jakiś niecny zamiar? – spytałem dla pewności. – Podstęp? 
- Uważam,  że jesteśmy mu potrzebni, i że szuka wsparcia.
- W czym?
- Chce iść aż do Medii, do Egbatany, nieprawdaż? – zaczął zastanawiać się na głos. –  Po co? Mógłby tu sprzedać swój towar i spokojnie wrócić do domu.
- Ale tam, za jedwab, dostanie pięćdziesiąt razy tyle. To chyba mocny argument.
- W takiej drodze łatwo wszystko stracić. Nie ma pojęcia o tamtych stronach,, nie umie się tam poruszać, nie mówi w żadnym ludzkim języku. Jest obcy, więc jakby co, nikt nie stanie w jego obronie.. A z nami będzie mu bezpieczniej. Dlatego tak się do tego zapalił, choć nic nie daje po sobie poznać.
- A wy? Może się to opłacić, ale ryzyko duże.
- Nie raz szliśmy w grupie, choć to nie takie proste. Żeby się opłaciło, trzeba dużo towaru, a nie każdego na to stać. 
- Chyba że się zbierze sporo chętnych. 
- Tyle że wtedy trudno o zgodę.  Za dużo wspólników.  Każdy pilnuje tylko swego. A koszty takiej wyprawy też niemałe.
- Han nie jest głupi, musi sobie z tego zdawać sprawę. A mimo to szuka chętnych.
- Otóż to. Coś tu jeszcze jest chyba na rzeczy. 
- Jeśli jest, jak mówisz, to tu nie tylko o handel iść musi – naszła mnie ciekawa myśl.. – Zastanów się. Chce iść do Egbatany, nieprawdaż?
- Tak mówi.
- To samo serce Medii, a i letnia stolica partyjskiego króla. Dobrze mówię?
- Prawda. 
- Może więc nie o samo miasto idzie, ale o drogę do niego.
- Co też przyszło ci do głowy? – Fandak przystanął, spoglądając  na mnie ze zdumieniem. – Szpieg?! – rzucił po chwili. – Myślisz, że to szpieg?
- Raczej zwiadowca. Handel to jedno, ale drogi to drugie. Mogą nimi iść towary, to   mogą i wojska.
- Czy to też taka wasza rzymska praktyka w interesach? – rzucił nie bez złośliwości.
- Mówisz tak, jakbyś sam tego nie wiedział – roześmiałem się, - Taki obrotny człowiek jak ty? Fandaku, nie udawaj niewinnego. 
- Chyba cię jednak nie doceniłem, Viatusie – pokręcił głową. – Myślę sobie, ze może lepiej pomóc ci wracać do domu, niż brać ze sobą do Sogdy. Tak na wszelki wypadek.
- Szukam wiedzy, a nie polityki, Fandaku – odparłem, rozumiejąc, co chciał mi powiedzieć.
- Wiedza to jedno, a jej użytek dla wojska to drugie – oddał mi moje własne słowa.
- Co robić, tak już jest ułożony ten świat – odrzekłem sentencjonalnie. – Ale zapewniam cię, że choć wywodzę się z rodziny handlowców i bankierów, i nieobca mi jest polityka, to teraz jestem tylko wędrownym uczonym. Za daleko stąd do rzymskich legii.
- Han też zaszedł daleko od domu. I chce iść jeszcze dalej. – Naraz wybuchnął śmiechem. – A ty? Jak to mówią, chyba wyczuł swój swego, co? Dobrze mówię?
- Niech ci będzie, jak tam sobie chcesz to widzieć. Nie spierajmy się o słowa. Zrobię, co wam przyrzekłem. Sami prosiliście, sami podejmiecie decyzję.
- Skoro domyślasz się, co zamierza, to tak zakręcisz sprawy, ze wyjdzie na jego. A przy okazji i na twoje.
- A ty? Wycofasz się?
- Nie. Ale pod jednym warunkiem.
- Jakim?
- Od nas pójdzie z wami Babur. Za mnie, i za siebie. Ma swój towar, ja też dam go trochę, ale głównie udział. Jest też jeszcze tu kilku naszych chętnych. Sporo się uzbiera. Ale Han odsprzeda mi trochę jedwabiu i drobiazgów po niższej cenie. Wrócę z tym do domu i dobrze na tym zarobię. Jeśli nawet wyprawa się nie powiedzie, wyjdę na swoje. A z Baburem i z innymi, i tak mam swoje rachunki.
- A Menander?
- Tak samo. Tyle że wyśle syna. Chłopak rwie się w świat. 
- Dlaczego mam wrażenie, że umyśliliście to sobie we dwóch, jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem?
- Viatusie, nie tylko ty jesteś, jak to powiadasz, obrotny. 
- Chyba i ja cię nie doceniłem.
- To jesteśmy kwita. Zważ dobrze.  Wszyscy dostana, co chcą – podniósł rękę zaczął wyliczać na palcach. –  Han ruszy w swoja podróż, na wielki zarobek, ale i po to, żeby wypełniać to, co zamyśliwuje. To nas nie dotyczy. My z Baburem dostaniemy, co się da wycisnąć z tej sytuacji. Menander też będzie miał swój zysk. Ty wracasz domu, tanim kosztem, może nawet dostaniesz jaką zapłatę, jako gwarant naszej ugody. Nawet przewodnik i tłumacz, bo znasz języki. Idas też będzie miał korzyść, bo nabierze doświadczenia, i pozna szlak do Partów. 
- A za wszystko po większej części zapłaci Han?
- Sądzę, że, tak czy owak, ma to dobrze wykalkulowane. Twoja rzecz wszystkiego się wywiedzieć, a potem ułożyć z nim o koszty tego wspólnego interesu. Jestem przekonany, że jeśli jest tak, jak o nim myślisz, to dużo ustąpi z ceny..
- Wiesz, Fandaku, jest jeszcze coś, co będzie dla mnie znaczyło więcej, niż te wasze zyski – zezłościła mnie jego pewność siebie chytrego kupca, który wszystko mierzy złotem.
- Tak, tak,. Domyślam się. Poznasz bliżej Hanów, żeby to później opisać i zyskać sławę uczonego. No, i dobrze sprzedasz wiedzę, z której może kiedyś twoja Roma skorzysta dla swej polityki. 
- Przebiegły z ciebie człowiek, Fandaku. 
- Dlatego jeszcze żyję. 
- Ale jednak nie wszystko pojmujesz. Może i wiesz, ale nie doceniasz.
- Nie moja to rzecz, uczoność. Zajmuję się tym, na czym się znam. Wystarczy mi, co wiem bez wielkich mądrości z tajemnych ksiąg, których zresztą i tak nie potrafię czytać.. 
- A nie wystarcza ci to, co już masz?
- I kto to mówi?! Znasz kogoś, kto ma dość? Sam rzekłeś, tak już ułożony jest świat.
Rozmowa urwała się, gdyż doszliśmy już do obozu, i mój towarzysz poszedł do swoich zajęć. Zostałem sam, z myślami, niezbyt dla mnie pochlebnymi. Czułem się nieswojo, gdyż wyszło tak, iż oto dałem się wplątać w sytuację, którą sprokurowali inni, choć zdawało mi się, że to ja sam byłem jej sprawcą. Z jednej strony złościło mnie, że nie poznałem się w porę na tej kombinacji, z drugiej jednak cieszyłem się na taki obrót spraw. Jeśli powstanie ta karawana, ruszę z powrotem, nie sam, w miarę bezpiecznie, o ile w ogóle można tu mówić o jakiejkolwiek pewności bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia było i to, że w Egbatanie mógł stać  dwór królewski, więc gdybyśmy zdążyli na czas, zyskałbym sposobność rozeznania się w partyjskich układach władzy. Choć przed Fandakiem udałem, że nie interesuje mnie polityka, to przecież warto byłoby wykorzystać okazję, by jakoś wywiązać się z zadań cesarskiego wysłannika. Ciekawe,, czy mój sogdyjski gospodarz, w swym lisim umyśle, przewidział i taką możliwość?

32. Interesy
	Po pewnym namyśle uznałem,  że pierwszą wizytę złożę Menandrowi, który tak ochoczo poparł projekt wspólnej karawany do Egbatany. Choć wiedziałem już od Fandaka, jakie  postawi warunki, przecież to on był gospodarzem naszego wczorajszego spotkania, więc chyba jemu należało się pierwszeństwo w planowanych przez mnie rozmowach. Wybrałem się do niego z samego rana, i zastałem powitany w dobrym nastroju, i pełnej gotowości do rozpoczęcia stosownych pertraktacji. 
Szybko zorientowałem się, że jest w jego domu, i w nim samym, coś z ducha Tycjanów. Na swój sposób, i na tutejszą miarę, był tu chyba postacią bardzo znaczną, nie tylko przez widoczne bogactwo, ale też wpływy i pozycję w samym mieście. Czuło się w nim swobodę  człowieka pewnego siebie, acz niezbyt skłonnego do przechwałek, czy próżnego wystawiania się na pokaz. Rzeczowy, konkretny, ale i wyrachowany, wręcz przebiegły, miał w sobie coś z pająka, tkającego swe niewidzialne sieci interesów. Nie orientując się w  miejscowych układach władzy, nie byłem w stanie ocenić, jak mocno był w nich osadzony, niemniej tycjanowskie wyczucie i doświadczenie podpowiadało mi, że nitki jego pajęczyny sięgają daleko, i wysoko. Raz czy dwa dałem mu do zrozumienia, że dobrze się na tym wyznaję, co przyjął ze zrozumieniem, i naturalnie, jakbym mówił o oczywistości.
	- Od razu zorientowałem się, że jesteś człowiekiem, który wie, co to rozmach w interesach – skwitował moje aluzje. – Tego nie można się wyuczyć w szkołach, to ma się z domu – dodał.. – Domyślam się, że bardzo ważnego, nie tylko w handlu, i obracaniu złotem. 
	- Niewiele chyba da się przed tobą ukryć, Menandrze – cóż miałem rzec na takie dictum? Nie chciałem zanadto kręcić, ale też i zwierzać się z udziału naszej rodziny w rzymskiej polityce. Zresztą, i tak zapewne niewiele o niej wiedział, i niewiele by pojął z moich wyjaśnień.
	- Zatem nie bardzo się pomylę, jeśli uznam, że twoja tu obecność nie jest tak całkiem przypadkowa? – było to ni pytanie, ni stwierdzenie faktu. 
	- Powiedzmy, że szczęśliwie prowadzą mnie bogowie, wspierając w dobrej sprawie, która ma wiele wątków, prawda, nie tylko handlowych – rzekłem wymijająco, ale nie zaprzeczając wprost jego domysłom.
	- Otóż to! – zaśmiał się. – Przeczucie nigdy mnie nie zawodzi. Ale nie moja to rzecz, oczywiście, o ile twoje, jak to byłeś łaskaw rzec, wątki, w niczym nie zaszkodzą naszym wspólnym planom – powiedział ze szczególną nutką w głosie, co zabrzmiało jak wyraźna przestroga.
	- Uwierz, proszę, że w tej chwili jedynym moim celem jest znaleźć się jak najszybciej w drodze powrotnej do mego kraju. Wszystko inne nie ma teraz znaczenia. Plany te pod każdym względem są mi na rękę, i uczynię wszystko, by się powiodły.
	- Skoro tak, to przedstawię ci, jak ja je widzę – uniósł ręce w geście zgody.
	Przystąpiliśmy więc do omawiania owej kombinacji, o której wspomniał mi wcześniej Fandak. Menander mówił nie tylko we własnym imieniu, lecz również kilku innych, baktryjskich kupców, którzy, chcąc pozostawać w cieniu, gotowi byli jednak wyłożyć niewielkie udziały, tyle że to na niego scedowali swoją wolę do zawarcia ugody. Nie było w tym nic osobliwego, gdyż tak się często robi, wciągając mniejszych graczy, nieraz nawet spoza bractwa kupców, w większe interesy, których sami nie byliby w stanie robić. Wnoszą mało, więc ryzykują niewiele, ale przy sukcesie mogą zyskać nie ruszając się z miejsca. Menandrowi udało się zachęcić kilku co odważniejszych do wyłożenia pieniędzy na ten hazard, ustalając z nimi własne zasady rachunków miedzy sobą. Nie była to moja sprawa, niemniej dowiedziałem się, na co można razem liczyć u nich w planowaniu wyprawy.
	Moje zadanie sprowadzało się do zorganizowania ugody z Hanem, czyli do przekonania go, iż mu się taki układ opłaci na tyle, by nie zrezygnował z pomysłu pójścia w tak daleką i niebezpieczną drogę. Fandak z Menenanderem stawiali warunki dla niego niezbyt korzystne. Prawdę mówiąc, musiałby zrezygnować ze sporej części zysków na ich koszt, sprzedając im tu na miejscu część towaru za ćwierć ceny, jaką mógłby dostać w Egbatanie. Czy był gotów ponieść taką stratę za wsparcie w dotarciu do samego serca królestwa Partów? Zresztą, czy o same zyski tu chodziło?
	- Skoro chce jechać aż tak daleko przy naszej pomocy, to musi za to zapłacić – rzekł bez ogródek mój rozmówca, gdy wyraziłem wątpliwość, czy Han pójdzie na takie targi. – Prawda, mógłby sam nająć więcej straży, przewodników i tłumaczy, ale to niepewna rzecz. Na obcym gruncie dobrze mieć nie tylko najemnych pomocników do samej drogi, bo ci mogą zdradzić za pierwszym zakrętem, ale i wspólników do przyszłych zysków. A to musi kosztować.
	- Jeśli wyliczy, ze mu się to nie opłaci, zrezygnuje – odparłem, studząc nieco jego kalkulacje. – Może wybrać mały zysk na miejscu, ale pewny i bezpieczny.
	- Mówił ci Fandak, ze wydaje się nam, iż nie o samo złoto tu chodzi? – przerwał moje spekulacje, ale wyraził to, co i mnie kołatało się w głowie. – Już samo to, że w ogóle zaczął koło tego chodzić świadczy, iż musi tu być coś  jeszcze. Hanowie nigdy takich ofert nie składali, w ogóle nie wdają się z nikim we wspólne sprawy. Nie słyszałem, by kiedykolwiek zapuszczali się aż tak daleko. Ta sytuacja to jakaś nowość. Dopóki ma handlowy sens, możemy ją rozważyć.
	- Domysły to jeszcze mało, żeby podejrzewać ich o niecne zamiary.
	- A kto mówi, co jest niecne, a co nie? Jego rzecz, nie nasza. Ale wiedz, że mam podstawy uważać, że nie on jeden tu decyduje.
	- Mógłbyś wyrażać nie nieco jaśniej? 
	- Jest u nich w obozie pewien człowiek, który wydaje się być zagadką. Nie żołnierz, nie służący, nie poganiacz od zwierząt. A nasz gość bardzo go chyba słucha. Nie uważasz, ze to zastanawiające?
	- Skąd to wiadomo?
	- Mam swoje sposoby, żeby podejrzeć to i owo – zaśmiał się chytrze. – Komu, jak komu, ale tobie chyba nie trzeba tłumaczyć, że tak się robi, i dlaczego – spojrzał na mnie wymownie. –  Przecież powinienem wiedzieć, co się dzieje w moim mieście. Powiedzmy, ze 
z ostrożności i  przezorności – zatoczył ręką krąg, pokazując swoją posiadłość.
	- Spróbuję się wywiedzieć, czy masz rację. Ale rozmawiać będę wyłącznie o interesach. Bez nacisków.
	- Jeśli jesteś tym, za kogo cię uważam, znakomicie sobie z tym poradzisz. On, z jakichś powodów, przyznam, niezrozumiałych, uznał cię za godnego zaufania, albo wartego wykorzystania. Tak czy owak, to u Hana dziwne. Ale bądź  uważny..
	- Menandrze, dajże już spokój aluzjom. Robię to i dla swojej sprawy, więc nie musisz mnie pouczać – odparłem dość ostrym tonem. - Ale dziękuje za ostrzeżenie – dodałem już pojednawczo. – Podaj tylko wasze wyliczenia, resztę zostaw mojej roztropności.
	Zabraliśmy się za liczby, rachunki, liczenie kosztów, ewentualnych zysków, i ile trzeba by zapłacić za samą wyprawę i jej obsłużenie. Wyszła z tego pokaźna suma, do podziału na wspólników, stosownie do ich udziałów. Wreszcie przyszło do ceny, jaką Han miałby zapłacić za owo wspólnictwo. Stanęło na pewnej ilości jedwabiu, z tym, że część  sprzeda im tu, na miejscu, a resztę w Egbatanie, tyle że niewiele wyższej niż tu cenie. Menander chciał podzielić to pół na pół, ale przekonałem go, że opłaci się nawet przy podziale jeden do dwóch, w łącznym rozliczeniu miedzy niego, a ich dwóch. Choć bardzo się krzywił, targował niczym przekupka na straganie o dwa garnki, w końcu jednak przyjęliśmy taki właśnie zakres swobody dla planowanych pertraktacji.
	- Niech będzie moja strata – westchnął z udanym żalem, gdyśmy zakończyli te targi.
	- Menandrze, skoro masz mnie za kogoś, o kim myślisz, to co myślisz, to nie mów, że źle radzę. Obydwaj wiemy, że nie jest to zły układ. Niezależnie od tego, co się za nim kryje.
 –  Ciężki z ciebie człowiek, rzymianinie – kręcił głową. – Dobrą masz szkołę. I doświadczenie chyba nie tylko handlowe – dodał znów znacząco. Wierzę, że sobie poradzisz  Byleś tylko nie dał poznać, że czegoś się domyślamy.
- A czy my się czegoś domyślamy? – skwitowałem to pytaniem, robiąc udatnie żartem głupio zdziwioną minę.. 
Roześmieliśmy się wstając, i pożegnali w całkiem dobrych humorach. Wróciłem do
obozu, dając sobie spokój z dalszym dziś wizytowaniem innych kandydatów do wyprawy. Gdy pojawił się Fandak, opowiedziałem mu, com ustalił z Menandrem. Uznał to za słuszne, i dał zgodę na przyjęte warunki, także w imieniu drugiego Sogdyjczyka, obecnego na wczorajszym spotkaniu. Ów Babur był bardziej jego klientem, niż samodzielnym wspólnikiem, a nie było moją sprawą, jakie mają oni ze sobą umowy. Z tego, com ów zaobserwował, ów człowiek sprawiał wrażenie sprytnego, lecz tylko w pomocy, a nie w samodzielnym rozważaniu i podejmowaniu decyzji. Mając zatem jasność co do zamiarów po stronie partyjskiej i sogdyjskiej, postanowiłem przygotować się do rozmowy z Hanem. Udało się w okolicy znaleźć pewnego skrybę, który za drobną opłatą użyczył przyborów do pisania, więc tak wyposażony zabrałem się do wstępnych rachunków. 
Najpierw jednak odbyłem dłuższą rozmowę z Agisem i Patrosem, by poznać ich zdanie na temat eskorty, jak będzie nam potrzebna, także obsługi zwierząt, wyposażenia i broni. Czułem się z tym wszystkim nieco dziwnie, trochę jak wódz, planujący małą, ale daleką wyprawę wojenną. Co prawda, nie wiedzieliśmy ilu jest Hanów, lecz skromnie licząc wyszło na to, że w drogę ruszy w sumie dobre kilka dziesiątek ludzi, kamelosy i konie, także całkiem spory juczny tabor. To już nie samotna wędrówka, gdzie można sobie pozwolić na   dowolność w ruchu, kierunku, i czasie. Zastanawiałem się też, jak długa to może być droga. Z tego, com pamiętał z ksiąg, jak i z własnego już doświadczenia, liczyć powinna nie mniej jak siedem do ośmiu tysięcy stadiów, co, razem z postojami, dawało około trzech miesięcy wędrowania, oczywiście, jeśli nie zajdą jakie nieprzewidziane okoliczności. Rzecz więc była niebagatelna, ale i wyzwanie ogromne, choć niezwykle dla mnie ciekawe i obiecujące.
No, i jeszcze rzecz bodaj czy nie najważniejsza, czyli przewodnicy. Nie było chyba tu nikogo, kto znałby całą drogę, czy miał w ogóle o niej jakiekolwiek pojęcie, więc należało przyjąć, że będziemy ich zmieniać co jakiś czas, przechodząc przez kolejne miasta, nawet osady. W Merwie Menander ma na pewno kogoś zaufanego, lecz na ile nam go wystarczy? Jak to wszędzie bywa, tworzą oni coś na podobieństwo bractwa, jakby rozstawioną sztafetę na największych nawet odległościach. Lecz bardzo to niepewna sprawa, gdyż nie wiadomo, czy aby który nas gdzie nie zdradzi, albo nie wyprowadzi na manowce, i wyda bandytom. Ze zrozumiałych względów miałem na uwadze chociażby przykład Krassusa spod Carrhae. Nie było co jednak teraz roztrząsać tego tematu, bo i tak niczego się przecież z góry nie da przewidzieć. Tyle tylko, że skoro dla nas była to poważna kwestia, to co dopiero mówić o Hanie, który poruszałby się po tych ziemiach bezradny, jak małe dziecko. Jego zgoda na wspólną wyprawę, tak dla wszystkich niezwykła i zaskakująca, miała więc swój sens, który tłumaczył się tylko tym, że nie samo kupiectwo kryło się w jego własnych planach.
Nazajutrz, poszedłem do ich obozu, ze spisem liczb i spraw, przygotowanym tak, jak to robi się w naszych rodzinnych interesach. Obwarowani własnymi strażnikami, pilnowali, by nikt obcy nie kręcił się między nimi, chyba że za osobnym przyzwoleniem. Stanąłem przed dwoma niezbyt rosłymi żołnierzami w dziwnych strojach, bezradnie usiłując dać im gestami do zrozumienia, że jestem tu oczekiwany przez samego ich przywódcę, lecz nie znając jego prawdziwego imienia, nie mogłem wskazać o kogo mi chodzi. Nareszcie jeden z nich gdzieś poszedł, po czym wrócił ze znajomym mi już tłumaczem, a ten, skłoniwszy się grzecznie, przeprowadził przez straże w stronę całkiem okazałego namiotu po drugiej stronie obozu, gdzie u wejścia czekał już nasz kupiec. Po powitaniach, niezwykle ceremonialnych, weszliśmy do środka. Tak zaczęła się moja przygoda z hanijskimi przybyszami, która, jak się potem okazało, miała trwać przez najbliższe miesiące, i przynieść wiele niezwykłych doświadczeń.
Usiadłszy na ziemi, na rozłożonych małych matach, po kilku wstępnych uprzejmościach rozpoczęliśmy rozmowę. Wyjąłem zawczasu spisany pergamin, co uczyniło na nim wielkie wrażenie, gdyż nie spodziewał się chyba takiej formy mego przygotowania do naszych pertraktacji. Tłumacz cały czas stał obok, i po kolei wykładał, co mówiliśmy, tyle ze nie byłem w stanie stwierdzić, jak wiernie oddawał  nie tyle treść, ile sens moich wywodów. Mimo ciągłych powtórek, dodatkowego wyjaśniania słów, wspieranego gestami i liczeniem na palcach, powoli dogadywaliśmy się co do przyszłego układu. W końcu liczby, to liczby, a te przecież wszędzie są takie same. 
Na samym początku przedstawiłem się jako Viatus z dalekiej Romy, wyjaśniając, co też to oznacza w moim języku, po czym poprosiłem, by podał mi imię, jakim mam się do niego zwracać. Brzmiało ono w naszej wymowie Sangren, co, jak wyjaśnił tłumacz, oznacza po prostu kupca. Zrozumiałem, że, tak jak i ja, posługuje się tu jedynie przydomkiem, zostawiając w ukryciu nazwanie własne i rodowe. Nie miało to żadnego znaczenia, zresztą żadnemu z nas pełne nazwy czy tytuły niczego by bliżej nie wyjaśniały.
Spotkanie, przedłużające się z powodu  zrozumiałych trudności językowych, zakończyło się nad wyraz pomyślnie. Sangren targował się o mniejszy okup za wspólnictwo w karawanie, lecz bardziej dla zasady, niż z zawziętości kupca, wykłócającego się o każdego denara. To tylko utwierdziło mnie w przypuszczeniach, że jego determinacja do tej wyprawy musi mieć inne powody, niż tylko sam handel i zysk. Udawałem, że bardzo jestem rad ze swej chytrości, on zaś udawał, że nie zostaje mu nic innego, jak zgodzić się na nasze warunki. Chyba jednak domyślał się, że przejrzałem jego zamiary, gdyż po skończonych targach, i umówieniu terminu następnego spotkania z pozostałymi wspólnikami, by rzecz całą przypieczętować, pożegnał mnie z lekkim, ale wymownym uśmiechem.
- Rzadko kiedy spotyka się tak znakomitego rozmówcę, który umie słyszeć i rozumieć słowa nawet niewypowiedziane – kwieciście wyraził swe domysły. – Wielka to mądrość, panie, której nie ukryje pozorna skromność, w jaką się przyobleka – tłumacz wyraźnie miał  sporo kłopotu, by oddać dokładnie tę zawile ułożoną myśl. 
Pierwszy raz zetknąłem się z ową szczególną, hanijską ozdobnością mowy, zasadzającej się na dość zawiłej wieloznaczności. Wyuczony w posługiwaniu się aluzjami, podchwyciłem ten ton z niejaką wyniosłością światowca.
- Sztuka pozorów jest nader użyteczna, o czym musisz wiedzieć, panie, jako jej wytrawny znawca – odparłem bez namysłu. – Czy pomylę się, jeśli stwierdzę, że i ty doskonale wiesz, jak, i kiedy się nią posługiwać? 
- Tylko wtedy, gdy to konieczne – tym razem odparł wprost, bez ogródek.
- W ataku, czy obronie?- i ja odstąpiłem od zbyt zawiłych niedomówień.
- Zawsze w dobrze pojętym swoim interesie.
- Tak się składa, że interesy mamy teraz wspólne. Do pewnego stopnia – dodałem znacząco.
- Czuję się zaszczycony, że tak wiele nas teraz może połączyć w tym obcym dla nas obydwu świecie – uwagą tą dał do zrozumienia, że liczy na cichy, osobny ze mną sojusz w grupie przyszłych wspólników do wyprawy. 
- Uznając, jak i ty, panie, prawa konieczności – odrzekłem ostrożnie, acz zdecydowanie, nie chcąc go ani płoszyć, ani mu niczego obiecywać – wyznaję jednak zasadę wzajemnej przyzwoitości, której nigdy nie łamię bez wyraźnego powodu. – Niech wie, że nie jestem do kupienia. – Jeśli nawet będę miał korzyść, to przecież nie  liczoną w zyskach. To mi daje dużą swobodę wyboru działania.
Tłumacz, który świetnie sobie radził przy liczbach i konkretach, teraz co i raz się zacinał, co odbierało rozmowie owej płynności, przydającej urody wymianie myśli, kiedy to słowa są tylko pretekstem do prowadzenia gry dwóch umysłów. Rozstaliśmy się, umawiając, iż nie później jak za dwa dni powiadomimy go o spotkaniu, przeznaczonym dla podjęcia ostatecznych decyzji. 
Wracając przez obóz Hanów spostrzegłem przed innym namiotem człowieka, który przy naprędce skleconym stoliku coś pisał na drewnianej tabliczce. Mijając go wymieniłem z nim spojrzenia i krótkie, grzecznościowe ukłony. Zaintrygował mnie, gdyż jako osoba piśmienna, a więc wyedukowana, nie należał ani do straży, ani do służby. Dotąd nie brał udziału w naszych rozmowach, ale to niczego jeszcze nie przesądzało. Może to ktoś z rodziny Sangrena, albo jego cichy wspólnik, trzymający się w cieniu? A może jakiś wysłannik, lub właśnie wywiadowca, który robi swoje pod przykryciem kupieckiej wyprawy? Choć korciło mnie, by wypytać o niego odprowadzającego mnie tłumacza, to jednak wstrzymałem się, czekając z wyjaśnieniem tej zagadki do czasu, gdy już wszyscy znajdziemy się w drodze. 

33. O tym, co nieuchronne
	Sprawy potoczyły się teraz szybko, i bez najmniejszych zatrudnień. Dwa dni później spotkaliśmy się znów u Menandra, już bez wystawności, lecz zwyczajnie, dla przypieczętowania ugody i omówienia szczegółów podróży. Nie wdawałem się w ich kupieckie targi, choć cała czwórka, z niezrozumiałych dla mnie powodów uznała, iż to ja mam być gwarantem rzetelności ich rozliczeń, i ewentualnym rozjemcą w razie jakich nieporozumień. Niepokoiło mnie to drugie zadanie, gdyż przez trzy albo i cztery miesiące przybywania ze sobą trzech, jakże odmiennych grup ludzi, o zatargi nietrudno. Przyszedł mi go głowy pewien mglisty nieco pomysł, który na razie zachowałem jednak dla siebie. W tym momencie co innego bowiem zaprzątało moje myśli.
	Choć było oczywiste, że zabiorę się z nimi w drogę, to przecież nie wiedziałem, na jakich warunkach. Dla pojedynczego wędrowca taka wyprawa to kosztowna rzecz, a ja musiałem już bardzo rozważnie liczyć każdą sztukę srebra. Oprócz resztek soli, i kilku drobiazgów, miałem na wymianę trzy zdobyczne konie, pozostałe po potyczce z bandytami w Hyrkanii. Wyzbywając się ich już teraz, ryzykowałbym na przyszłość, w której nie wiadomo, co mnie czeka. Sprawę delikatnie rozwiązał Fandak, oznajmiając, iż wraz z Menandrem pomogą mi uzupełnić wyposażenie na drogę. Sangren również dał do zrozumienia, że i on mnie wesprze,  co w sumie oznaczało, że biorą mnie oni niejako wspólnie na żołd, jako swego doradcę. 
	Wystawiało to tycjanowską dumę na niełatwą próbę, lecz dawało zabezpieczenie nieuchronnie topniejących zasobów. Cóż, w ciągu nieco ponad pół roku zdążyłem już być wojskowym skrybą, porywaczem niewolnic, medykiem, kapłanem ognia, czemuż więc nie zostać najemnym pomocnikiem w cudzych interesach? Wciąż nie rozumiałem, skąd ta przychylność do mnie, co ich skłania do wciągania kogoś tak obcego do swych spraw, ale skoro tak się ułożyło, dla mnie bardzo nawet pomyślnie, rozważania na ten temat odłożyłem na inny czas. 
	Ustalono, ze ruszymy zaraz po tym, jak wspólnicy załatwią z Sangrenem pierwsze wymiany, zbiorą swoje towary, udziały i środki, potrzebne w drodze. Powstał pewien kłopot, gdyż Hanowie używają monet z jakiegoś metalu, który u nas nie ma żadnej wartości. Pierwszym wiec zadaniem było uporanie się ze stosownymi rachunkami, co przy okazji dało mi asumpt do wykazania, jaką korzyścią w interesach jest jeden pieniądz. Przeliczanie cen w srebrze złocie, przy odmienności wag monet baktryjskich, sogdyjskich i perskich, i nie wiadomo jakich hanijskich miarach, okazało się sporą łamigłówką, którą udało się w końcu rozwiązać za zgodą zainteresowanych. Było to konieczne, zwłaszcza mając na widoku późniejsze, ostateczne rozliczenia w Egbatanie.
	Pisemnej ugody nie sporządzono, gdyż nie miałaby na to żadnego sensu. Nikt tu nie był specjalnie biegły w piśmie, ani własnym, a już zwłaszcza my w hanijskich, dziwnych znakach, jakie na próbę obejrzeliśmy. Nie znają tu tego handlowego obyczaju, a zresztą gdzie szukać sądów, które w razie czego wszyscy uznawaliby za jednako wiarygodne.  Wyszło na to, że to mnie powierzono rolę arbitra, co z jednej strony zadowalało moją próżność, ale z drugiej – stawiało w trudnym położeniu trzymania się w równym dystansie wobec każdego ze wspólników.
	Oprócz Hanów, ze strony sogdyjczyków miał jechać Babur, w imieniu swoim i Fandaka, Menander zaś wysyłał syna. W duchu cieszyłem się, że będzie i rzymska obecność w mojej osobie, jeśli nawet nie handlowa, to na pewno symboliczna. Uzupełniał ją Agis, z syryjskich Greków, ale przecież legionowy żołnierz. Fandak dawał grupę swoich zbrojnych pod komendą Patrosa, strażnicy Sangrena mieli własnego przywódcę, u Baktrów wszystkimi ich ludźmi miał zarządzać Idas. Zebrano więc dużą karawanę, która, po oporządzeniu zwierząt i dobytku, powinna ruszyć nie później jak za tydzień,  Gdybyż to królowie i wodzowie, zamiast toczyć ciągłe wojny, i pędzić ludzi na rzeź, umieli tak się dogadywać, jak my tu w Merwie! Cóż, handel był, jest, i będzie zawsze poza nimi, co ich może drażni, lecz mogliby przynajmniej nie przeszkadzać.
	Jeśli nawet moja rola była w tej wyprawie tylko dodatkowa, to przecież udział w niej  dawał sposobność poznania wielkiego szlaku, o którym nikt w Rzymie nie miał najmniejszego pojęcia, poza nielicznymi, przypadkowych wędrowcami, z ich niepewnymi, nieraz fantazyjnymi opowieściami. Wiedza, jaką spodziewałem się zebrać, na pewno okaże  się dla Tycjanów skarbem nie do przecenienia na przyszłość. Zapisy z uczonych ksiąg to jedno, ale praktyczna znajomość warunków, pogody, dróg, zagrożeń, różnych ludów, towarów, potrzeb, to zupełnie inna rzecz. Notatki Maesa kończyły się na partyjskich stacjach, tyle że nie sięgających aż tak daleko na wschód. Jeśli nawet nie od razu po moim powrocie uda się przełożyć mych doświadczeń na handlowy zysk, to za kilka lat może da się je spożytkować z wielką dla nas korzyścią, o ile znajdzie się ktoś na miarę chociażby Melosa. Nadto nadarzy się też okazja do jako takiego rozeznania w tutejszej polityce, czymkolwiek ona jest na tych ogromnych przestrzeniach. Czułem więc cichą satysfakcje, iż przeżywając przygody, tak dla mnie prywatnie niezwykłe, wypełnię powinności, jakie mi zadano. Oczywiście, nie mogłem się z nikim podzielić tym uczuciem, wspomniałem o nim  jedynie Agisowi, który przyjął je z dużym zrozumieniem.
	Na dwa dni przed wyjazdem odbyłem długą rozmowę z Fandakiem. Najpierw jednak czekała mnie z jego strony niespodzianka w postaci propozycji wymiany trzech naszych koni na jednego baktryjskiego kamelosa z wyposażeniem do jazdy! Wywiązał się więc ze złożonej wcześniej obietnicy, i to nader hojnie. Była to bowiem zamiana korzystna, tym bardziej, że moje  hyrkańskie zdobycze należały raczej do pośledniejszej rasy. Kłopot polegał na tym, że nie za bardzo umiałem jeździć na takim bydlęciu. My znamy je jedynie jako zwierzęta juczne dla wojska. albo ledwie jako ciekawostkę na pokaz. Widywałem je po drodze, trochę w Syrii, a już zwłaszcza w Medii i Hyrkanii. Tutaj używa się ich też do jazdy wierzchem, zwłaszcza przez ziemie pustynne, gdyż bardzo są do tego wytrzymałe. Niezwyczajni, nie za bardzo wiedzieliśmy jak się z takim obchodzić, więc Agis pobrał kilka stosownych nauk u miejscowych poganiaczy. Stanęło na tym, że dopóki nie będzie to konieczne, kamelos poniesie nasz dobytek, my zaś pozostaniemy przy swoich koniach. Niemniej, ów cenny nabytek nabrał dużego znaczenia w ogólnym rachunku moich zasobów.
	Podczas  rozmowy spytałem wreszcie Fandaka, czemu zawdzięczam przyznanie mi tak ważnej roli w ich kupieckim planie. Wszak jestem obcy, nie wnoszę swego wkładu, a rady, jakich udzielałem, to dla nich ryzykowna nowość. 
	- Przecież świetnie sobie radzicie z własnymi interesami – dodałem. – Do czego potrzebny wam dodatkowy doradca od rachunków?
	- To prawda, sami też umiemy rachować. A powody? Jak dla mnie, są cztery, Viatusie – wyznał. –  Przyjazd Hanów, nadzieje na przyszłość, ciekawość, wreszcie twoje rzymskie doświadczenie i i wiedza – wyliczył na palcach.
	- Rozumiem trzy pierwsze, lecz ten ostatni, to chyba przesada. Nie powiesz, że tak wytrawnym kupcom podobne pomysły nigdy nie przychodziły do głowy?
	- Może i przychodziły, ale tu każdy myśli o sobie. Iść samemu tak daleko to rzecz trudna. Niezbyt się opłaca. 
	- A w większej grupie? 
	- Ludzie niezbyt sobie ufają. Kłócą się. Zwłaszcza przy rachowaniu kosztów. Niełatwo je rozliczać – powtarzał to samo, co wcześniej mówił Menander. 
	- A teraz?
	- Teraz jesteśmy razem, naprzeciwko Hanów. 
	- Nie razem z nimi?
	- Gdyby sami zaszli tak daleko, to nas wyprzedzą. Zrobi się ciasno. 
	- Byli chyba tacy, co wypuszczali się nawet do Syrii czy Armenii? Zwłaszcza Partowie.
- Stąd mało kto. Wielu nie wróciło. W pojedynkę szanse są niewielkie. I nikt nie chce się dokładać.
- Więc skąd ta zmiana? Nawet udziały u miejscowych, którzy sami nie pójdą?
- Na mój nos, tu chyba zaczynają się wielkie sprawy. Inni też to czują. Prędzej czy później ktoś się na nie porwie. Więc czemu nie my? Niektórzy nam zaufali. Trzeba próbować.
- Z Hanami?
- A czemu nie? Zresztą, sami się napraszają. Inna sprawa, dla jakich powodów. Ale czemu nie wykorzystać okazji?
- Tylko co ja mam z tym wspólnego? 
	- Jeśli się uda, to także dzięki tobie.
	- Niezbyt rozumiem.
	- To trochę tak, jak z dobrą potrawą. Żeby się udała, trzeba nie tylko najważniejszych składników, ale i szczypty przyprawy dla nadania jej właściwego smaku.  Gdy budujesz mur, potrzebne są nie tylko cegły, ale i to, co je dobrze zwiąże. 
	- Niezbyt to odkrywcza myśl.
- Umiesz przekonywać ludzi. Zjednywać, nawet okręcać wokół palca  – zaśmiał się. – To niebywałe, jak cię słuchają, choć nie szukasz posłuchu. Poza tym nie myśl, że my tu nic nie wiemy o dalekim świecie.
- A jaśniej?
- Persowie, teraz Partowie, ale i Grecy, niejedno mówią, jak to Roma wyrosła na wielkie państwo. Nie wzięło się to znikąd. Nie tylko z samej siły, czy rabunku, ale i z handlu. A ty? – Naraz zmienił ton. –  Przecież rozmawialiśmy przez całą drogę. Umiesz dobrze opowiadać, ale ja umiem jeszcze lepiej słuchać. Domyśliłem się, kim jesteś, albo możesz być. Na pewno nie zwykłym wędrowcem. I nie zwykłym rzymianinem. Na polityce się nie znam, ale na złocie nie najgorzej. A ciebie czuć wielkimi pieniędzmi, aż nadto dobrze wiesz, jak się je robi. – Chciałem mu przerwać, ale mi nie dał. –  Nazwij to przeczuciem, czy jak tam sobie chcesz. Jeśli ich nawet nie masz ze sobą, to masz je za sobą. Skoro więc ktoś taki zadał sobie tyle trudu, by dojść aż tu, to o czym to świadczy? Czego może szukać? Nie na dziś, ale na jutro? Warto z tobą trzymać, bo wierzę, że któregoś dnia, w przyszłości, nasze złoto się zejdzie, jak nie tu, to u was. Albo i tu, i tam.
- Fandaku, zdumiewasz mnie – jego wyznania prawdziwie mnie zaskoczyły. Mówił już nie jak zwykły kupiec, ale wytrawny strateg.
- Pozwól, jeszcze nie skończyłem. Gdyby nie Hanowie, nie byłoby tej całej sytuacji. O nich też sporo wiemy, choć mało kto ich widział. Teraz mają nowego króla, podobno mądrego, wyrastają na potęgę. Od dawna prą naprzód. A my stoimy im na drodze.  Możemy na tym przegrać, albo wygrać. Dla ich wojska to chyba trochę za daleko, zresztą są jeszcze miedzy nami Kuszanie, bardzo bitni, którzy tu próbują zakładać własne królestwo. Ale kto wie, co będzie? Tak, czy owak, zostaje wojna na handel. A do tego trzeba się na nim znać  chyba trochę inaczej, niż my. Więcej ogarniać. Dlatego ktoś taki, jak ty bardzo się przyda, żeby spróbować wygrywać. 
- Przeceniasz moje możliwości, a nie doceniasz  własnego rozumu – zdumienie rosło, w miarę jak przedstawiał swoje myśli. Wcześniej ani słowem nie dawał poznać po sobie, że stać go na takie spekulacje.
- Jeśli mamy stawić im czoła, musimy się zebrać do kupy. Twoje pomysły, przyznam, trochę dla nas niebezpieczne, mogą stać się tym, czego dotąd brakowało, co nas zwiąże w jeden mur. Więc nie sądź, że powoduje nami tylko bezinteresowna życzliwość. Chcemy twojej pomocy w nauce na przyszłość, i zapewniam cię, że masz nasze pełne wsparcie. Zwróci się, i nam, i tobie.
- Wciąż twierdzisz, że nie znasz się na polityce?
- Bo nie znam. Ale znam się na ludziach – wycelował palec w moją stronę.
- Skoro tak, to co sądzisz o Hanie? Skąd u niego taka gotowość do współpracy.
- To właśnie jest polityka. Chytrość. Pójdzie na układ, bo jeśli nawet co straci teraz, to odbije sobie potem. Jak nie on sam, to inni, którzy pójdą za nim przetartym szlakiem.
- Czemu akurat mnie zaproponował mnie jako arbitra?
- Trafiłeś mu się tak samo, jak nam. Prawda, to dziwne zrządzenie losu, że tak się złożyło.
- Albo wola bogów?
- Dajmy spokój bogom. Twoim i moim. Mają chyba ważniejsze, albo i ciekawsze  sprawy na głowie. Ale wyszło, jak wyszło. Tylko nie wierz pozorom. On udaje niewiniątko, niby nic u nas nie pojmuje, ale też ma dobre oko. Jesteś bardzo wygodny, bo nie masz własnego udziału, ani w towarach, ani w złocie, więc i w zyskach. Niemniej szybko zorientował się, ile jesteś wart. No, i wie, że masz dobry powód do tej wyprawy. 
- Niby skąd?
- Gdym się z nim spotkał po raz pierwszy, wspomniałem mimochodem o moim towarzyszu z dalekich stron, który zamierza wracać do domu. Uważnie nadstawiał ucha.
- Jak go wypatrzyłeś? Przecież oni nie wychodzą do ludzi.
- Nie prywatnie, ale przecież rozpytują o różne rzeczy. I tak się zdarzyło, żeśmy się spotkali.
- Wybacz, ale ci nie wierzę. Sam szukałeś do tego okazji.
- Szukałem, czy nie szukałem, ale ją znalazłem. Pierwszy stanąłem mu drodze. Powiedzmy, że obwąchaliśmy się jak dwa psy, które spotkały się na ulicy. Z dobrym, jak widzisz, skutkiem.
- Ciekawe, kto tu kogo przechytrzył?
- Gra dopiero się zaczęła.
- Z moim osobliwym udziałem?
- Z twoją pomocą.
- Szczerość, za szczerość. Otóż wiedz, iż dał mi do zrozumienia, że widziałby we mnie cichego wspólnika przeciw wam?
- No, proszę!. Oni, zdaje się, też mają jakieś rozeznanie o Rzymie, chyba nawet lepsze, niż nam się wydaje. A ty masz teraz komplet ofert – dodał z rozbawieniem.
- Na handlu może się znam, ale sobą nie handluję. Z nikim!
- Nie złość się.
- Nie o złość idzie, choć przyznasz, że mogę mieć powody do niejakiej irytacji. Nie lubię, jak kto mną próbuje obracać, zwłaszcza bez mojej wiedzy i zgody.
- Nie udawaj, że to, co mówię, szczególnie cię zaskoczyło? Też umiesz kalkulować. 
- Niech ci będzie – machnąłem ręką. – Dobrze, podjąłem się zadania, i je wypełnię, niezależnie od tego, kto z was w co zechce grać.
- To w pewnym stopniu i twoja gra, chyba nie tylko o powrót. Wszyscy tu o coś gramy. Choć trochę po omacku, na wyczucie. Ale czujnie.
- Zatem wyprawa zwiadowców?
- Wszyscy pójdą razem, ale każdy będzie starał się przechytrzyć innych.
- Ciekawa kombinacja. 
- Czy nie mówiłem, że idzie też o ciekawość? – zaśmiał się.
- Cóż, to wy więcej ryzykujecie. Ja nie mam nic do stracenia. 
- Myślę, że to nie do końca prawda. Jeśli my przejdziemy w obydwie strony, a ty dotrzesz do domu, to nawet brak zysku może w przyszłości dać i tobie, czy komu tam jeszcze, duże korzyści.
- Także Hanom. 
- Oni mają dalej, i trudniej. Wyprzedzimy ich.
- Przecież tu jest miejsce dla wszystkich.
- Kto pierwszy, ten potem stawia warunki.
- Mają jedwab, rzadkie klejnoty, przyprawy. A tego nie przebijesz.
- Ale to nasze ziemie. I nasze drogi. Swojego też sporo mamy. Więc jeszcze się okaże, co, i jak. Powoli, po kolei. 
- Fandaku, jesteś okropny. Zastanów się, czy chcesz być tylko kupcem.
- Po co mi więcej? Kto ma wpływ na złoto, ten ma dobrze przy każdej polityce. Podejrzewam, że kto, jak kto, ale ty doskonale o tym wiesz.
Rozeszliśmy się w niezłym nastroju, choć przyznam, że pewna irytacja we mnie pozostała. Zwolna jednak ustępowała, w miarę, jak rozważałem to, com usłyszał. Fandak nie był żadnym filozofem, ale miał umysł giętki i otwarty, był niczym chytry, szczwany lis, gotów wyjść ze swej nory, by szukać łupu dalej, niż tylko wokół niej. Swym praktycznym, kupieckim rozumem ogarniał więcej, niż niejeden wytrawny polityk, a nawet uczony historyk. Rozmowa z nim więcej mi odkryła o tutejszym stanie rzeczy, niż gdybym sam był w stanie je poznać w możliwym dla mnie oglądzie miejsca i ludzi. 
Na swój sposób przypominał Marosa, nieco pomieszanego z Melosem, tyle że jego rozumność z innych wyrastała korzeni. Nie – jak u pierwszego – z wiekowego gromadzenia wiedzy, z nauki, także ze swobodnej spekulacji i szukania duchowej istoty naszej natury, lecz z dobrze przetrawionego doświadczenia w ciężkich bojach o własne bytowanie. Niemniej podziwiać należało jego przenikliwość i obrotność jak u naszego faktora, wyćwiczoną przez ciągłą czujność wobec codziennych wyzwań i zagrożeń w interesach. Było w tym też i coś z drapieżności moich Scytów, tyle że bez ich zwierzęcej dzikości, zapamiętania w pogoni za zdobyczą, i używaniem życia, także wiele z ich bezwzględności, lecz bez skłonności do odruchowego okrucieństwa. Coś pośredniego miedzy dobrem wyższym, a złem koniecznym, ujętym jednak w karby zimnej kalkulacji, rozsądku, i obyczaju. 
W mej pamięci dołączyłem Fandak do grona tych, spotkanych podczas wędrówki ludzi, których uznałem za osoby dla mnie znaczące przez to, jak bardzo zmieniali mnie samego, i moje rozumienie świata. Skonstatowałem przy tym, że choć w nowych zaskakujących okolicznościach, znów miałem być Tycjanem, to przecież z tego, co mówił  Sogdyjczyk, wróciłem do tej roli postrzegany bardziej może jako Festus, jakim stawałem się przez te długie miesiące mej wyprawy. A to dopiero połowa przygody. Kim więc się stanę, gdy pokonam – oby szczęśliwie – drogę powrotną? 

34. Dowódca mimo woli
	Przygotowania do wyjazdu dobiegły końca. Dokonano pierwszych rozliczeń z Sangrenem, zebrano wszystkie towary, oporządzono dobytek i zwierzęta, rozmówiono się z przewodnikiem. Dzień wcześniej zebraliśmy się w obozie, by domówić szczegóły podróży. Postanowiłem przedstawić im pewien pomysł, który wcześniej przyszedł mi do głowy. Dotyczył on towarzyszących nam zbrojnych, w liczbie dobrze ponad trzydziestu. Najwięcej miał Han, Partowie i Sogdowie wystawili też swe grupy. Każda miała własnego przywódcę, co czyniło z nich raczej zbieraninę wojaków, niż zwarty oddział pod jedną komendą.
Patrosa poznałem już jako dobrego zabijakę, Idas wydawał się również dzielnym człowiekiem, znającym się na walce równie dobrze, co na kupiectwie Nie wiedzieliśmy jednak, ani ja, ani inni, co warci są hanijscy strażnicy, z którymi w razie jakiej awantury trudno byłoby nawet porozumieć się w polu. Należało więc zawczasu zastanowić się, jak to połączyć w jedną całość. Ale jak pogodzić ambicje każdego z dowódców, żeby nie dochodziło miedzy nimi do sporów?
	Przedstawiłem rozwiązanie ugodowe, trochę dziwne, ale według mnie pod każdym względem korzystne. Otóż zaproponowałem, by pieczę nad żołnierzami powierzyć Agisowi, czyniąc zeń nie tyle formalnego komendanta, ile doradcę w sprawach prowadzenia walki. W wolnych chwilach przećwiczyłby Hanów, przysposabiając ich do naszych sposobów walki, pokazał  jak korzystnie ustawiać się w różnych szykach, i jak ze sobą w nich współdziałać. Prawda, miał już swoje lata, lecz znał się na sprawdzonym rzymskim rzemiośle wojskowym,, nadto wzbogaconym o znajomość partyjskiego i scytyjskiego sposobu prowadzenia walki, przyjętego po tym, jak kiedyś boleśnie, niestety,  przekonaliśmy się o jego skuteczności. Agis zachował sprawność i siłę, miał ogromne doświadczenie, pewność ręki do broni, nadto nie szukałby wywyższenia wśród obcych wojowników.
Patros, z którym polubili się po drodze do Merwu, chętnie przystał na ten koncept, zgodził się tez i Idas, zadowolony, że przy okazji on sam, a i jego ludzie, nauczą się może czegoś  nowego. Najtrudniej było z Hanami, gdyż do agisowych nauk potrzebna była obecność tłumacza, nadto ich dowódca nie wyglądał ani na zbyt rozgarniętego, ani  wojowniczego. Lecz Sangren zgodził się na taki układ, i wydał swoim stosowne polecenia. Ucieszyło mnie to nie tylko z powodu zapewnienia zwartości naszej ochrony, ale i zapewnienia spokoju w drodze, a zwłaszcza na postojach, kiedy to żołnierze zwykli szukać szybkich i mocnych uciech. Harce i swawole, zwyczajne w takich okolicznościach, łatwo przeradzają się wtedy w bójki, nawet krwawe, jeśli zaczynają się niesnaski, albo głupie ambicje w prostackim rywalizowaniu o dziewki i pijaństwo, nawet o jakieś małe łupy z pokątnego myszkowania. Gdy poczują jako taką wspólnotę, łatwiej będą się dogadywać, co nie zagwarantuje całkowitego spokoju, ale jednak jakoś ograniczy swary. 
	- A nie mówiłem, że ludzie się ciebie słuchają – rzekł mi Fandak,  gdy wszyscy już  opuścili jego namiot, w którym dobyło się spotkanie. – Niezłej dokonałeś sztuki, Viatusie, z tą strażą. 
- To nie żadna sztuczka, tylko zwyczajny, zdrowy rozsądek – odparłem, wzruszając ramionami.
	- Sztuką jest przekonać do niego wcześniej, niż potem szukać go w kłopotach, których można zawczasu uniknąć – rzekł sentencjonalnie. – Dobrą odebrałeś edukację. Ale nie każdy tak umie przemawiać do ludzi.
	- Jeśli, jak mówisz, tak słuchają, to dlatego, że nie widzą we mnie konkurenta do interesu. Nie węszą podstępów, więc ważą argumenty, a nie swoje podejrzenia, które zaćmiewały by ich rozumienie..
	- Nazywaj to sobie, jak chcesz, ja i tak wiem swoje. Przyjęliśmy cię za arbitra, ale przekonasz się, że będziesz przewodził w drodze. To wyjdzie samo z siebie. Już wychodzi.
	- Fantasta z ciebie, Fandaku – poklepałem go przyjacielsko po ramieniu – powinieneś układać pieśni dla ludu, złaknionego opowieści o herosach. 
	- Skąd wiesz, czy ktoś, kiedyś, tego nie zrobi? W moim przekonaniu, ta wyprawa do duża rzecz, choć wydaje się tylko kupiecką awanturą. Jeśli się uda, zacznie się tu duży ruch, i będzie o czym opowiadać.
	- Jeśli i ja kiedyś to opiszę, to zapewniam, że znajdzie się tam o tobie dużo dobrych słów. Wiele ci zawdzięczam, i nigdy tego nie zapomnę. 
	- Nie popadajmy w sentymenty – skrył zadowolenie za szorstkością obycia. – Wdzięczność to rzadki towar, Viatusie, a kupcy rzadko się przyjaźnią. Zachowajmy więc ostrożność
	Ku memu zaskoczeniu, na zakończenie wręczył mi spory i ciężki mieszek, w którym wyczułem monety. Nie wiedziałem, co rzec, więc spojrzałem na niego w oczekiwaniu wyjaśnienia.
	- Obaj z Menandrem wiemy, że nie masz za dużo pieniędzy. Nie wiadomo, co was spotka po drodze. Nieraz dwie sztuki złota albo srebra więcej mogą, niż oddział żołnierzy. Z tym będzie ci łatwiej pilnować naszych interesów – zmyślnie wyprzedził moje obiekcje przed przyjęciem jakiejkolwiek zapłaty, wykładając sens tego daru jako wsparcie dla wspólnej wyprawy.
	- Skoro tak to widzisz, to zgoda – odparłem. Była to już nasza ostatnia rozmowa, co było do powiedzenia, zostało powiedziane. Wyciągnąłem rękę do pożegnania – Sądzę, Fandaku, ze już więcej się nie spotkamy. Ale wiedz, że pozostaniesz w mej najlepszej pamięci dopóty, dopóki będzie mi dobrze służyć. 
	Wróciłem do namiotu, gdzie Agis właśnie zbierał i porządkował nasz dobytek. Zapadał zmierzch, a ja poddałem się nastrojowi zadumy. Oto moje wędrowanie w głąb Azji zakończyło się, tu, w Merwie, na skraju Baktrii, na jej styku z Chorasanem. Czy powinienem pójść dalej? Co by mi to dało? Czy warto poświęcać życie na samo tylko zaspokajanie ciekawości, na szukanie coraz to nowych doznań i doświadczeń? Już nie byłem dawnym dzieckiem, wsłuchującym się zachłannie w opowieści Strabona, marzącym o zwiedzeniu całego świata. Po rocznej wędrówce, coraz lepiej pojmowałem, że taki zamysł, to bieg bez końca. Za jednym miastem jest kolejne miasto. Za jednym plemieniem mieszka kolejne plemię. Za każdą równiną są kolejne góry, i znów równina. Można je kolekcjonować we wspomnieniach, tak, jak zbiera się drogie klejnoty, książki, czy piękne dzieła sztuki. Lecz z czasem zaczyna to nużyć, gdyż nie samo ich posiadanie w dużej liczbie czyni z nas tym, kim się stajemy. Wszystkiego zebrać się nie da, zresztą, nie wiadomo, czym owo „wszystko” miałoby być. W ciągłym pędzie za nowością kryje się pułapka pozoru rozumienia życia przez zapamiętanie się w samym tylko ruchu. Wtedy łatwo dostać zadyszki, i paść bez czucia.
	Z drugiej jednak strony, wielość poznawanych miejsc i ludzi bardzo jest pouczająca, aczkolwiek w tej różnorodności z czasem zaczyna się dostrzegać podobieństwa treści, mimo odmienności form, w jakie bywają obleczone. Pewne rzeczy pozostają niezmienne niejako ze swej natury. Siły jawne, lub ukryte, jakie nami powodują, są w swej najgłębszej istocie takie same, niezależnie od tego kim jesteśmy. Miasta budowane są wedle takich samych wzorów, dla tych samych konieczności i praktycznych korzyści, niezależnie od tego, jaki lud je stawia. Świat kręci się wokół gry namiętności, gromadzenia i władania, wokół bogactwa, siły, lub pozycji, i korzystania z nich dla własnej przyjemności, albo z potrzeby wyróżniania się nad innych. Ludzie łączą się, walczą ze sobą, lub rozchodzą, nie dla swych cnót, lecz dla pomnażania zysków i zdobywania szacunku za to, co mają, co mieć chcą, lub co mieć się spodziewają. 
Coraz wyraźniej rozumiałem już, że w  owym ciągłym ruchu, w jakim żyją, sami i w gromadach, musi być jakaś stała reguła, jak w geometrii, czy archimedesowym prawie równowagi sił. Każdy kształt da się rozłożyć na trójkąty, o tych samych zasadach ich budowy. Znając je, łatwo już policzyć, co kryje w sobie wszelki kształt z nich utworzony. Podobnie musi być z ludźmi i z narodami, nawet z ich historią, która chyba przebiega wedle tego, na jaką figurę zostały stworzone. Ale jak przekładać jedno na drugie?. Gdyby jednak dało się wydzielić i nazwać właściwości, które w nas tkwią, można by wtedy pojąć, co wybija człowieka z równowagi, do takiego, lub innego działania, i czym ona w ogóle może być. Grecki podział na cztery temperamenty ma więc sens, ale zdaje się chyba być dalece do tego niewystarczający.
Czy jednak taki pomysł na składanie człowieka, niczym statku z osobnych kawałków, da się jakoś obronić? Chyba tak, gdyż okręt może być on przecież być duży albo mały, ale by nim się stał, trzeba go złożyć z części takich samych co do rodzaju, choć innych co do wielkości. U ludzi też da się zauważyć, pewną stałą, a ciekawą prawidłowość. Umysł sprawny, acz powolny, potrzebuje na zrozumienie czegoś, czy na wykonanie swego zamiaru więcej czasu i mozołu, niż ten prędki i obrotny, który pojmie, co trzeba, lub zrobi to samo w mig. Skutek taki sam, ale różne siły, dzięki którym zaistniał. Moje przypuszczenia nie były więc chyba pozbawione sensu.
Prawda, ci sami Grecy mówili jeszcze o duszy, którą dali nam bogowie  jakoby w osobnym tchnieniu, która wespół z rozumem odróżnia nas od każdego innego stworzenia, i czyni istotami wyjątkowymi. Powiadali, że za jej to przyczyną mamy nie ustawać w poszukiwaniu porządku w świecie, i stawać się lepszymi, niż jesteśmy z natury. Dziwne to, i dla mnie niepojęte. Nigdy nie przepadałem za filozofią, zwłaszcza za takimi karkołomnymi spekulacjami, które trudno przełożyć na praktyczność. Duszy nikt nie widział, choć ponoć objawia się właśnie w cnotach. Ma ją każdy, ale przecież mało kto się cnotami wyróżnia. Jakże więc to jest? Może, choć niewidoczna, daje takie odmienności w charakterach, nawet i narodom, że jedni pną się w górę, a inni tylko pełzają po ziemi? Ale czy naród może mieć duszę? Same zagadki, sprzeczności, nawet niepodobieństwa dla tak zwykłego umysłu, jak mój.
Pobyt w Merwie wiele dał mi do myślenia. Przez dwa z górą tygodnie zdążyłem wiele tu  obejść i obejrzeć, całkiem dokładnie, jak na ten czas. To duże miasto, bogate, kolorowe, gdzieniegdzie szare, o tysiącach domów, ulic i uliczek, dziesiątkach języków, z dobrą setką  świątyń, i ołtarzy dziesiątków bogów. Ma swoje zapachy i smaki, swój handel, swoich kuglarzy, ulicznych grajków, tancerki i złodziei, swoje powietrze, dogodności i niewygody. Po miesiącach wędrówki, , mimo obowiązków z kupcami, nieco się rozleniwiłem. Ochoczo korzystałem z dobrego jedzenia, wygód, choćby z łaźni i atrakcji, jakie oferowały, łącznie z tymi wiadomej natury. Spodobało mi się tu, choć cały czas czułem swą obcość człowieka z innego świata.. Przyszło wreszcie niejakie znużenie tymi ciekawostkami, ponieważ były  osobliwościami tylko w formie, ale nie w treści, nawet jeśli dostrzegałem ich wielką dla mnie niezwykłość.
Fandak twierdzi, że Merw jest ledwie cieniem tego, co Marakanda, a nawet kilka innych jeszcze miast w dolinach, ciągnących się daleko na wschód. Że jest tam bogactwo niezmierne, wręcz nie do wyobrażenia, mnogość ludów, wielkie interesy. Czy wiele stracę, jeśli ich nie obejrzę? Dla mej przyszłej kroniki na pewno tak, dla palmy pierwszeństwa w ich opisaniu również, lecz czy aby tak wiele dla mnie samego? Gdybym nawet tam dotarł, to przecież za nimi są kolejne miejsca, warte poznania, kto wie, czy jeszcze nie wspanialsze. Lecz pytania i wątpliwości wciąż pozostałyby te same,  gotowe co i raz przyćmiewać radość z napotykania coraz to kolejnych  nowości. Czy to już owa zadyszka, czy zwykłe zmęczenie, a  może brak woli?
Takie oto myśli krążyły mi po głowie, gdym kładł się spać na ostatnią noc przed wyruszeniem w podróż do domu. Czy były jedynie usprawiedliwieniem dla odwrotu, czy może uzasadnieniem dla wyboru, którego sens bardziej wyczuwałem, niż w pełni ogarniałem rozumem? W każdym razie, miałem pewność, że postępuję słusznie.































CZĘŚĆ IV
35. Obiecujące początki
Rano, skoro świt, zebrawszy się wszyscy przy bramie, zaraz za murami miasta, uformowaliśmy zwarty rząd i ruszyliśmy w drogę. Przyglądała się temu spora grupa miejscowych, chętnych obejrzeć śmiałków, wypuszczających się w tak daleką podróż. Pojawił się też Fandak z Menandrem, by osobiście dojrzeć, jak rozpoczyna się wyprawa, którą po równi z obawą, ale i determinacją puścili w ruch. Darowaliśmy sobie długie pożegnania, obyło się też bez wróżebnych rytuałów, czy składania błagalnych ofiar. Trwało oczekiwanie, kto też da znak do wymarszu. Fandak, ze swoim nieco drwiącym uśmieszkiem, spojrzał wymownie na mnie z ukosa i w końcu wyszło tak, że to ja stanąłem z przodu i, wezwawszy przewodnika, uniosłem rękę, kierując konia na zachodnią drogę. Obok mnie jechał Idas z Patrosem, zwierzęta z towarami i obozowym dobytkiem rzędem za nami, po bokach szło trochę luzaków, zaś dokoła dreptali konni zbrojni w małych grupkach. Babur jechał w środku kolumny, Hanowie trzymali się razem, Sangren miał swojego kamelosa, podobnie jego tajemniczy towarzysz, obarczony wieloma równie tajemniczymi pakunkami. Agis spokojnie krążył między nami, mając baczenie na to, co się dokoła dzieje.
Przebyłem tysiące stadiów, by rozeznać się w szlakach karawan, lecz nigdy ani mi do głowy nie przyszło, że pewnego dnia sam będę z taką wracał, na dodatek, wiodąc ją z woli wszystkich jej uczestników. Wszelako najważniejszy był teraz przewodnik, z którym postanowiłem się dokładniej rozmówić, co do sposobu i czasu jazdy, postojów, pogody, warunków, nawet zagrożeń, jakie mogą nas czekać. Najął go Menander, ręcząc za jego rzetelność, o której miał ponoć okazję nieraz się przekonać. Nie widziałem powodu, by w to wątpić, niemniej chciałem wywiedzieć się jak najwięcej szczegółów, by móc zawczasu, na ile dam radę, jak najlepiej pojąć, co też nas czeka. Taka nauka to bezcenna rzecz dla kogoś, kto o wschodnich karawanach tylko słyszał, lub czytał, ale nigdy nie widział żadnej na oczy, a tym bardziej nie doświadczył na własnej skórze, jak się nią wędruje.
Przewodnik zwał się Sulik, ale z jakiego się wywodził ludu – orzec było trudno. Miał nas doprowadzić do miasta, zwanego przez niego Subzawur, odległego od Merwu o miesiąc jazdy. Niewiele mi to mówiło, podejrzewałem, ze może idzie o Hekatompylos, owo miasto tysiąc bram, o którym czytałem u naszych historyków. Ale pewności nie miałem, prócz tej, że to krainy chorasańskie, przez które niegdyś przeszły wojska Aleksandra, a którymi potem zawładnęli Partowie. Wcześniej, idąc do Baktrii przez Hyrkanię, ominąłem je od północy. Teraz będzie okazja, by przyjrzeć się temu, co opisali nasi kronikarze, i na własne oczy przekonać, czy trafnie i rzetelnie. Niezależnie od tego, jak wypadnie porównanie, pewności siebie dodawała mi możność orientowania się, z pewnym, oczywiście, przybliżeniem, gdzie jesteśmy i będziemy co do miejsc i odległości. 
Uspokojony z obaw o sam szlak, pozostawiłem rzeczy swojemu biegowi, zamierzając dokładniej poznać i włączyć do pamięci to, co mijaliśmy. Wędrując śladami historii, przypatrywałem się, co też po niej zostało. Sulik znał mnóstwo tutejszych legend, a widząc we mnie wdzięcznego słuchacza opowiadał je chętnie, tak, jak je rozumiał i potrafił. Pojąłem z nich i to, com już wcześniej sobie wyrozumował z własnych obserwacji w innych miejscach, a mianowicie, że zmieniali się tu władcy, maszerowały tędy różne wojska, lecz zwykli ludzie jak żyli po swojemu, tak żyją nadal. Radzą sobie niezgorzej, mimo iż od dawna płacą wiele za nieustanne zmiany wiatrów historii. Niemniej handel ma wciąż swoją wagę i nic nie jest w stanie na długo powstrzymać ruchu na jego szlakach.
Sulik umiał się dogadywać po trosze w różnych językach, tego wymagała jego praca. Znał ludzi po wsiach i osadach, wiedział też, gdzie czyhają bandy i ile trzeba im się okupić. Wart był swojej ceny, co szczególnie pokazało się niedługo po wyruszeniu z Merwu. Gdy wjechaliśmy na pustynny step, nakazał oszczędzanie wody, gdyż, jak twierdził, do następnego wodopoju dojedziemy dopiero za dwa dni. Gdy nadszedł ów czas, wszyscy wypatrywaliśmy jakiegoś strumienia, ludzie byli już mocno zmęczeni i spragnieni, lecz jak okiem sięgnąć nic nie wskazywało na to, że gdzieś tu może być jakie źródło, albo studnia. Zapanował niepokój, wszyscy spoglądali na przewodnika, w obawie, czy aby się nie pogubił, on tymczasem zachowywał się jakby nigdy nic.
Pierwsze zwietrzyły coś konie, szarpiąc jeźdźcami, a po kilku chwilach, w oddali, miedzy wzniesieniami, poczęły wyłaniać się jakieś ciemne plamy, na które wskazał ręką, nakazując jazdę w tamtym kierunku. Kilku jeźdźców nie wytrzymało i puściło się pędem, za nimi reszta, tylko kamelosy udało się prowadzić dalej swoim krokiem. Gdy dojechaliśmy na miejsce okazało się, że trafiliśmy do małej oazy z oczkiem wodnym, przy jednej z tych podziemnych rzeczek, które w swym biegu tu i ówdzie wybijają się na powierzchnię. Stanęliśmy tam na noc, mało może wygodnie, ale bezpiecznie, przy skąpych krzakach i drzewach, które dawały jaki taki cień. Od tego zdarzenia, gdy Sulik nakazywał jakieś ograniczenia w drodze, nikt już nie kaprysił na jego podróżne zalecenia.
Jazda była monotonna, nużąca, z czasem pojawiało się coraz więcej wsi, nawet większych osad. Podobne do siebie, takie same jak wszędzie. Ludzie skromni, raczej przyjaźni, rzadko niechętni, ale zawsze ciekawi, zwłaszcza że nieczęsto widywali tak duże tabory, nie mówiąc już o całkiem nieznanych im hanijczykach.  Co jakiś czas, w co lepszej okolicy, robiliśmy dwudniowy postój na odpoczynek i oporządzenie siebie i zwierząt. Zbrojni i słudzy mieli zabronione łupiestwo wśród miejscowych, choć bez swawoli się nie obywało. Agis trochę zajmował się strażnikami, ja zaś szukałem sposobności, by poznać się bliżej z Hanami, zwłaszcza z owym towarzyszem Sangrena. 
Zastanawiająca to była figura. Trzymał bowiem tylko ze swoimi, a podczas przerw w podróży wiele z nimi rozmawiał, siedząc przed namiotem, ni to pisząc, ni malując coś na małych, drewnianych tabliczkach. Szybko zorientowałem się, że najzwyczajniej w świecie robi notatki, nawet rysunki. Potwierdzało to wcześniejsze przypuszczenia, iż musi być kimś w rodzaju wywiadowcy, spisującego wszystko, co uzna za ważne po drodze. Miał swego osobnego sługę, pomocnika, który okazał się po trosze i tłumaczem, gdyż umiał porozumiewać się z innymi spoza ich grona. 
Bardzo mnie to ekscytowało, aż wreszcie postanowiłem przy pierwszej okazji poprosić Sangrena, by nas ze sobą poznał. Skoro tamten był człowiekiem piśmiennym, edukowanym, więc i trochę uczonym, mógłby, jeśli zechce, użyczyć mi nieco wiedzy o swoim świecie. Prawda, zaniechałem dalszej wędrówki na wschód, zresztą, nie wiem, czy dotarłbym w ogóle do ich krainy, chyba że trawiąc na to lata życia. A tu nadarzała się okazja, by wywiedzieć się o niej wielu rzeczy, i to z pierwszej ręki. Los sam mi ją podsunął, błędem byłoby więc z niej nie skorzystać.
Rozmówiłem się z naszym hanijskim wspólnikiem, a ten, choć z pewnym ociąganiem, przystał na moją prośbę. Przy prezentacji zdziwiło mnie, że zachowuje się wobec swego rodaka bardzo uniżenie, co by oznaczało, ze ów człowiek ma nad nim jakąś przewagę. Nie wnikałem w to – dopóki nie ma kłopotów, ich sprawa, kto jest u nich kim i dlaczego. Skłoniliśmy się sobie, sługa przyniósł drugą matę, ja zaś, zaproszony nieco wyniosłym gestem, usiadłem naprzeciw niego. Tłumacz, stojąc pokornie, ciągle w ukłonach, począł przekładać nasze słowa z dużym mozołem, przez co rozmowa toczyła się powoli, z pewnym nawet namaszczeniem, które, jak już zdążyłem się przekonać, oni tak bardzo lubią. 
- Wybacz, panie, zuchwałą ciekawość, lecz widzę, żeś człowiek uczony, a ja mam wielki szacunek dla wiedzy, i tych, którzy są w niej biegli – zacząłem grzecznie, tłumacząc moje nagabywanie. – Jest rzeczą niezwykłą spotkać kogoś takiego wśród skromnych kupców na szlaku, więc zrozumiałe ci się chyba wyda, że rad jestem poznać tak niezwykłą w naszych okolicznościach osobę. 
- Jeszcze rzadziej spotkać można, nie tylko miedzy wędrownymi kupcami, osoby obdarzone tak niezwykłymi talentami, jak ty, panie, który nam tu przewodzisz – odparł pochlebstwem, ale nie wolnym od uwagi, pokazującej, iż ma baczenie na nasze układy ze wspólnikami. Tłumacz co i raz zacinał się, usiłując jak najdokładniej wyłożyć w mieszaninie słów greckich i perskich sens naszych zawiłych nieco zdań. Miałem trudność w rozmowie, gdyż nie potrafiłem połączyć tego, co mówił, z odczytywaniem wyrazu twarzy, a bez tego nie sposób wyłapać tonu wypowiedzi i intencji, jakie skrywają.
- Przesadzasz w swej łaskawości, panie – odparłem, wcale niezaskoczony, iż dał świadectwo swego zmysłu obserwacji. – Nikomu nie przewodzę, pomagam tylko w drodze, gdyż o taką pomoc mnie poproszono.
- Kto dobrze patrzy, ten widzi więcej, niż ten, kto dostrzega tylko pozory – nie cierpię takich okrągłych, sentencjonalnych ni to pochlebstw, ni to aluzji, lecz mój rozmówca nie mógł lepiej dać do zrozumienia, że nie da się zbyć gładką mową.
- Masz, panie, bardzo wyostrzony wzroki i umysł, a to dowodzi wielkiej przenikliwości, której nic nie umyka. Lecz, jak zapewne wiesz, przewodzić mogę tylko sam sobie, gdyż idę tu bez żadnego towaru i interesu. Po prostu, wracam do swego kraju.
- Wielka siła i zdecydowanie, z jakim zmierzasz do tak dalekiego celu, pociągają innych, a to wystarcza, by widzieli w tobie przewodnika – najwyraźniej wywiedział się, skąd jestem i co mnie wiąże z pozostałymi w naszej grupie.. 
- Każdy tu ma swój cel, równie ważny, jak mój. Ty, panie, też chyba nie jesteś tu przypadkiem– wskazałem ręką na leżącą przed nim deseczkę z dziwnymi znakami – bez powodu na tyle ważnego, by wędrować taki szmat drogi.
- Tylko wypełniam swój obowiązek, jaki mi powierzono – taka otwartość nieco zbiła mnie z tropu. Skoro nie zajmował się handlem, to kim był?
- Zatem kupcem raczej nie jesteś?
- Na szczęście nie muszę parać się tak marnym zajęciem – nie trzeba było rozumieć słów, by wyczuć pogardę, z jaką je wypowiedział. Bardzo się to nie spodobało mej tycjanowskiej dumie. 
- A co takiego ci się w nim nie podoba? 
- Kupcy żyją tylko kosztem innych. Z cudzej pracy. Służą cudzej przyjemności, słabości, albo próżności, ale najbardziej własnej chciwości – niezwykłe irytująca była jego wyniosła maniera mówienia. Nie tyle rozmawiał, raczej oznajmiał, jak ktoś nawykły do posłuchu.
- Chyba się mylisz, panie. Pochopnie oceniasz ludzi, uważam, że nawet niesprawiedliwie. – Wskazałem ręką w stronę namiotów wspólników. – Nie zaprzeczysz, ze wszyscy tu bardzo się trudzą.
- To prawda. Ale tylko noszą to, co zrobili, albo zdobyli inni. Kto, według ciebie, jest więcej wart? Ten, kto umie zrobić piękną szatę, czy ten, kto tylko ją nosi dla własnej ozdoby?
- Sama do niego nie trafi. Nawet do króla, który, przyznasz, zwykle jest wiele wart, choć sam też jej nie utkał.
- Ten, kto go w nią ubiera, jest jedynie sługą – prychnął w odpowiedzi ze wzgardą, zaznaczoną machnięciem ręki..
- Dziwnie mówisz, panie. U nas nie tak to rozumiemy. Twoje słowa bardzo mnie dotykają. Wiedz bowiem, że jestem z rodu kupców i wcale nie mam się za niczyjego sługę.
- Może i jesteś z rodu kupców, ale sam nim nie jesteś. 
- A ty, panie? Skoro też nim nie jesteś, to kim? Niczego nie przenosisz, ale jak twierdzisz, wykonujesz jakieś obowiązki. Zatem i ty komuś służysz.
- Ty również nie masz swoich towarów – spojrzał z ukosa, unikając odpowiedzi, lecz aluzja była aż nadto czytelna. – Co nie znaczy, że nie masz nic na wymianę – słowa te padły znienacka, niczym jakaś nieokreślona, niedopowiedziana propozycja.
- Zdumiewasz mnie, panie – odparłem po dłuższym namyśle. – Mam tylko siebie, a to nie podlega targom.
- Mądrzy ludzie mogą wymieniać się tym, co mają najcenniejszego, a czego nie wozi się w jukach – rzekł spokojnie, patrząc mi w oczy. – Jeśli tylko zechcą.
- Co masz na myśli?
- Wiedzę.
- Mówił mi kiedyś pewien rozumny człowiek, że należy bardzo uważać, komu się ją oferuje. W niegodnych rękach łatwo prowadzi do zguby.
- Ostrożność nie oznacza niechęci, lecz słuszną rozwagę. Co nie wyklucza porozumienia.
- Czyżbyś chciał wymieniać się tym, co jednak wozisz w jukach? – wskazałem na deseczkę. 
- Nie ma w nich nic, czego byś sam nie wiedział. To zwykłe zapiski z podróży, którą przecież odbywamy razem. Nie o takiej wiedzy mówię.
- A o jakiej?
- O tej, którą nosimy w sobie. Z którą tu przybyliśmy.
- Jest bardzo cennym towarem, choć trudno go liczyć.
- Nie inaczej.
. Nigdy też nie wiadomo, co dla kogo przy wymianie może być zyskiem, a co stratą. I kiedy?
- Niemniej spróbuj rozważyć, co proponuję. 
- A dokładniej?
- Mnie ciekawi twój świat, ciebie, jak sądzę, ciekawi mój. Czyż nie warto skorzystać z okazji, że się spotykamy w tak niezwykłych okolicznościach? – zabrzmiało to już bardziej zwyczajnie, bez pokrętnych aluzji. Cóż, niezależnie od tego, kim był, w tym akurat miał rację.
Przywykłem już do przekonania, iż nic nie dzieje się przypadkiem. Skoro bogowie wybrali tak niezwykłe miejsce i czas, by dać mi sposobność poznania rzeczy tajemniczych, nieznanych, dalekich, to rezygnacja ze skorzystania z niej byłaby dla nich wręcz obrazą. A że lubią być niekiedy mściwi, więc lepiej z nimi nie zadzierać. Co prawda, kiepskie to usprawiedliwienie dla folgowania niepohamowanej ciekawości, niemniej moje zastrzeżenia, czy wyćwiczona, odruchowa ostrożność przed cudzym szpiegowaniem, wydała mi się być bardzo na wyrost, by nie rzec – w ogóle pozbawiona sensu. Bo i co miałby tu wyszpiegować?
- Oferta, przyznam, zachęcająca – odparłem, wstając. – Długa przed nami droga, może warto ja wypełnić czymś więcej, niż tylko codziennym mozołem. Umysł też domaga się swego – zaśmiałem się na pożegnanie..
- Mądre słowa, panie – oddał mi pokłon. 
Wracając do siebie, i rozglądając odruchowo po obozie, uprzytomniłem sobie, że było w naszej rozmowie coś zgoła nierealnego, jakby ze specjalnie napisanego dramatu dla teatru, tylko nie wiadomo, czy dobrego, czy złego. Oto dwóch ludzi, z dwóch krańców świata, spotyka się gdzieś pośrodku dzikiej krainy, przed wędrownym namiotem, by przepytywać jeden drugiego o swoje sprawy. Nie znają żadnego wspólnego języka, są z narodów, które prawie nic o sobie nie wiedzą, nigdy się nie spotkały i pewnie długo jeszcze nie spotkają. Obydwaj są zwiadowcami, idącymi – choć zapewne z rożnych powodów – w jednej karawanie kupieckiej, tyle że mało zajmują się samym handlem i nadzieją zysków, jaka ją pchnęła w tak daleką drogę. Jeden spisuje to, co poznaje, na drewnianych deseczkach, drugi zaś składa to samo w pamięci, by potem zebrać w księgach. Dokoła stepy, góry, trud, brud i znój wędrówki, niepewność jutra, a oni urządzają sobie pogawędkę, próbując przechytrzyć się nawzajem na słowa. Zdumiewające, zaiste, jakie bogowie wyczyniają sobie z nami brewerie. Ale tak chyba wysnuwają się w historii przedziwne nitki, które z czasem, gdzieś, kiedyś, może zwiążą się w jakiś niezwykły węzeł.

36. Hanowie
Do Subzawaru dojechaliśmy w niecały miesiąc, bez większych kłopotów i żadnych strat w ludziach i dobytku. Miasto, choć dość okazałe, nie było jednak wypatrywanym przez mnie Hecatompylos. Niczym szczególnym się nie wyróżniało, tyle że znaleźliśmy w nim sposobność do wygodnego odpoczynku po długich dniach spędzonych na grzbietach zwierząt i na wietrznych równinach Chorasanu. Skorzystaliśmy z tego skwapliwie, jak kto chciał i potrafił, wszelako z zachowaniem należytego porządku w obcowaniu z miejscowymi. Tutaj też kończył swą posługę Sulik. Przed odebraniem zapłaty, zgodnie z umowa, przedstawił zmiennika, mającego nas prowadzić do wielkiego miasta Rej. 
Człowiek ów, tutejszy Pers, pewny siebie, choć nie zarozumiały, mniej gadatliwy niż poprzednik, zabierał w drogę młodego syna, którego od małego przyuczał na swego następcę. Tak jak wszędzie na świecie, rodzinne przysposabianie do zawodu to zwyczajna praktyka, nie tylko wśród przewodników. Domówiliśmy się szybko, pomógł nam w uzupełnieniu zapasów, doradzając, w co się wyposażyć. Nieco zdziwiło mnie, że przy poznaniu bacznie mi się przyjrzał, co przypisałem ciekawości dla kogoś, kto wydał mu się między nami ważną osoba, niż jakimś nieznanym mi powodom. Hanów nigdy wcześniej nie widział, więc ze zrozumiałych względów oglądał ich z wielkim zainteresowaniem, szukając też zbliżenia z ich tłumaczem.
Następna część podróży trwała około dwudziestu dni, i wiodła na zachód, w pewnym oddaleniu od gór, oddzielających nas – jak się okazało – od ziem hyrkańskich, którymi wcześniej szedłem po tamtej ich stronie do Baktrii. Wiedząc więc mniej więcej, gdzie jestem, czułem się pewniej co do położenia, choć bynajmniej nie bezpieczniej w samej wędrówce. Byliśmy już zgraną drużyną, przynajmniej co do podziału obowiązków, niemniej w drodze dochodziło niekiedy do zatargów miedzy poszczególnymi grupami, zwłaszcza strażników. Na szczęście, Agis, mający duży wśród nich posłuch, łagodził je z właściwą sobie spokojną stanowczością. Z pomocą Patrosa mocno trzymał w ryzach ich narowy, nie pozwalając, by zatruwały stosunki między uczestnikami karawany.
Podczas jazdy obserwowałem okolice, starając się zapamiętywać to, co ciekawsze i ważne dla mych przyszłych opisów, natomiast podczas postojów gawędziłem z kim tylko się dało, i kto, mimo zmęczenia, miał na to siłę i ochotę. Dużo obiecywałem sobie po rozmowach z owym zagadkowym hanijskim kronikarzem wyprawy – tak bowiem nazwałem go w myślach. Rzecz jasna, bez wahania podjąłem propozycje, jaką mi był uczynił – licząc, że uda mi się bliżej poznać ten jakże tajemniczy dla nas naród, a także, przy okazji, czemu i komu mają służyć jego zapiski.
Już na samym początku pojawił się kłopot, a to stąd, iż zrazu trudno przychodziło mi rozumieć sens wielu używanych przezeń terminów i nazw, jako że w ich mowie, a już tym bardziej w piśmie, nie przypominają niczego nam znanego. Mam niejakie zdolności do języków, lecz do końca wspólnej podróży nie uchwyciłem zasady rozróżniania hanijskich wyrazów, ani nawet ich wymowy, czy budowania z nich zdań. Wyuczyłem się jedynie pewnej ich ilości, lecz przez zwykłe naśladowanie, co bywało zawodne, gdyż u nich te same dźwięki co innego znaczą w zależności od sposobu ich wymawiania, czy wzajemnych miedzy nimi związków. Mowa ich jest chrapliwa, raz jakby krótko wykrzykiwana, innym znów razem ciągła, ale w melodii dla mnie nie do uchwycenia. 
Pierwsze, co uczyniliśmy, to wyjaśniliśmy sobie imiona, pod jakimi tu występowaliśmy. Ja podałem swój przydomek wędrowca, on zgodził się na miano Tanwena, co w wolnym tłumaczeniu oznaczało po ichniemu nie tyle wywiadowcę, ile obserwatora. Okazało się, że jest urzędowym wysłannikiem niższej rangi dla sporządzania jak najdokładniejszych opisów i map ziem, przez które szliśmy. I tu pojawiła się pierwsza odmienność, niezwykle ważna dla tego rodzaju zajęcia, która skłoniła mnie do pewnych głębszych przemyśleń.
Otóż u nich do każdej wyprawy, bliskiej, czy dalekiej, u siebie, czy u obcych, czy to wojennej, czy handlowej, dołącza się specjalnie wyedukowanego kronikarza, geometrę i geografa w jednej osobie, który sporządza raport z tego, co widział, zmierzył, policzył i sprawdził na własne oczy. Składa go potem w osobnym cesarskim urzędzie, na dowolny użytek, jaki przyjdzie do głowy władcy, jego służbom, także wodzom. Tym sposobem wiedzę o świecie, bliższym i dalszym, zbiera się u nich systematycznie i zapobiegliwie, niczym zboże w magazynach, czy złoto na rozmaite cele, wszelako pod nadzorem specjalnie po temu powołanej prefektury. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak bardzo to jest pożyteczne dla interesu państwa, nie tylko w sprawach wojennych, ale i dla dobrego nim zarządzania.	
U nas kronikarzami, historykami, czy geografami są ludzie prywatni, z zamiłowania, tylko z rzadka przyjmujący wprost podobne zlecenia; zresztą nie ma tak wydzielonego posługiwania publicznego. Robią to bez mocy urzędowej, choć, oczywiście, ich praca bywa wykorzystywane dla państwowych celów. Prawda, są tacy, co pisują kroniki dla poklasku, lub wkupienia się w łaski możnych tego świata, upodabniając się do poetów, schlebiających swym protektorom, nawet szerszej gawiedzi. Ale rzetelnych autorów mamy niewielu, i nie są oni na niczyjej służbie. Rozbawiła mnie myśl, iż Strabon, czy niegdyś Herodot, mieliby wyliczać się ze swych studiów przed jakimś gryzipiórkiem. Uczony lub badacz to człowiek wolny, co nie znaczy, że nie powinien wspomagać swego kraju, gdy zachodzi potrzeba skorzystania z jego wiedzy. Jednak decyduje tu roztropności, gdyż godzić się na taką pomoc należy tylko po rozważeniu sensu owych potrzeb i intencji, jakie im towarzyszą.
Ja sam też na swój sposób wypełniałem zlecenia cesarskie, lecz przecież nie jako najemny sługa. Czyniłem to niejako przy okazji, idąc według własnych, po trosze i rodzinnych planów, dla mnie dalekich od polityki. Być pomocnym, a być najmitą, to dwie różne rzeczy. Sam pomysł handlowania własnym rozumem, bez ważenia racji, tylko dla zysku, wydaje mi się obmierzły. Poznawanie świata na rozkaz trąci szalbierstwem, rodzącym nieraz wielkie oszustwa, gdyż szuka się głównie tego, co chciałby widzieć ten, co rozkazuje i płaci, a pomija, lub ukrywa to, co mogłoby być dla niego niewygodne. Kto tak czyni z własnej woli, poddaje się zniewoleniu, ulegając nadziei zysków, podszytej własnymi słabościami, chciwością, lub pychą. Umysły sprzedajne nie mają ani szacunku dla siebie, ani poważania u innych. Nie znaczy to bynajmniej, że trudno takie znaleźć. 
Zastanawiając się na tymi sprawami, czułem jednak, że gdzieś na dnie duszy czai się we mnie obłuda. Nie ma chyba potrzeby szczególnie wyjaśniać, że w pojęciu rozumnego człowieka, wolny umysł, interesownie zaprzedany władzy, wręcz przekupny, to coś sprzecznego z uczciwością, nadto szalenie niebezpiecznego. Wspominałem fenickiego mistrza szkła, Nartasa, i jego sąd o wiedzy, której nie należy pochopnie oddawać w niegodne ręce, gdyż prowadziłoby to do nieobliczalnych skutków. Lecz czyż sam nie oponowałem wtedy twierdząc, że każda wiedza, nawet ta skrzętnie skrywana, prędzej czy później wylatuje na wolność, niczym ptak z klatki, a kto ją złapie, to jego zysk? 
Choć puściłem się w wędrówkę z własnej woli, z pragnienia poznawania świata, to przecież i dla szukania sposobności pomnażania rodzinnej fortuny. Czy chcę tego, czy nie, wszystko, czego się dowiaduję, zostanie użyte dla zdobycia przewagi nad innymi. Zatem jest w tym interesowność, i to nie byle jaka – a w przypadku Tycjanów także i wielka polityka. Nadto zgodziłem się zbierać obserwacje dla Korbulona, prawda, że prywatnie, ale nie bez pewnej kalkulacji, nadto doskonale wiedząc, że zechce ją wykorzystać przy kolejnej wojnie, chociażby z Armenią. Jakkolwiek więc bym spekulował, to zawsze wyjdzie mi, że niezależnie od przekonania o własnej wolności, w tym, co robię, kryje się uwikłanie w późniejsze pożytkowanie przez innych wiedzy, jaką zdobywam, i jaką potem im przekażę. Nie mam nad sobą pana, nie pobieram żadnego żołdu, lecz czyż nie oszukuję się, utrzymując, iż o mym życiu i jego owocach decyduję tylko ja sam, kierując się w nim wyłącznie chęcią poznania, którą mam za najważniejszą dla siebie wartość?
Każda rozmowa z Tanwenem dawała asumpt do podobnych, i innych jeszcze rozmyślań. Natomiast mój rozmówca w ogóle nie zaprzątał sobie głowy takimi wątpliwościami. Był tylko urzędnikiem, a nie żadnym demonicznym agentem, czy szpiegiem w naszym rozumieniu. Nie wysłano go na żadną sekretną misję, nie wiózł listów polecających, cokolwiek komukolwiek nakazujących, lub do czegokolwiek upoważniających. Nie trapiły go żadne rozterki, wypełniał obowiązki, za które mu płacono z państwowej kasy. W pewnym sensie był dobrze sporządzonym, żywym narzędziem, bezwolnym, nie roztrząsającym do czego jest używane. Co z początku brałem za szpiegowską chytrość wyższego rodzaju, okazało się tylko szukaniem okazji do jeszcze lepszego wykonania swego czysto kronikarskiego zadania. 
Zdumiewało mnie, że wywiązywał się z niego z sumiennością, ale bez własnego o nim sądu, bez cienia zastanowienia nad wartością, obecną czy przyszłą, tego, co gromadził na swych tabliczkach. Wiedza jako taka niespecjalnie go ciekawiła, jej ocenę zostawiał tym, którym ją po powrocie dostarczy. Jego panowie mogliby go wysłać gdziekolwiek bądź, nawet na księżyc, gdzie równie beznamiętnie stawiałby te swoje dziwaczne znaki, bez poruszania wyobraźni, bez szukania większego sensu dla tego, co spostrzega i spisuje. Z trudem pojmowałem tę osobliwość umysłu, przykrojonego do wykonywania czynności, a nie do wnikania w ich istotę i sens. Nie znam się dobrze na filozofii, ale na jego przykładzie pojąłem, co miał na uwadze Arystoteles, odróżniając w człowieku umysł bierny od czynnego. Tanwen był żywym dowodem na to, że można zadowalać się tylko tym pierwszym i mieć się z tym bardzo dobrze. 
Zaczynaliśmy od rzeczy prostych, a niezbędnych dla wzajemnego rozumienia miar czasu, odległości, wagi i wszystkiego, co daje się przeliczać dla porządku spraw codziennych i państwowych. Potem stopniowo przeszliśmy do zwyczajów, zasad ułożenia państwa, trochę do historii. Wrócił temat kupców, i tu wyjaśniło się, jakie oni mają stosunki miedzy różnymi grupami ludzi, i dlaczego. Otóż, jeśli wyłączyć same urzędy, to najbardziej cenią chłopów, na których stoi powszechna pomyślność. Wyedukowani urzędnicy wszystkim rządzą wedle woli cesarza i zgodnie z przyjętym porządkiem rzeczy, tamci jednak wszystkich żywią. Dlatego te dwie grupy ludzi cieszą się u nich największym poważaniem, choć dokładnie są od siebie oddzielone. Dalej idą ci pożyteczni przez dobra, jakie wytwarzają pracą rąk i praktycznymi zdolnościami. Poważane jest wyrabianie wszystkiego, co potrzebne w życiu, budowanie, naprawianie. Cała reszta niejako żeruje na cudzym dorobku, jeśli tylko poprzestaje na korzystaniu z niego, nie dając nic w zamian.
Te podziały nieco mnie dziwiły, lecz me zdumienie niepomiernie wzrosło, gdy dowiedziałem się, jak nisko wśród ludzi wolnych stoją u nich żołnierze. Dopiero szersze wyjaśnienie ich życiowej filozofii uzmysłowiło mi, jak wielkie są miedzy nami różnice, z których to wynikało. Otóż za podstawę w państwie przyjmują pracę i pokój wewnętrzny, a dopiero potem szukanie zdobyczy wojennych na zewnątrz. Zatem wojsko, choć ważne, służy najpierw do obrony, a nie do najazdów i szukania łupów na innych. Jest więc przede wszystkim zaporą, nie taranem. Lecz jeszcze jedna okoliczność sprawia, że wojenne rzemiosło nie jest u nich w cenie, a ma ona związek z ciekawym pojmowaniem tego, co dzieje się z człowiekiem za życia i po śmierci.
Otóż, zawsze i we wszystkim najważniejsza jest u nich rodzina i przywiązanie do swego miejsca. Kto umiera, musi być pogrzebany w rodzinnej miejscowości, nadto trafia w zaświatach do swych przodków, którzy mogą go do siebie dołączyć, albo i nie. Na złączenie się z nimi nie ma szansy ten, kto ginie gdzieś daleko od domu, albo straci w walce jakie członki, włącznie z głową. Taki nieszczęśnik skazany zostaje na sromotę i samotność za grobem, a to w hanijskim rozumieniu jest gorsze, niż u nas wieczne potępienie. Oni w ogóle nie pojmują, że można być wyłączony z jakiejkolwiek wspólnoty żyjących, czy umarłych. Dlatego nie ma chętnych do ryzykowania w służbie wojskowej, więc gdy przychodzi potrzeba, zaciąga się do niej niewolników, włóczęgów, nawet więźniów. 
Tak u nas ceniony honor żołnierski, sława wojenna, nawet pośmiertna, dla prostego wojaka nie ma u nich znaczenia. Docenia się jedynie wodzów, ale tylko zwycięskich. Kto przegrywa daje głowę, bo nie wypełnił zleconego mu obowiązku. Najważniejszy nawet dowódca jest tylko cesarskim sługą, rzadko kiedy doradcą, ale nikim więcej. Ambicja prywatna to podejrzana wada, jeśli ją kto ujawni, może mieć poważne kłopoty. Wszystko jest służbą i podległością, a sama tylko myśl, by sprzeciwić się władcy, czy wręcz podnieść przeciwko niemu bunt, to karygodne bluźnierstwo. Han z niedowierzaniem słuchał gdym mu opowiadał o naszej historii, w której może rządzić kilku wodzów, nadto ze sobą skłóconych i zwykle starających się wzajemnie zniszczyć.
Nie znaczy to, że Hanowie nie biją się miedzy sobą jak inni, zawsze i wszędzie, gdzie idzie o władzę, ale czynią to zwykle w waśniach rodzinnych. Tanwen opowiadał trochę o ich bratobójczych walkach, ale szybko pogubiłem się kto, kiedy i kogo na dobre wysadził z siodła. Tyle tylko spamiętałem, że panuje teraz nowy cesarz, ponoć wspaniały, mądry i bardzo troszczący się o pomyślność państwa. Interesowało mnie nie tyle skąd się wziął, lecz kim jest i jak układa sprawy publiczne.
Mimo dziwnego dla nas podejścia do  żołnierki, Hanowie trzymają trzy wielkie armie, bo do spraw wojskowych przykładają jednak niemałą wagę. W prowincjach stoją osobne garnizony, największe pilnują stolicy i samego cesarza, pełniąc także rolę miejskiej prefektury porządkowej. Oddziały na granicach, z wolnego poboru, służą przede wszystkim do obrony, także przeciw wewnętrznym buntom, niekiedy do wypraw zewnętrznych, jeśli nadarza się okazja tanim kosztem zająć czyjeś sąsiednie ziemie. Służba trwa dwadzieścia pięć lat, ale można się od niej w każdej chwili wykupić. Wolne od niej w ogóle są rodziny urzędnicze wyższych rang. Przestępcy, zaciągnięci z więzienia, mogą liczyć na to, że, zostaną wolnymi osadnikami tam, skąd uda się wyprzeć jakie plemię, albo przy niektórych publicznych zajęciach, jak chociażby pilnowanie stacji kanałów wodnych. W oczywisty sposób nic, ani nikt nie ma prawa się u nich marnować.
Przy okazji dowidziałem się o pewnej osobliwości ich gospodarzenia, u nas w ogóle nieznanej i niepraktykowanej. Otóż wiele urządzeń i magazynów trzymają pod ziemią, budując tak całe labirynty dla swych zasobów. Wykorzystują podziemne rzeki, groty, stawiając nad nimi wejścia i stacje, pilnowane dla ich zabezpieczenia i pożytkowania tego, co ukryte. W razie zagrożenia może tam skryć się także miejscowa ludność, niezwykle utrudniając stamtąd życie każdemu napastnikowi, który zechciałby najechać ich ziemie. Wolą się więc bronić, niż samemu atakować, biorąc tym samym wrogów na wyniszczenie.
Wysłuchując tych opowieści, lepiej rozumiałem niezadowolenie Agisa, utyskującego wciąż na hanijskich strażników, których próbował przysposabiać do żołnierskiego rzemiosła na naszą modłę.
- Oni w ogóle nie myślą. Są jak bezwolne zwierzęta, przyuczone do narzędzia. Każesz iść w prawo, idą w prawo, każesz w lewo, idą w lewo, nawet jeśli jest tam przepaść. Posłuch musi być, to jasne, ale żeby aż tak? W walce bywa, że czasem trzeba umieć też kombinować po swojemu, a oni bez rozkazu ani rusz. Jak im zabić dowódcę, to się pogubią i uciekną, nawet gdy będą w przewadze. Marni z nich żołnierze.
Z obserwacji hanijskiej grupy wyrozumiałem, że trudno pojąć u nich różnicę między służeniem, karnością, a służalczością. Ciągle się sobie kłaniają, wedle rangi, jaką mają, nie tylko we własnej grupie, ale w ogóle w państwie. Wobec nas są wyzywająco układni, a wszystko bierze się z dziwacznej obyczajności, który nazywają etykietą. To jakby powszechna zasada grzeczności, ułatwiającej wzajemne obcowanie, niezależnie od tego, co kto do kogo czuje. Tego bowiem nie ujawniają, chyba że przez zapomnienie lub nieostrożność, z czego potem się tłumaczą w dwójnasób. Nigdy nie wiesz, co taki jeden z drugim o tobie myśli, bo nijak nie da tego po sobie poznać. Podejrzewam, że gdyby dostał rozkaz wbić ci nóż w plecy, najpierw by ci się uprzejmie skłonił, a potem zadźgał z przepraszającym uśmiechem na ustach.
Na ową etykietę składa się zbiór reguł we wzajemnych stosunkach, ćwiczonych od dziecka. Na swój sposób przypomina w praktyce to, co u Żydów jest zestawem przepisów na każdą okoliczność życiową, domową i publiczną.  Wszystko ma być jak należy, wedle stosownej reguły, żadnych własnych pomysłów, żadnego okazywania własnej osoby, własnych odruchów, własnego pomyślenia. Czy oni w ogóle wiedzą, co to takiego wolna wola? Samodzielna decyzja, czy własny, niezależny wybór, choćby i na przekór innym? Własne zdanie, co dobre, a co złe? Takie samo mrowisko, tyle że na drugim krańcu świata, także podobna niechęć do obcych, przekonanie o własnej nad nimi wyższości. Powiedziałbym, że taka sama nawet wobec nich pogarda, tyle ze Żydzi okazują ją głośno i jawnie, a Hanowie skrycie, w uśmiechach i ukłonach. Ciekawe, co się będzie działo, gdy kiedyś te dwa narody się zejdą przy jakichś sprawach!
Przy okazji przemyśliwania czynionych obserwacji, wracało nieraz pytanie o to, czy narody mają duszę. Przyglądając się bowiem obydwu tłumaczom przy Hanach, zastanowiło mnie czy zachowali w sobie coś z ducha rodzin, w jakich się zrodzili i chowali jako dzieci. Jeden był z pochodzenia baktryjskim Grekiem, drugi, też z grecką, może nawet i rzymską domieszką, pochodził z Sogdy. Jako młodzi chłopcy trafili – każdy w innych okolicznościach – do hanijskiej niewoli, i wywiezieni do swych panów dorastali już w obcym dla nich świecie. Oczywiście, wyuczyli się nowego języka, lecz przecież nie zapomnieli własnego, co uznano za wielce przydatne. 
Ponieważ nic tam nie może się marnować, więc gdy dorośli, dołączono ich do miejscowej społeczności tak, by wykorzystać tę ich umiejętność z jak największym pożytkiem. Pozostali niewolnikami, lecz bardzo cennymi, zwłaszcza że u Hanów zaczął się coraz większy ruch w handlu, i to w obie strony. Nadto przybywały do nich i znaczniejsze figury polityczne, z bliska i z daleka, a do rozmaitych wypraw, także wojennych, dołączali specjalni urzędnicy, sporządzający ich opisy i mapy, do czego potrzeba przecież kogoś pomocnego w rozumieniu obcej mowy. I tak to, różnymi drogami, jeden znalazł się u kupców, którzy go sobie wypożyczali, a drugi wśród urzędów, przy służbie państwowej.
Przez lata niewolniczej tresury upodobnili się do swych panów, lecz trudno było orzec, czy tylko w mowie, zachowaniu i obyczaju, co zrozumiałe, czy też w umyśle i duszy? Dzikie zwierzę, gdy je schwytać i posadzić w klatce, przecież zachowuje swoją naturę i narowy, choć każą mu je powściągać pod groźbą bata. Tłumacz Tanwena miał lepiej, bo służył także trochę jako sekretarz i pomocnik, a to czyniło zeń osobę już bardziej użyteczną, a przez to lepiej traktowaną. Natomiast ten od Sangrena trzymany był krótko, tylko do posługi, także przy najgorszych zajęciach obozowych. 
Pierwszy przypominał więc domowego pieska, w sumie zadowolonego ze swego losu, drugi natomiast konia, zaprzęgniętego do orki. Pierwszy na dobre zamienił się w Hana, drugi w jakimś stopniu pozostał chyba tym, kim był z urodzenia, tyle że w pętach, które go uwierały, ale których zerwać nie miał jak. Tak to sobie wyobrażałem, zwłaszcza że dostrzegałem w jego oczach zamyślenie, gdy spoglądał z boku na żołnierzy, ćwiczących pod komendą Agisa i Patrosa. Co by się stało, gdyby znalazł dobrą szansę na wyrwanie się z tych sznurów? Czy w ogóle chętny byłby jej szukać? Czy, gdyby się nadarzyła, skorzystałby z niej, idąc za duchem narodu, z jakiego się zrodził?
Przypomniałem sobie moich Scytów, rodzeństwo, wyrosłe w wolnym plemieniu. Dolan uciekł przy pierwszej okazji i na swój złodziejski sposób pędził żywot małego drapieżnika, natomiast Asza przyczaiła się tylko, by przetrwać czas niewoli. Gdy los zesłał jej pomoc w mojej osobie, szybko odzyskała dawny wigor młodej Amazonki. W podróży okazało się, że nic nie złamało ich natury, pozostali dzikimi barbarzyńcami, bez cienia zniewolenia w duszy. Czy w tym przygiętym do ziemi baktryjczyku o greckim rodowodzie, też odzywa się jeszcze duch wolności, czy został skutecznie zabity przez obcy świat? Czy tli się w nim jeszcze pod przykrywką strachu, czy już w ogóle zgasł?
Pytać wprost o to nie mogłem, bo byłoby to niestosowne, tak wobec niego, jak i wobec Sangrena, lecz niekiedy w przelotnych rozmowach na boku próbowałem wyczuć, czy coś z podobnych myśli chodzi mu po głowie. Gdy raz czy drugi czyniłem w tym kierunku jakieś aluzje, byłem pewny, że je rozumie. Niemniej milczał, nie podejmując tematu. Mówiąc o tym, zadawałem mu zagadkę na jego własny temat, lecz nie wiedziałem, czy rozważał szukanie jej rozwiązania. Zauważyłem jednak, że nie tylko coraz chętniej ze mną rozmawiał, ale przy tłumaczeniu podczas spotkań z jego panem, czy w rozmowach z innymi, jakby unikał nazbyt już ostentacyjnej uniżoności. A może mi się tylko tak zdawało?

37. Nieuchwytne echa na wielkich przestrzeniach
Droga do Egbatany zajęła nam niecałe trzy miesiące, wiodąc przez kolejne miasta, bardzo stare, licznie rozrzucone na dużych przestrzeniach Chorasanu. Wcześniej królestwo Medii, potem Persji, ciągnęło się na wysoko położonych równinach, wzdłuż północnego skraju rozległej pustyni. Teraz rządzili tu Partowie, co zaznaczało się tym wyraźniej, im dalej na zachód się posuwaliśmy. Odnalazło się końcu i owe rzekomo tysiąc bram, tyle że miejsce to zwie się teraz Komesz – choć niekiedy używa się starszej nazwy Damgan, co w tutejszej mowie wykłada się jako miasto magów. Aleksander nadał mu wielkie znaczenie na swoim szlaku, i jest w istocie ciekawe, tyle, ze tych bram jest ledwie trochę więcej, niż zwyczajowe cztery, jak wszędzie. Uchodzi za jedną ze stolic osobnych prowincji partyjskich i perskich, gdzie od zawsze rządzili samodzielni, mali despoci, wyduszając, każdy swoim zwyczajem, ile się dało ze swoich poddanych. 
Podobno Komesz jest niezwykle starożytne, tyle że wciąż jakby przesuwa się ku północnym wzgórzom, zastawiając wcześniejsze, niżej położne części napierającym od południa piaskom pustyni. Zachowały się jeszcze resztki starego zamku, używane jako warownia dla wojska, ale i one pewnie z czasem znikną. Zaiste, dziwnie urządzili się tu ludzie, mając po jednej stronie żyzne pola i lasy, z licznymi wodami, spływającymi z pobliskich gór, a zaraz po drugiej – niszczącą martwotę pustyni, której nie są w stanie przeciwstawić się nawet wysokie mury. Cztery dni drogi dalej jest kolejne miasto, co pospołu z wieloma wsiami i osadami między nim a Komeszem tworzy ogromne zbiorowisko ludzi, złączone pod jedną władzą. Nie miałem czasu na to, by w tak szybkiej podróży rozeznawać się w miejscowych stosunkach, zresztą, prawdę mówiąc, nie miałem na to specjalnej ochoty, zadając się na przypadek, który podsunąłby mi jakąś po temu sposobność. I, w rzeczy samej, los zdarzył, że przydarzyła się nam osobliwa niespodzianka, która niepomiernie zdumiała nie tylko mnie samego, ale i mych towarzyszy.
Byliśmy już w drodze do najstarszego ponoć miasta na tutejszym szlaku, zwanego Rej. Trudno mi orzekać o jego wieku, gdyż wszystko tu dokoła było tak stare, jak sam chyba świat, pamiętając czasy z legend Babilonii. Wcześniej nie działo się nic szczególnego, jeśli nie liczyć pierwszych hanijskich prób handlowania z kupcami w Komeszu i dalszym Semnanie. Wszędzie, gdzie się zjawialiśmy, Hanowie, dotąd znani głównie ze słyszenia, budzili zrozumiałe zainteresowane, nie tylko przez oryginalność w wyglądzie, ale i przez ciekawość towarów, jakie wieźli. Gdy tylko rozkładaliśmy się gdzie obozem, zaraz pojawiali się widzowie, żeby ich oglądać jak jakie dziwo. Nie brakowało i handlarzy, węszących za zarobkiem, chętnych do kupowania jedwabiu i rzadkich korzeni, czy ozdób. Sangren czuł się nieswojo, gdyż nie za bardzo wiedział, jak sobie z nimi radzić. Umiał liczyć i wiedział, że im dalej dowiezie swój dobytek, tym więcej zyska, lecz nie był od tego, żeby i w drodze to i owo sprzedać.
Niepokoiło to pozostałych wspólników, gdyż woleli, żeby nie uszczuplał swoich zapasów przed ostatecznymi rachunkami. Sami z kolei handlowali tym co mieli, wymieniając jedne towary na drugie, by ugrać na krótszych przewozach ile tylko się da. Pośredniczyłem w ich rozmowach, starałem się łagodzić niesnaski, lecz nie wtrącałem się do tych targów, pilnując tylko, by się wzajemnie nie oszukiwali. Wspólna wędrówka zbliżyła ich do siebie, ale nie aż tak, by po cichu nie szukali własnych zysków. Z trudem radzili sobie z przeliczaniem swojego na udziały, jakie miała każda ze stron, kręcili, kluczyli, lecz koniec końców godzili się, gdy wkraczałem jako arbiter, rozsądzający sprawy zgodnie z zawartą w Merwie ugodą. Zyskiwałem dzięki temu spore uznanie, a Hanowie na osobności dziękowali mi za pomoc, twierdząc, poniekąd słusznie, że sami pogubiliby się w zupełnie obcych dla nich warunkach. Moja pozycja jeszcze bardziej umocniła się dzięki zdarzeniu, w którym, ku memu zaskoczeniu, niezwykłym echem powróciło pewne spotkanie, jakie miałem kilka miesięcy temu.
Na drugi dzień po wyjeździe z Samnanu, gdy jechaliśmy spokojnie, równym rytmem miedzy wysokimi wzgórzami, naraz w oddali pojawiła się duża grupa konnych, niespiesznie zbliżając się w naszą stronę. Trudno było powiedzieć, jakie mieli zamiary, wiec Agis z Patrosem szybko ustawili naszych zbrojnych w wyćwiczony wcześniej sposób, by nie dać się zaskoczyć jakimś nieprzyjaznym manewrem ze strony nadjeżdżającej gromady. Gdy zbliżyli się, dostrzegłem na ich czele człowieka w perskim stroju, który wyglądał mi na ich przywódcę. Ponieważ nie dostrzegłem oznak gwałtowności, wiec dałem znak, by zatrzymać zwierzęta, po czym, wraz z Idasem, powoli ruszyłem na spotkanie zbliżających się jeźdźców, unosząc rękę w powszechnie przyjętym geście pokoju. Stanęli i oni, a po krótkiej chwili podjechaliśmy na tyle blisko, by pozostawać razem w zasięgu głosu. 
Nie wyglądali na pospolitych bandytów, wręcz przeciwnie – dowódca, sądząc po ubiorze, musiał być kimś znacznym, a jego dumna postawa świadczyła o niejakiej pańskości, właściwej lepszemu urodzeniu. Także żołnierze nie sprawiali wrażenia zbrojnej hałastry, lecz karnie wykonywali to, co nakazywał nawet krótkimi spojrzeniami.
- Pozdrawiam cię, panie, który stanąłeś na drodze naszej kupieckiej karawany – odezwałem się pierwszy w perskiej mowie. – Chcę wierzyć, że kieruje tobą jedynie ciekawość, za którą nie kryją się żadne złe zamiary.
- Ty tu przewodzisz? – spytał bez zbytnich wstępów, ale i bez agresywności.
- To wolni kupcy, każdy przewodzi sam sobie – odparłem spokojnie. 
- Czy są wśród was Partowie?
- Nie ma – pokiwałem głową. – Są Sogdowie, Baktrowie, nadto ludzie, których zwą Hanami. To przybysze z bardzo daleka.
- Nie wyglądasz na kogoś z tych, których wymieniłeś.
- Nie jestem kupcem, tylko samotnym wędrowcem, który do nich dołączył. 
- To czemu wysuwasz się na czoło?
- Ktoś musi. Może dlatego, ze mam najmniej do stracenia. – Wskazałem ręką na jego ludzi, którzy otoczyli nas szerokim półkolem. – Chcę wierzyć, że nie macie złych zamiarów – wyczuwałem, że nie idzie tu o żadne bandyckie pomysły, co nie znaczyło wcale, że jesteśmy bezpieczni. – Nie wyglądasz, panie, na kogoś, kto tak musiałby zdobywać fortunę.
- Nie brak ci śmiałości, człowieku – lekko się uśmiechnął, z wyższością wpatrując się we mnie jak pan na swego poddanego. 
- Mam swój honor, panie – odparłem stanowczo – i szukam go u innych. – Zwłaszcza u tych, którzy zdają się wyrastać ponad pospolitość – spojrzałem mu prosto w oczy.	
Chce wyniosłości, to będzie ją miał! Przez cały czas starałem się zachowywać grzecznie, jednocześnie zastanawiając, kim jest, i co robi z dużą grupą zbrojnych na szlaku wędrownych handlarzy. Przecież żadnej wojny tu nie ma, chyba że jakieś prywatne waśnie miedzy miejscowymi wielmożami. Skoro nie był zwykłym łobuzem, a wskazywała na to wyraźna pańskość jego obycia, to można było żywić nadzieję, ze nasze spotkanie skończy się tylko na rozmowie. Trzeba jednak ostrożności, by go nie rozdrażnić, co nie znaczy, by okazywać zbytnią uległość. Lecz co miało oznaczać owo pytanie o Partów?
- Nie jesteśmy rabusiami, ani żadnymi rozbójnikami – zaśmiał się – a ty, mimo tego nędznego ubioru, nie wyglądasz mi na zwyczajnego wędrowca w kupieckiej karawanie. Skąd jesteś? – Jakże to irytujące, takie wypytywanie!  Przecież nie wyróżniałem się tu niczym szczególnym, więc czymże wzbudziłem tę ciekawość? Chyba tylko tym, że nie umierałem ze strachu na jego widok.
- Z bardzo daleka.. 
- To żadna odpowiedź.
- Czy to ma znaczenie? Jeśli szukasz Partów, tu ich nie znajdziesz – spróbowałem tym sposobem wydobyć z niego sens wcześniejszego pytania.
- To wasze szczęście. Nie będziemy was zatrzymywać – nadal jednak stał przed mną, bacznie mi się przyglądając.. – Ale nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie, kim jesteś, i skąd?.
Nie dał się zbyć, więc nie mogłem tak po prostu pożegnać się i wrócić do swoich. Coś mnie tknęło i podkusiło do zaryzykowania ostrożnej otwartości.
- Jestem obywatelem rzymskim i przebywam tu w prywatnej podróży. Teraz wracam do domu. Czeka mnie droga długa i trudna. Ale liczę na szczęśliwy powrót. – Spojrzałem na niego znacząco. – Pewien kapłan przy ołtarzu ognia niedawno przepowiedział mi, że będą mi w tym sprzyjać i bogowie, i ludzie..
Sam nie wiem, czemu przyszło mi do głowy, że ów wystawny perski jeździec, to ktoś z tutejszego, możniejszego rodu, w którym, być może, żywi się tę samą złudną nadzieję, o jakiej usłyszałem w hyrkańskiej Karcie. Niejawnie więc odwołałem się do wyrażonego wówczas mgliście zapewnienia o wieści, jaka miałby mnie wyprzedzać i chronić w podróży przez te ziemie. Było to z mojej strony kuszenie losu, z niewiadomym skutkiem, lecz ryzyko nie aż tak wielkie w sytuacji, gdy nic nam już chyba nie zagrażało. Przy tak rozległych przestrzeniach, i po tak długim czasie, tamto spotkanie sprzed miesięcy mogło dzisiaj nic nie znaczyć. Niemniej, niczym niewprawny łucznik, wystrzeliłem na oślep w niebo, licząc, iż szczęśliwym trafem ustrzelę jaką zdobycz. Szansa powodzenia była właściwie żadna, ale cuda czasami się zdarzają.
- Chyba coś takiego obiło mi się o uszy – odparł Pers po dłuższej chwili milczenia i  przyglądania mi się z uwagą. Strzała chyba jednak dopadła celu! –. Słyszałem o kimś, kto ponoć ciekawie rozprawiał z kapłanem przy ołtarzu ognia o sprawach wielkiego świata. Wędrował w bardzo dziwnym towarzystwie, ale nie aż takim – wskazał ręką na nasza spora karawanę, stojąca w pewnym oddaleniu.
- Byłem wówczas sam, z jednym tylko sługą, jeśli nie liczyć scytyjskiej kobiety i jej małego brata. – Jeśli miałem być wiarygodny, to należało mówić prawdę. –  Rozstałem się z nimi już dawno temu. Zatoczyłem krąg, a teraz wracam inną nieco drogą. 
- Może więc, rzeczywiście, jesteś tym człowiekiem, który rozmawiał z kapłanem przy ołtarzu ognia? – sprawdzenie wypadło pomyślnie. 
- Może i ja lepiej teraz rozumiem pytanie o Partów? – rozmowa przy użyciu pytań, trochę na żydowską modłę, bywa niekiedy szalenie wygodna. Nie wdając się w wyjaśnienia, wiedzieliśmy obaj, o co idzie.
- Skoro tak, to uszanuję kapłańskie słowa.
- Wielka jest twoja przenikliwość, panie – skłoniłem głowę – co przyjmuję z ogromną ulgą. 
- Szukałeś honoru, więc go znalazłeś.
- I zachowam w dobrej pamięci. 
- Oby ci dobrze służyła w przyszłości.
- Zawsze dotrzymuję danego słowa.
- Zatem ruszajcie. Niech bogowie wam sprzyjają.
Wymieniliśmy pokłony, Pers dał znak swoim ludziom, i w kilka chwili już ich nie było. Gdy wracaliśmy do oczekujących nas towarzyszy, Idas, który cały czas przysłuchiwał się tej wymianie słów, nic z niej, oczywiście, nie pojmując, kręcił tylko głową z pewnym niedowierzaniem.
- Nie podoba mi się to. Zbyt gładko się obeszło. Czy aby nie urządzą nam gdzie jakiej pułapki?
- Zapewniam cię, Idasie, że nic nam nie grozi. Przynajmniej od Persów. 
- Co to za sprawa z tym kapłanem?
- To dłuższa opowieść. Kiedyś ci wyjaśnię, w czym rzecz. Na pewno ci się przyda. 
I jak tu nie wierzyć w przeznaczenie? Wszystko, co nas spotyka, nawet niby przypadkiem, splata się w sposób zgoła nieprzewidywalny, gdy się tego najmniej spodziewamy. Największą chyba sztuką w życiu jest umieć uchwycić i zrozumieć, co i kiedy jest czego skutkiem, a czego jednocześnie może być przyczyną. Tego drugiego odczytywać na bieżąco się nie da, bo nie ma takiego umysłu, który by potrafił przeniknąć głębszy i dalszy sens w czymś, co zdaje się być jedynie ulotnością chwili, potraktowanej z niedbałością dla szczegółu i pozornym brakiem związku z tym, co nas w danym momencie najbardziej zajmuje. Ileż to rzeczy mamy na widoku, a ich nie doceniamy, nawet nie chcemy spostrzegać, biorąc je w ogólności za tło zdarzeń i poczynań, które uznajemy za ważne? Dopiero poniewczasie przychodzi zrozumienie – jeśli w ogóle przychodzi – jak się wszystko łączy się i przenika. 
Rozum nie ogarnia wszystkiego, co się dzieje, bo to się, po prostu, nie da, zatem wyciąga wnioski tylko cząstkowe co do przyczyn i skutków w biegu naszego życia. Skupiony na jakimś zadaniu, dostrzega głównie to, co z nim jest związane, resztę mając za mało ważny dodatek.  A przecież w owych pomijanych drobinach dziejących się zdarzeń kryć się mogą – i zwykle tak właśnie bywa – zalążki rzeczy, decydujących za czas jakiś o naszym losie. Co więcej, nie wiadomo, jak, i kiedy do tego dojść może. 
Jakże bowiem podczas niegdysiejszego spotkania w Karcie, a i zaraz po nim, mógłbym przewidywać, kiedy i gdzie spotka mnie takie jego następstwo, jakie właśnie się wydarzyło, i to w tak dziwacznej postaci? Bo że dwa te zdarzenia się ze sobą wiązały, to oczywistość, którą spostrzegłem dopiero w chwili, gdy w rozmowie naszło mnie przypomnienie tamtych słów kapłana, a za tym nagła myśl, iż coś takiego jest w ogóle możliwe. Gdy się to przed chwila potwierdziło, wszystko ułożyło się w logiczną całość.
Czym zatem są nasze starania przeniknięcia logiki zdarzeń, skoro nie umiemy ogarniać ukrytych w nich przesłanek dla skutków, które w najgłębszym przekonaniu zdają się nam być przypadkami? Owszem, pewne rzeczy dostrzegamy, rozważamy, budujemy na nich plany, składamy z nich obraz własnego życia. Lecz jeśli umysł i zmysły zanadto zajęte są bieżącą chwilą, nadto gdy zaciemnia je wyobraźnia, przenikają pragnienia, namiętności, najrozmaitsze fantazje, wówczas wiele z tego, co się nam przytrafia, mamy za kaprysy bogów, losu, zwykłe przypadki. Im dłużej jednak wędruję, tym mniej wierzę już w zwykłe i niezwykłe zbiegi okoliczności, choć żadną miarą nie umiem znaleźć zasady, jaka rządzi ich układaniem się w łańcuchy przyczyn i skutków.  Zresztą, nie lubię sofizmatów, wolę ujmować rzeczy praktycznie.
Czy jednak, jako praktyk, mogłem zawczasu założyć, że tak się to ułoży? Gdybym nawet uważał, że tamte słowa kapłana o wyprzedzającej mnie wieści nie są z jego strony tylko czczą obietnicą, podszytą urojeniami o domniemanej, własnej roli w nadawaniu biegu tutejszej historii, to przecież byłbym szaleńcem, licząc na ich sprawczą moc w każdej chwili mej wędrówki przez te ziemie. Wszelako z drugiej strony nie mogłem zaprzeczyć doświadczeniom z podróży w górach medyjskich, i tego, o czym przekonywała mnie wówczas Asza przy okazji naszych spotkań w tamtych miasteczkach i osadach. Dziwne i wręcz niesamowite wydało mi się teraz uzmysłowienie, iż na tych ogromnych przestrzeniach krąży coś nieuchwytnego, ulotnego, a przecież jak najbardziej rzeczywistego, co jest moim znakiem rozpoznawczym wśród tych, którzy potrafią go dostrzec. 
Zatem, przez to, co robimy i co nam się przytrafia, stajemy się obecni, nawet wówczas, gdy dzieje się coś mimo naszej woli. Pozostawiamy ślady swej obecności, choć nie wiemy, jakie będą jej skutki, nieraz nawet nie zastanawiając się, kto, i w jakich okolicznościach je odczyta. Niekiedy przybierają one postać ulotnej wieści, przenoszonej przez ludzką pamięć, kiedy indziej bywają bardziej trwałe, wręcz wielce osobliwe, jak chociażby ten, który pozostawił po sobie Maes w Batnei!
 Czy mój awanturniczy przodek, folgując sobie dla przyjemności, mógł przewidzieć, czym mogą okazać się po latach, następstwa jego prywatnych uciech? Szalenie rozbawiła mnie myśl, że to, czego nie udało mu się dokonać wieloletnią przebojowością na szlakach handlowych, w dwa pokolenia po nim wypełni się, być może, dzięki kilku chwilom wytchnienia w objęciach pospolitej dziewczyny, przygodnie spotkanej gdzieś w podłej, syryjskiej gospodzie. Do tego, oczywiście, potrzeba było i przyjścia na świat mojej osoby, mego wychowania i edukacji, przemiany dziecięcych marzeń w azjatycką wyprawę, tycjanowskich planów, nadto dobrej jeszcze setki niezależnych od siebie powodów i przyczyn, które pospołu złożyły się na pamiętne spotkanie w z owocem tamtych igraszek. 
Gdy planowaliśmy z ojcem moją podróż, nieraz wspominaliśmy Maesa i jego doświadczenia, lecz tego rodzaju okoliczność, nikomu nawet nie przychodziła wtedy do głowy, nawet w żartach. A tu proszę, jakiego los spłatał nam figla! Przez chwilę przemknęła mi przez głowę niespokojna myśl, czy aby przygoda z Aszą nie będzie miała gdzieś, kiedyś podobnych następstw. Czy mogłem mieć pewność, że przy rozstaniu scytyjska wojowniczka nie poniosła ze sobą do swego plemienia zalążka aż nadto konkretnej pamiątki naszej miłostki? Szybko jednak otrząsnąłem się z tych rozmyślań, uznając, że zbytnio ponosi mnie fantazja, niepotrzebnie psując dobre samopoczucie po pomyślnie zakończonej przygodzie z perskim oddziałem zbrojnych. 

38. Życie w teorii i praktyce
Moi towarzysze, nieco zaskoczeni tym, jak szybko uporałem się z przeszkodą na drodze, wypytywali o szczegóły spotkania, lecz zbyłem ich kilkoma ogólnikami. Idas też niewiele im wyjaśnił, niemniej podsycił aurę tajemniczości, powiadając, że perski dowódca uznał chyba we mnie kogoś, o kim wiedział coś dobrego, dzięki czemu nie nastawał na wtrącanie się w bieg karawany i zostawił nas w spokoju. Nie zaprzeczałem, niemniej niczego bliżej nie tłumaczyłem. Prawdy domyślił się jedynie Agis, przed którym nie miałem tajemnic. Rozpytywany na boku przez innych, trzymał się jednak roli prostego sługi i rozkładał ręce na znak, że nie ma pojęcia o żadnych ważnych sprawach swego pana. Tak czy owak, przygoda ta przydała mi aury pewnej niezwykłości, a moja pozycja w grupie bardzo się umocniła. Gdym zapewnił – trochę może na wyrost – że ze strony Persów nic nam grozić już nie będzie, przyjęto to z ulgą i zadowoleniem, jako oczywistość, nawet nie dopytując się skąd ta pewność. 
Wszelko Hanowie próbowali podchodzić mnie pytaniami, jeśli nie wprost, to aluzyjnie, gdyż nie mając pojęcia o tutejszych stosunkach, dziwili się, że człowiek obcy, z dalekiego kraju, bez złota, towarów, czy oznak władzy, układa się jak równy z równym z kimś, kto, wedle ich domysłów, najwyraźniej ma tu pewne znaczenie. Tanwen raz po raz starał się dociec, kim naprawdę jestem, ponieważ nie mieściło mu się w głowie, że bez określonego przydziału w społeczności i bez wysokiej w niej pozycji, można mieć taki  posłuch między ludźmi, i to jeszcze nie w swoim państwie. Oczywiście, widział to po swojemu, więc nie pojmował, że nie wszędzie ludzie żyją wedle praw mrowiska, w którym każdemu wolno tylko tyle, ile mu zostanie zadane. U nich liczy się nie osoba, lecz to, co kto robi, a i to z jedynie z urzędniczego nadania. Jeśli robi wiele, to nie z własnej woli, ciekawości czy samodzielnego pędu do działania, lecz dlatego, że takie jej przyznano prawo i przydzielono zadania. Wywiódł sobie, że muszę być kimś znacznym, kto wykonuje poważne obowiązki, zlecone przez zwierzchność. Tak to sobie tłumaczył i do końca podróży uparcie się tego trzymał, nie będąc w stanie pojąć, że nie wszędzie są mrowiska, uznające ludzi tylko według nadanej im rangi. A już w ogóle nie mieściło mu się w głowie, że ktoś spoza takiego roju może mieć posłuch tylko przez to, kim jest sam z siebie przez swe zalety.
Gdym próbował trawić jego opowieści, uzmysłowiłem sobie, że w gruncie rzeczy w hanijskim ułożeniu państwa jest coś z Platona. Ludziom, poukładanym w kręgi, przypisane są pozycje, wyznaczane wedle zakresu ich użyteczności dla ogółu. Każdy ma swoje miejsce, zna swoje powinności, wie, co wolno, kogo ma słuchać, co myśleć i co robić. Zamiast cesarza jest grono mędrców, które rządzi absolutnie wszystkim bez wyjątku, nawet tym, kto z kim ma płodzić potomstwo, kiedy i w jakiej ilości. Co u greckiego filozofa jest teorią, ciekawą, acz nieco odpychającą, u Hanów jest praktyką, która nie przypadła mi do gustu. 
Wielbiciele rzekomej doskonałości platońskiej idei powinni bliżej poznać Hanów, by przekonać się, że jej przełożenie na zwykłe życie i ludzką niedoskonałość, prowadzić musi do zwyrodnienia natury. Za tą rzekomą szlachetnością i dążeniem do utopijnej harmonii w ludzkiej zbiorowości kryje się zagrożenie zniewalaniem ducha wolności i umysłu. Kto z życia próbuje robić matematykę, zawsze potknie się na jakichś liczbach, które nie dadzą się wtłoczyć w wymyśloną czy pożądaną regułę. A wtedy biada tym, których zawiedziony rachmistrz zacznie karać za to, że nie przystają do jego gładkich wzorów. W imię poprawności swych wyliczeń gotów jest usuwać to, co im przeczy, i – przechodząc od teorii do praktyki – zabrać się za łamanie kości, lub wręcz obcinanie głów. 
Nie przypadkiem Platon wygonił ze swego państwa artystów. Ci bowiem niesforni wybrańcy Muz, nie poddają się mrowiskowym rygorom, lecz idą za swą naturą, bardzo nieraz porywczą, niekiedy wielce nieobyczajną, nie uznając w tym żadnego wędzidła. Bywają okropni, próżni, kapryśni, mają liczne wady, lecz wszystko to okupują pięknem, jakie tworzą. Co więcej, w swych dziełach potrafią dowieść, iż rozumieją świat nie gorzej, niż uczeni mężowie na swych pomnikowych cokołach. Czym przenikliwość młodego Lucjusza z Antiochii jest gorsza w postrzeganiu ludzkiej natury od rozważań filozofów? A on przynajmniej nikogo nie poucza, ani nie przydziela roli, jaką ma pełnić ten, kogo portretuje.
Tanwen uparcie powtarzał, że nadmiar wolności tylko psuje ludzi i państwo. Według niego pojedynczy człowiek, nikomu niepodporządkowany, bez swego przydziału, to osobnik wręcz niebezpieczny. Nie rozumiał, co ja tu robię i po co wędruję z dala od domu, a już całkiem głupiał z tego, że tak swobodnie sobie poczynam wedle własnej woli.
- U nas nie jest możliwe, by kto obcy, bez powodu, swobodnie panoszył się po kraju. Gdyby nawet miał na to zezwolenie, musiałby mu towarzyszyć specjalny przewodnik cesarski ze stosownym pismem. Ale i tak nikt by z nim nie rozmawiał, ani go nie słuchał.
- Nawet gdyby znał waszą mowę?
- Tym bardziej byłby podejrzany.
- A swoich wolnych wędrowców nie macie?
- Chyba tylko kapłani. Ale to cesarz decyduje, które świątynie jakie mają znaczenie i co z tego wynika.
Teraz ja się pogubiłem, gdyż stopniowo wydało się, jak oni traktują prawa. Jedynym prawodawcą, o mocy niemal boskiej, jest cesarz, jakby najwyższy pater familias. Wszelako to, co spisane na jego rozkaz, jako obowiązujące dla urządzenia i działania władzy, dla ogółu pozostaje nieznane. Postępować należy wyłącznie w zgodzie z naturalnym nakazem moralnym. Kto by znał kodeksy, mógłby te nakazy przekraczać, albo obchodzić, gdyż tam, gdzie prawo czego nie zabrania, można by, chytrze spekulując, swobodnie czynić to, na co się ma ochotę. Nadto uważają oni, że przy powszechnej znajomości praw, lud mógłby ośmielać się kwestionować wyroki jako niesprawiedliwe, a to z kolei podważyłoby autorytet władzy. Samodzielne myślenie na własny użytek, okazywanie własnej woli, w ogóle jest u nich nie do wyobrażenia.
Ponieważ u Hanów najważniejsza pozostaje rodzina, wiec wszędzie strażnikiem obyczaju jest jej głowa, i to ona feruje wyroki wedle swego uznania. Nabierają jednak mocy dopiero po zatwierdzeniu przez specjalnych urzędników, którzy łączą w jednej osobie role sędziego, prokuratora i obrońcy. Ojciec może skazać syna na śmierć, ale na egzekucję trzeba cesarskiej zgody ze stolicy, uzyskiwanej drogą urzędową. Zdumiało mnie, że taki wyrok nie może być wykonany w sprzeczności z rytmami natury, chociażby wiosną, kiedy wszystko budzi się do życia, ani też podczas urzędowo nakazanych świąt. Zostawała więc jesień i zima.
Najciekawsze jednak jest to, że egzekwować prawo można na kimś zastępczym, bo sądzi się czyn, a nie osobę! Ukarane ma być samo przestępstwo, a niekoniecznie ten, kto je popełnił! To już nie mieściło się w rozumie, choć Tanwen usiłował wyjaśniać mi skomplikowana filozofię takiego procederu. Zrozumiałem z tego tylko tyle, że najważniejsza jest nie sama wina, lecz intencja, a kara ma przede wszystkim przywracać harmonię świata, którą dany czyn naruszył. A kto ją odbędzie, to już inna rzecz. Ta oczywista niedorzeczność bardzo mnie poruszyła. Spytałem, czy gdyby kto zabił jego matkę, to czy zadowoliłoby go ukaranie nie mordercy, lecz jakiejś figury, podstawioną za stosowną cenę? Czy nie czułby w sercu sztuczności takiego rozwiązania sprawy? Czy to sprawiedliwe?
- Co liczy się bardziej, słuszność cesarskich praw, czy jakaś niejasna sprawiedliwość? Czy u was zawsze, to, co sprawiedliwe, jest słuszne dla ogółu? – odparł pokrętnie, nie okazując cienia poruszenia uczuć. Oni w ogóle, chyba ich nie mają, jakby nie byli z krwi i kości. Na wszystko jest jakiś przepis, więc chyba i wzajemnie kochają się wedle tego, co im każe ta ich etykieta.
Dałem sobie spokój z dociekaniem, co kryje się za jego mętną sofistyką. Równowaga żywiołów, o jakiej mi przy tym mówił, to jedno, a żywy człowiek, to drugie. Co mają żywioły do wyrzynania całych rodzin i rodów, praktykowanego zresztą z lubością i u nas, niekoniecznie tylko podczas zwrotów historii, czy w zgodzie z jakąś filozofią? Wszędzie silniejszy i tak robi co chce, nieważne, jakimi podpiera się argumentami. Idzie jednak o to, by miarkować niepotrzebne, często zapamiętałe okrucieństwo, nie dawać mu się panoszyć, jak u dzikich barbarzyńców. Nigdy nie rozumiałem, skąd bierze się żądza mordu, zwłaszcza na niewinnych ludziach w czas wojny. Co innego impet bitewny wobec żołnierzy wroga, a co innego dorzynanie kobiet i dzieci w już pokonanych miastach. Zemsta w gorączce i afekcie da się jeszcze jakoś wytłumaczyć, ale podcinanie gardeł na zimno, z wyrachowaniem, to już dzikość, jakiej nie znajduje się nawet u zwierząt.
Tak oto rozmyślałem sobie, jadąc równym rytmem na swoim kamelosie, do którego zdążyłem się już przyzwyczaić, polubiwszy nawet siedzenie na nim i obserwowanie z wysoka nie tylko drogi i mijanych okolic, ale także towarzyszy podróży. Co i raz z satysfakcją przekonywałem się, że opowieści Tanwena o hanijskiej filozofii życia w mrowisku niekoniecznie przystają do rzeczywistości. Patrząc na niego i na Sangrena spostrzegałem, jak urzędnicza ograniczoność umysłu przegrywa z zaradnością kupca, starannie pilnującego swego interesu. W miarę jak cesarski skryba i geograf coraz bardzie mnie rozczarowywał, nabierałem coraz większego uznania dla bystrości drobnego Hana, szybko uczącego się radzenia sobie w nieznanym mu świecie. Choć może i niższy rangą w rodzinnym kraju, rozumem zdecydowanie przewyższał swego przemądrzałego rodaka, choć, oczywiście, nie dawał nic po sobie poznać, a w rozmowach z nim trzymał się oficjalnej uniżoności, jaką nakazywała mu ich etykieta.
Już na samym początku udzieliłem im obydwu kilku lekcji o naszych pieniądzach, ich rodzajach, odmianach greckich, perskich, nawet armeńskich. Tanwen dokładnie to spisał, i na tym poprzestał, natomiast Sangren błyskawicznie nauczył się wyceniać w nich swoje towary, koszty wyprawy, ceny wszystkiego, co w drodze potrzebne, co na wymianę, nawet wielkości koniecznych opłat miejskich, czy haraczy, jakie przyszło nam po drodze dwa czy trzy razy zapłacić. Gdybym miał porównać te dwie głowy, to rzekłbym, że jeden miał w swej tylko składowane deseczki, drugi natomiast duży abakus w ciągłym użyciu. 
Co więcej, Sangren potrafił swobodnie spekulować o ryzyku i decyzjach, jakie miał podejmować. Stać go było na samodzielność myślenia, bez instruktywności, i wyraźnie mu się ta praktyka udawała. Oczywiście, gdy trzeba było, trzymał się hanijskich reguł, zwłaszcza wobec swych sług, którym kilkakrotnie wymierzał – wedle ich zwyczaju – kary lekkiej chłosty za drobne przewinienia, na co miał zezwolenie Tanwena, jako cesarskiego urzędnika. Niemniej za tymi rytuałami skrywał zdrowy rozsądek i silną wolę człowieka, który, jak każdy dobry kupiec, wie czego chce i zmierza do swego celu, należycie dostosowując się do okoliczności. 
Jeśli Hanowie chcą wejść do dużego handlu z obcymi, musza to zrobić nie za pomocą etykiety, lecz chytrością, sprytem i bezwzględnością. A do tego potrzeba ludzi takich jak właśnie Sangren, z otwartymi głowami i przebojowością, której nie da się ująć w karby cesarskich przepisów. Może oni u siebie mają swoją ulubioną harmonię świata, ale w targowaniu się idzie nie o równowagę, ale o niepewność w grach na przewagi, i to tym większą, im znaczniejsze mają być zyski. Ludzkiej natury nic nie zmoże, więc jestem dziwnie spokojny, że z czasem doskonale się tego wyuczą. Przy ich mrowiskowej karności może się jeszcze okazać, że pod wodzą coraz to liczniejszych kupców w rodzaju Sangrena staną się groźnymi dla innych przeciwnikami.
Porównywałem też dwóch innych wspólników wyprawy, Babura i Idasa.  Sogdyjczyk od początku niezbyt mi się podobał, gdyż miał w sobie małostkową chytrość, bez rozmachu, choć trzeba przyznać, że skrupulatnie pilnował powierzonych mu przez Fandaka spraw. W drodze co i raz szukaliśmy okazji do handlowania przez wymianę towarów od miasta do miasta na mniejsze odległości. Babur z zadziwiającym sprytem wywiadywał się u kolejnych przewodników co i gdzie się w tym opłaci, a choć były to zyski małe, to przecież zawsze wychodził na swoje. Idas nie miał do tego głowy, a choć również czynił podobne interesy, to jednak liczył głównie na rozliczenia w Egbatanie. Niemniej, na swój sposób, po cichu skrzętnie zbierał wiadomości o tym, co na szlaku warto przewozić, skąd i dokąd. 
Babur był małym straganiarzem, skutecznym, ale bez polotu, natomiast Baktryjczyk widział szerzej i dalej. Czuło się w nim ducha jego ojca, patrzącego za korzyściami nie tylko doraźnymi, ale i na przyszłość. Świadczyło o tym i to, że chętnie poznawał obyczaje miejsc, jakie mijaliśmy, a mimo trudności językowych nawiązywał przydatne, prywatne znajomości nie tylko w największych miastach, ale i w mniejszych osadach. Mając w sobie przyrodzoną ciekawość świata, bacznie go obserwował, by się w nim odnajdować, gdy przyjdzie do kolejnych wypraw, jakie już teraz planował. Wiele rozmawialiśmy, wypytywał o moje doświadczenia, nawet o historię i politykę krain, przez które jechaliśmy. Polubiłem go, bo czułem w nim bratnią duszę urodzonego wędrowca i poszukiwacza przygód, wręcz z pewną skłonnością do brawury. Skłonny byłem nawet widzieć w nim jakby baktryjskiego Maesa, o którym zresztą mu kiedyś opowiedziałem, ku jego ogromnej uciesze.
W dwa miesiące przebyliśmy większą cześć drogi do Egbatany, zatrzymując się na dłuższy postój w mieście, zwanym Raga, skąd do końca naszej podróży było już tylko dwa tygodnie jazdy. Dotarliśmy więc do dawnej Medii, teraz pod rządami Partów, których zaczęło się pojawiać coraz więcej. Dotąd wśród zwykłych ludzi przeważali Persowie i Medowie, także inne pomniejsze plemiona, teraz mieszały się z nimi rodziny osadników partyjskich, wtopione w codzienność życia własną pracą, a nie tylko przewagą zdobywców. Dziwnie jednak to się układało, gdyż szukali oni przyjaźni głównie z Grekami, których było tu wielu. Z racji zaszłości historycznych skazywało to ich na jeszcze większą perską do nich niechęć, mimo że sami z siebie, prywatnie nie czynili przecież nikomu żadnej krzywdy. Tak to już jest, że między pospólstwem, wrośniętym od pokoleń w swoją ziemię i tradycję, niełatwo znikają podziały na swoich i obcych, nawet w czasach spokojniejszych. Grecy i Partowie to dla Persów narody, które ich podbiły, więc życzliwości do nich nie ma, co niejako naturalnie skłania tamtych do szukania wzajemnego wsparcia.
Czy aby nie dzieje się tak samo w krainach, podbijanych przez Rzym? Przychodzimy, zdobywamy, zostawiamy swoich osadników, zaprowadzamy własne porządki, ale przychylności w prostym ludzie nie mamy. Możni i bogaci układają się ze zwycięzcami, bo im to wygodne dla własnych interesów, zachowania pozycji i gnębienia sług, ale oni dla tych powodów gotowi zawierać przymierza z każdym, byle nie naruszał ich spokoju i zysków. To samo czynią kupcy, uznający każdą władzę, która nie będzie ich zanadto łupić. Wielka polityka sobie, a zwykłe życie toczy się własnym rytmem, bo tak być musi. Jedyne, co może wzburzyć ten stan rzeczy, to narzucanie cudzych bogów przeciwko miejscowym, na których stoją ich prawa, zwyczaje, legendy i zwyczaje. Kto tego próbuje, źle na tym wychodzi, bo ma w podbitych prowincjach wieczne niepokoje, chociażby takie jak my w Judei.
Rzym podbił Greków, Partowie podbili Persów, i choć to dwa całkiem osobne światy, to przecież każdy powinien radzić sobie wśród zwyciężonych nie tylko z pomocą siły, lecz rozumności w panowaniu nad nimi. Czerpać korzyści to jedno, ale trzeba choćby trochę do siebie przekonać i zachęcić, a to nie takie proste, bo trudno oferować narodom o wielkiej tradycji coś nowego i przyciągającego. My stopiliśmy się z Grekami w jedno, ale Partowie nie potrafią chyba znaleźć klucza do perskiej duszy, a i sami niewiele z niej chcą brać, wiec prędzej czy później przegrają. Choć umieją się zebrać do walki w polu, to przy rozbiciu się na małe królestwa nie mają jednej, mocnej ręki, która by trzymała całość w karności i porządku.
Nasze wojny domowe bywały krwawe i bolesne, ale zapewniły w końcu jedynowładztwo, prawda że trudne i nie każdemu się podobające, lecz zbawcze dla jedności i siły cesarstwa. Republika się nie sprawdziła, bo za dużo w niej było pola dla prywaty i gry ambicji. August brutalnie rozegrał bratobójcze waśnie, lecz znalazł w końcu sposób na zapewnienie wewnętrznego pokoju, wszelako trzymanego pewnie jedną ręką. Dobry woźnica wie jak powozić zaprzęgiem wielu koni tak, by wszystkie pospołu ciągnęły wóz w jedną stronę, bez wywrotki. Każdy szarpie po swojemu, ale w odpowiednim momencie przywoływany zostaje do porządku i dla bezpieczeństwa jazdy hamuje swoje zapędy. Cesarz był rozumnym człowiekiem, więc miał posłuch, nawet u wrogów, ale co dalej? W Tyberiuszu jest zbyt dużo dzikości, zapiekłości za doznane krzywdy, nie ogarnia całości, a historia z Sejanem, choć skończyła się szczęśliwie, to znak, że ową augustową budowlę łatwo może wywrócić byle drapieżnik, od jakich roi się Rzym.
Te moje rozmyślania przywracały wspomnienie o rozmowie z Marosem na Cyprze. Przekonałem się już byłem w drodze, że i my jesteśmy dla innych barbarzyńskimi zdobywcami, budzącymi niechęć, nawet wrogość. Nie da się nieść pięknych i szlachetnych idei na legionowych mieczach, niemiłosiernie rabując, nadto bez rozumienia i poszanowania odrębności tych, których się pokonuje. Jeśli rzecz cała ma sprowadzać się do zdobywania łupów, wówczas ci, z których się je zdejmuje, nie dostając niż w zamian prędzej czy później podniosą bunty i przegonią zdobywców. A co mogą zaoferować idący za wojskami urzędnicy? Prawda, powstają budowle, odeony, tu i ówdzie nawet akademie i inne, imponujące ozdobności, ale czy formą da się pokryć brak płynącej z ducha głębszej treści w panowaniu, którego podstawą jest przyzwolenie na zwykłe łupiestwo?
Przygoda w Hyrkanii, a potem jej echo w spotkaniu z dowódcą perskiego oddziału zbrojnych, przekonały mnie, że pod widzialną rzeczywistością drzemią ukryte siły, wywodzące się z najstarszych tradycji podbitego tu narodu. Zdławione, ale przyczajone, tak długo będą szukały sposobności do ujawnienia się, aż w końcu ją odnajdą i wezmą odwet za miniony czas zniewolenia. Ciekawe, czy w naszych prowincjach dzieje się podobnie? Czy wędrowni kupcy, kapłani, nawet zwykli grajkowie i bajarze, nie przenoszą w swych opowieściach pamięci o minionych czasach, mimowolnie podtrzymując nadzieje na powrót rodzimych królów? Tego nie da się sprawdzić, bo i jak? Lecz że tak jest w Partii przekonałem się nie tylko przy hyrkańskim ołtarzu ognia i w krótkiej rozmowie na szlaku, lecz i w dziwnych uwagach nowego przewodnika, mającego nas prowadzić z Ragi już do samej Egbatany. 
Utarło się, że zmieniając ich co kilka miast, za każdym razem braliśmy kogoś zaufanego na dalszą podróż z poręki poprzednika. Tworzą oni jakby osobne bractwo, rozproszone, lecz na swój sposób trzymające się razem. To bardzo popłatne zajecie, trudne, wymagające wielkiego doświadczenia, także licznych znajomości w drodze. Nie przypadkiem większości z nich towarzyszą młodzi synowie, szykowani przez ojców do tego fachu. Z pozoru zwyczajni, nierzucający się w oczy, wywodzą się z miejscowych, i choć nieraz trudno orzec z jakiej mieszanki, to jednak należało uznawać ich za Persów. Zauważyłem, że odnosili  się do mnie z cichą atencją, co przypisywałem dotąd temu, iż w karawanie uważano mnie za nieformalnego przywódcę. Wszelako, gdy przy zapłacie poprzednik przedstawiał mi swego następcę, usłyszałem od tego drugiego dziwne słowa.
- Cieszę się, ze będę mógł ci pomagać, panie. Powiadają, że jesteś nie byle kim – rzekł, grzecznie się kłaniając.
- Skąd miałbyś co o mnie wiedzieć? – spytałem, zdziwiony, że obcy, niepozornie wyglądający człowiek mógłby cokolwiek słyszeć ponad to, że należę do karawany, budzącej tu pewne zainteresowanie.
- Różne chodzą wieści po świecie, panie. Kto umie słuchać, ten usłyszy to, co powinien wiedzieć – odparł ezopowym sposobem, spoglądając przy tym znacząco na swego kompana, który nam dotąd towarzyszył.
- Musisz mieć zatem szczególnie wyostrzony słuch, człowieku.
- Nienajgorszy. Zwłaszcza na to, co ważne.
- Mam nadzieję, że równie dobre okażą się twoje umiejętności przewodnika.
- Nie obawiaj się, panie. Słyszałem, jak cenne jest to, co idzie z tą wyprawą. I że powinno bezpiecznie dojść de celu.
- Chcesz jeszcze podbić cenę?
- Dajecie godziwą zapłatę. Jest jak się należy. Ale mój słuch podpowiedział mi, że powinienem mieć szczególne na was baczenie. 
- To przez te wieści?
- To ty rzekłeś, panie – odparł, unosząc ręce w górę. – Wiem, ile powinienem wiedzieć, i wypełnię swoją powinność. Reszta to już nie moja rzecz. 
Nie padły żadne wyjaśnienia dla tych aluzji, ale jasne było dla mnie, że w tych słowach pobrzmiewało echo owego zapewnienia, jakiego udzielił mi hyrkański kapłan, a które zapewne zapewniło przychylność spotkanych w drodze Persów. Dawało to niejaką nadzieję na spokojny przejazd do Egbatany – czy jednak aby nie złudną? Ile warte są obietnice, budowane na rojeniach fantastów, nawet jeśli przydają im aury prawdziwości? Nie miałem pojęcia, kim była dla nich moja osoba, jeśli w ogóle nadawali jakiego znaczenia dla swoich mrzonek. Czy mogłem ulec tej mistyfikacji?
Dobrze jest czuć się kimś ważnym, choćby i cudzego nadania, lecz należy mieć na względzie ulotność takich opinii, podszytych oczekiwaniami, w których więcej jest wyobrażeń i domysłów, niż trzeźwego sądu. Czy oni aby nie chcą widzieć we mnie jakiegoś swego tajnego posłańca w grach, które sobie uroili? Nie lubię być aktorem w teatrze, pisanym nie dla mnie, nie przez mnie, ani za moją zgodą. Prawda, nie da się żyć całkowicie poza nim, lecz należy mieć zawsze możność zrzucenia kostiumu i maski, gdy zaczną uwierać przez fałsz, śmieszność, lub niegodziwość. Gdy kto przez własną próżność zapamięta się w pięknej roli, jaka mu zostanie przydzielona, szybko się w niej zatraca, zapominając, kim właściwie jest. 
Czułem się teraz podobnie, jak wówczas, gdym odgrywał kapłana ognia miedzy prostymi ludźmi z gór. Tyle ze wtedy używałem fenickiego szkła, które trzymałem we własnych rękach, i na swój sposób byłem panem sytuacji. Jeśli nawet było w tym oszustwo, to przecież dawało widzialny efekt, przydający mu znamion prawdziwości, choć jedynie w mniemaniu tych, którzy go mogli namacalnie sprawdzić. W rozmowie z hyrkańskim kapłanem padały tylko słowa, bez efektownych popisów, bez konkretów, bez widoków na ich sprawdzalność, a przecież skutki ich wypowiedzenia okazywały się aż nadto realne. Persowie wywiązywali się ze swych obietnic, bez pewności, że ja wywiążę się ze swoich. Zresztą, co miałoby to w ogóle oznaczać, gdybym nawet przedstawił ich sprawę mojemu cesarzowi?
Wiadomo, że nawet mały kamyk może poruszyć wielką i niszczycielską lawinę, lecz trzeba być niespełna rozumu, by przypisywać sobie takie znaczenie. Z drugiej jednak strony, przeszłość uczy, że niejednemu statyście udawało się wyjść przed szereg i, wydawszy z siebie cienki pisk, tak zakręcić kołem historii, ze w swym pędzie odmieniało ono losy świata. Lecz czy rzeczywiście sami z siebie byli demiurgami, świadomymi tego, co powodują, czy tylko mniej lub bardzie bezwolnymi narzędziami w rękach bogów? Czy spotkanie przy ołtarzu ognia, nieprzewidziane, z pozoru niemające nic wspólnego z celem mojej wyprawy, było tylko zbiegiem okoliczności, tak dla mnie, jak i dla tamtego człowieka? Ale przecież zawiązało dwie osobne nitki losu w jakiś mały węzeł, łączący ludzi z dwóch odległych, jakże odmiennych krain. Czy mógł on, przy ich udziale, jakkolwiek odmienić kształt wzoru na tkaninie dziejów świata, jaką wyplatały jakieś niewidzialne dla nas dłonie?
Od jakiegoś czasu przestałem wierzyć w przypadki, próbując – jeśli nawet nie od razu, to po jakimś czasie – doszukiwać się głębszego sensu w zdarzeniach nieoczekiwanych, niespodziewanych, nieraz błahych. Jeśli w tej awanturze kryły się jakieś znaki, to jak należałoby je odczytać?  Próżność podsuwała myśli nader podniosłe, rozwaga nakazywała powściągliwość – ale co się stanie za czas jakiś? Brakło mi tu konceptu, więc nie chcąc dłużej mamić się górnolotną grą wyobraźni, zrezygnowałem z rozstrzygania tego dylematu. Niemniej cieszyło mnie, że – za sprawą już to niepojętych sił boskich, już to ludzkich marzeń – moja droga do domu, choć w tej jej części będzie bezpieczniejsza, niż gdyby to wszystko się nie zdarzyło.

39. Koniec wieńczy dzieło
Po krótkim, ale udanym odpoczynku w Radze, po uzupełnieniu zapasów ruszyliśmy w ostatni etap podróży. Babur cieszył się z kolejno poczynionych drobnych interesików, Hanowie opędzili się wreszcie od ciekawskich, a Tanwen zapełnił malowanymi znaczkami ze trzy deseczki. Idas, swoim zwyczajem, zaprzyjaźnił się z kimś ważnym spośród miejscowych, w czym pomogła mu pewna kobieta, z którą ani chybi zażył wiadomych atrakcji, ja zaś również skorzystałem z łaźni nie bez prywatnej przyjemności. Agis z Patrosem wraz ze zbrojnymi mieli trochę wolnego czasu, więc, darując sobie ćwiczenia, odwiedzali liczne gospody, dając popisy opilskiej wytrwałości. Hanowie zachowywali się w tym wstrzemięźliwie, gdyż – jak już zdążyliśmy się przekonać – mocniejsze trunki bardzo im szkodziły, a kto z nich przesadził, zaraz dostawał rózgi. Jednym słowem, rzeczy toczyły się utartym trybem, gdy więc znaleźliśmy się już w drodze, postępowaliśmy dobrym rytmem, bez najmniejszych kłopotów czy niespodzianek. 
Każdy dzień był podobny do poprzedniego, jechaliśmy bez wytchnienia, chcąc jak najszybciej dotrzeć do końcami wyprawy. Jazda była po równo mecząca, jak i nużąca. Codziennie w siodle, z niewielkimi przerwami na marsz, by dać zwierzętom choć trochę odpoczynku, potem rozbijanie obozu, porządki, trochę ćwiczeń. Czasami zatrzymywaliśmy się w mniejszych wsiach, czy osadach, już coraz liczniejszych i okazalszych w miarę jak zbliżaliśmy się do Egbatany. 
Mimo zmęczenia, zwolna, niejako z nawyku, począłem przypominać sobie wszystko, com kiedyś wyczytał o tym mieście, owianym legendami, a przez Polibiusza uważanym wręcz za najpiękniejsze, jakie kiedykolwiek zbudowano. Co prawda, w opisach najwięcej było mowy o czasach Aleksandra, także o dawnych Persach, niemniej coś z tamtej świetności przecież musiało się zachować, chyba że barbarzyństwo nowych zwycięzców do cna zniszczyło to, co pozostawili po sobie poprzednicy. Zresztą, i Grecy bezlitośnie złupili legendarne skarby Medów i Persów, nawet ogołocili liczne, starożytne mury ze złoceń, niezwykłej ponoć urody. Zobaczymy, czy przynajmniej nie wyblakły barwy, jakie im kiedyś nadano. 
Czekała mnie więc kolejna okazja przekonania się, jak historia przemienia miejsca, niegdyś sławne i bogate w tradycję, poddając je próbom ciągłych wojen, prowadzonych dla ambicji królów i wodzów. Wielka siła tkwi w ludziach, radzących sobie na przekór zmienności losu, ciężko ich nieraz dotykającego. Jest niezniszczalna, dana z przyrodzenia, a nie z nadania kogokolwiek, komu mogłoby przyjść do głowy mienić się panem świata. Kto uroi sobie, że stanie się równy bogom, że narzuci swoje prawa każdemu ludzkiemu istnieniu, że będzie mógł je dowolnie lepić na własna modłę, ten nie tylko zostanie srogo ukarany za te pomysły, ale prędzej niż później popadnie w zapomnienie. Jeśli pozostanie gdzie w jakich kronikach, to chyba tylko jako ponure memento dla chętnych iść w jego ślady. 
Niestety, głupota, i jej córka pycha, są chyba jednak wieczne, jak świat, wiec bez wątpienia wciąż będą zjawiać się naśladowcy, przekonani, że wbrew oczywistości, po wielokroć sprawdzonej, właśnie wymyślili nowy, tym razem niezawodny sposób na okiełznanie natury wedle własnych rojeń. Ale i oni, mamiąc wizjami szczęśliwości, i czyniąc swe szaleństwa kosztem tysięcy ofiar, podążą do Tartaru szybciej, niż im się to zdąży przyśnić.
Zbliżając się do Egbatany umyśliliśmy sobie ułożyć plan jazdy wedle utartego obyczaju, by do miasta zjechać około południa, kiedy panuje w nim największy ruch. Wieść o zbliżającej się karawanie na pewno dotarła już przed nami, więc szło o to, by wywołać duże wrażenie i przedstawić się okazale mieszkańcom i handlarzom, a także zaciekawić wielmożów i dworaków, którzy ponoć zjechali tu na lato wraz z królem i jego synami. Oczywiście, główną atrakcją byli Hanowie, nie tylko dla wiezionego jedwabiu i rzadkich towarów, ale dla nich samych, znanych jedynie z najrozmaitszych opowieści, przeważnie wielce fantazyjnych. W miarę, jak dojeżdżaliśmy do celu, Sangren i Tanwen, każdy na swoją modłę, coraz więcej rozpytywali mnie o co tylko się da – o Partów, Greków, Armenów, o historię, o królów, handel, także o miejsce Rzymu w tutejszej polityce. 
Podobnie Idas, choć osłuchany w tematach partyjskich i greckich, szukał nowej wiedzy na te tematy, tyle że dodatkowo wielce go ciekawiły także obyczaje miłosne, gdyż gorąca natura ciągnęła go do przygód z kobietami. Nawet mrukliwy Babur nie był od tego, by przysłuchiwać się naszym rozmowom, bo choć sporo wiedział o handlu z Partami, to przecież i jemu udzielił się nastrój oczekiwania na przyjazd do Egbatany. Patros trzymał się Agisa, z którym wciąż omawiał wiele spraw żołnierskich i wojskowych w nieznanym mu świecie. Jednym słowem, wszyscy z niecierpliwością wyglądali końca podróży, tym bardziej, że coraz bardziej dawało się w znaki zmęczenie ciała i niejakie otępienie umysłu, znużonego monotonią trzymiesięcznej jazdy. Gdy wreszcie wyłoniły się mury miasta, nawet zwierzęta wyczuły, że nadchodzi dla nich czas dłuższego odpoczynku.
Pierwszym zajęciem było jak najdogodniejsze rozłożenie obozu tuż przed murami, gdyż wjazd do miasta, poza tym, ze bardzo drogi z powodu wręcz złodziejskich opłat, nie miałby zbyt dużego sensu przez niewygody z pilnowaniem towarów i dobytku. Prawdę mówiąc, byłem w pewnej rozterce, gdyż nie widziałem powodu, dla którego miałbym rezygnować z korzyści, jakie dałoby mi zatrzymanie się w jakim dobrym domu podróżnym, jakich, bez wątpienia, musiało być w Egbatanie wiele. Ponadto tu kończyła się moja rola współtowarzysza wyprawy. Czekało mnie teraz zadanie najtrudniejsze, czyli dopilnowanie rozliczeń miedzy wspólnikami, do czego zobowiązywała mnie umowa, zwarta w Merwie. Obawiałem się, że wspólnota drogi nie przełoży się na zbyt przyjacielską zgodność przy rachunkach. Dotąd wszyscy bez szemrania dzielili pospołu trudy wędrówki, jednakże, gdy lada moment ruszą abakusy w głowach, hurgot kulek będzie na tyle głośny, że gotów zagłuszać głos rozsądku, wzbudzając chciwą małostkowość.
Chciałem więc załatwić sprawę jak najszybciej i uwolnić się od wziętego na siebie obowiązku, by znów stać się Viatusem, wolnym wędrowcem, nareszcie powracającym już do domu. Zamierzałem odpocząć kilkanaście dni w Egbatanie, by obejrzeć sobie miasto, a także poszukać jakiego dojścia do królewskiego dworu, jeśli jeszcze nie wyjechał do Ktezyfonu, zwanego tu też Tysponem. Byłaby to bowiem okazja do wywiązanie się, choćby w niewielkim stopniu, z powinności cesarskiego wysłannika, jakim przecież byłem. Żywiłem też cichą nadzieję, że może natrafię na jakieś ślady po Maesie, który niegdyś krążył w tych stronach.
Zaraz więc po przyjeździe zaproponowałem, byśmy przed wieczorem, gdy już stanie obóz, spotkali się w namiocie Idasa i spróbowali rozmówić się co do zaplanowanych uprzednio rozliczeń. Zgodzono się na to skwapliwie, gdyż najwyraźniej każdy chciał szybko zająć się własnymi interesami. Trzech kupców, wraz ze mną i stojącym za Sangrenem hanijskim tłumaczem, zebrało się wokół stołu i – choć wszystko było niby domówione wcześniej – zaczęły się targi. 
Długo by trzeba opisywać ten wieczór, lecz po prawdzie szkoda na to mitręgi. Kłótni wielkich nie było, miałem spisane co komu się należy, nikt tego nie podważał, niemniej poszło, jak zwykle, o szczegóły. Każdy po swojemu chciał liczyć koszty, poniesione w podróży, co przekładało się na spore sumy, odliczane od ogólnego rachunku. Niechętnie też odliczano od nich zyski, jakie kto załatwiał sobie w drodze przy różnych okazjach, zapominając, ze nie byłoby ich, gdyby nie wspólna wyprawa. Okazało się, że przez cały czas jedni podglądali drugich, i teraz wyliczali sobie nawzajem, kto, ile, i na czym skorzystał, kto ile stracił, i z jakiego powodu. 
Babur udawał skrzywdzone niewiniątko, Idas z trudem powściągał gorący temperament, Sangren natomiast swoim chytrym spokojem co i raz irytował współtowarzyszy, pokazując im swe hanijskie deseczki, z własnymi wyliczeniami, które przez całą drogę sporządzał mu Tanwen. Wydało się, że ten nie tylko spisywał to, co mu nakazywał obowiązek cesarskiego kronikarza, lecz także prowadził na boku – podejrzewam, że za osobna zapłatą – rejestr handlowy swego rodaka. Może i gardził nim jako kupcem, ale nie był od tego, żeby nie szukać na nim dodatkowego dla siebie zarobku. 
Cóż, urzędnicy wszędzie są tacy sami, patrzą tylko, gdzie i z kogo co wydusić dzięki swej pozycji i przydatnym umiejętnościom. Są obrzydliwi i groźni, niezależnie od pozorów, za jakimi się chowają. Służalczy wobec wyższych od siebie, wobec tych, których mogą cisnąć są nieodmiennie bezwzględni, aż do okrucieństwa. Zwyczajowo kradną wedle rangi, ale oprócz tego fałszywością obietnic oskubują każdego, kto im powierzy swoje sprawy. Gdy zechcą, pomogą, lecz za cenę wzajemności usług, nigdy ze zwykłej przyzwoitości. Przebiegli i wyrachowani, liczą się tylko z silniejszymi, ale i tu patrzą czujnie, czy aby wiatry się nie zmieniają, i czy nie szykuje się zmiana panów. Robaczywe to plemię, lecz chyba nie do wytępienia, gdyż każda władza potrzebuje sług, którymi, co prawda, gardzi, lecz których trzyma dla ich przydatności w zniewalaniu poddanych. 
Długo trwało, zanim udało mi się zapanować nad sporami, którym zdawać się nie było końca. Wreszcie, widząc narastające zamieszanie, oznajmiłem stanowczo, ze moja rola dotyczy tego, do czego zobowiązali się w Merwie, i że mam zamiar ograniczyć swoją rolę arbitra tylko do tamtej ugody. Zatem niech się przy mnie wywiążą z umowy z Sangrenem, a resztę załatwiają już miedzy sobą, bez mej pomocy. Jako jedyny w tej grupie bez własnego towaru i udziału, mogłem sobie pozwolić na tego rodzaju obojętną wyniosłość w rozsądzaniu spraw. Tak też się stało, aczkolwiek byłem pewny, że gdy tylko opuszczę to kłócące się zgromadzenie, wrócą do swych targów z kupiecką zaciekłością.
Wyszedłem w końcu z namiotu Idasa, zadowolony, ze mam to wreszcie za sobą, i  jestem już wolny od wszelkich wobec nich zobowiązań. Nie rozstawaliśmy się jednak jeszcze, gdyż za ich zgodą miałem trzymać w obozie zwierzęta i własny, dość już chudy dobytek, aż do czasu, gdy coś postanowię na przyszłość. Agis, ku zadowoleniu Patrosa, pozostawał z nimi, by doglądać porządków, trochę dla mnie szpiegować, także jeszcze ćwiczyć ich strażników, ja zaś uznałem, że pora zająć się sobą. Szczęściem zostało mi trochę pieniędzy z tego, co wcześniej dał mi był Menander, więc postanowiłem wydać z nich co nieco dla własnego pożytku i upodobania. Miałem bowiem własne plany, nie związane ani z zakończoną karawaną, ani z jej uczestnikami.
Następnego dnia rano, nie pytając w ogóle o zakończenie ich sporów, rozmówiłem się z Idasem i Hanami co do zakończenia naszych umów. Szło głównie o zwierzęta, ale także o nasze wzajemne stosunki podczas pobytu w Ekbatanie. Obiecałem, że będą widzieli, gdzie się zatrzymam, żeby mnie w razie czego odszukać, no i że będę ich odwiedzał, tyle że nie wiem kiedy. Poprosiłem, by rozważyli odkupienie mego kamelosa, dając w rozliczeniu jednego dobrego konia. Chciałem pozbyć się tego złośliwego bydlęcia, bo choć nauczyłem się na nim jeździć i je obsługiwać, to zaprzyjaźnić nam się nie udało.  Zresztą byłby to teraz tylko niepotrzebny zbytek, gdyż dobytku mieliśmy już niewiele, a pieniądze ze sprzedaży, całkiem spore, zapewniłyby nam spokój aż do rzymskiej Syrii, gdzie mógłbym liczyć już na urzędowe wsparcie jako cesarski wysłannik, lub prywatnie, jako członek rodziny Tycjanów.
Pożegnawszy się, zabrałem sakwę z dokumentami i ważnymi drobiazgami, pas z monetami i mały sztylet, po czym pieszo, w towarzystwie Agisa, który mnie odprowadzał, przekroczyłem bramę miasta, kierując kroki ku okazalszej części jego pierwszego kręgu, na tyle jednak bliskiej murów, by w razie potrzeby móc szybko wrócić do obozu. Znalezienie dobrej gospody nie sprawiło kłopotu, bo było w czym wybierać. Rozejrzawszy się tu i ówdzie, zdecydowałem się na jedną, wyglądająca ani zbyt wystawnie, ani zbyt skromnie, ot, w sam raz dla zwykłego, ale dość zamożnego przyjezdnego, szukającego spokojnego schronienia z dobrą obsługą. 
Zwyczajowo ciekawski gospodarz, przyjął mnie wręcz uniżenie, dobrze bowiem zwęszył, że mam coś wspólnego z dopiero co przybyłą karawaną, o której już rozpowiadano w okolicy z niemałą ekscytacją. Zbyłem go jednak tak, że zaniechał nadmiernego wścibstwa, ostrzegłem również, że za murami stoi kilka dziesiątek zbrojnych, gotowych przyjść mi z pomocą, gdyby komu przyszły do głowy jakie niecne wobec mnie zamiary. Widok Agisa wyraźnie przekonał go, że nie są tylko to czcze słowa. Bardziej już zgodnie poprosiłem o kilka praktycznych rad co do tutejszych zwyczajów, by nie popełnić jakiego głupiego błędu przy obcowaniu z miejscowymi. Spytałem też, gdzie mogę kupić dobre ubrania, na co polecił mi kilku handlarzy, zapewniając, że znajdę u nich wszystko, czego tylko może pragnąc najbardziej nawet kapryśny i wymagający klient.
Urządziwszy się całkiem nieźle, najpierw wybrałem się po zakup nowego przyodziewku, włącznie ze spodniami, do których zdążyłem się już przekonać w podróży. Zaraz potem wkroczyłem do pierwszej napotkanej, okazałej łaźni, jaka wydała mi się warta, by ją nawiedzić. Nie sposób opisać uczucia, jakie daje zanurzenie się w ciepłym basenie po trzech miesiącach w siodle, zmycie kurzu i brudu, który wżerał się w skórę mimo omywania w strumieniach, poddanie się masażowi wprawnych rąk, wyciągających z ciała zmęczenie. i przywracających mu sprężystą rześkość. Po zażyciu tych przyjemności, odziany w nowe szaty, poczułem się jakby nowym człowiekiem, pełnym ochoty do życia. Odżył we mnie Tycjan, godny, rzymski obywatel, gotów stawiać czoła światu, do jakiego się zapędził.
Wszelako ów nowy Festus, jaki wykluł się podczas wędrówki, mitygował chęć do nadmiernej wyniosłości, nakazując powściągliwość w nadmiernym zadowoleniu z siebie. Nauczyłem się bowiem, iż należy roztropnie zachowywać równowagę obydwu części mej natury, by jednako bacznie ważyć racje, nie ulegać pozorom czy złudnym mniemaniom o tym, co mnie otacza i dotyka, ale przy tym wystrzegać się pochopnych sądów, zrodzonych z odruchów umysłu i nawyków rzymskiego patrycjusza. Chłodnemu, wyrachowanemu tycjanowskiemu rozumowaniu przybyło bowiem wrażliwego wyczulenia na to, co dobrego i cennego może się kryć tam, gdzie zmysły i rozum skłonne są dostrzegać tylko płaską zwyczajność, nawet pospolitość. Tycjan nadal pilnował, by nie popadać w złudzenia, lecz Festus chętny był szukać rzeczy wartościowych, nawet w tym, od czego ten pierwszy skłonny był się odżegnywać niejako z zasady.
Okazawszy zadowolenie dobrą zapłatą, oznajmiłem, że chętnie tu znów wrócę, po czym, nakazawszy najpierw odnieść me stare ubrania do wskazanej gospody, wyszedłem w doskonałym nastroju na pierwszą przechadzkę po jakże zagadkowej dla mnie Egbatanie. Wiele sobie obiecywałem tu zobaczyć, ale na pierwszym miejscu pałac, fortecę, oraz świątynię Mitry, któremu wszak byłem poświęcony, a który nie był tu bogiem obcym i traktowanym z rezerwą, jak u nas w Rzymie, lecz należał do najpierwszych w perskim panteonie panów żywiołów, życia i śmierci.
Zgodnie ze swą naturą traktowałem wiarę bardziej przez rozum, jako poszanowanie dla ładu świata, jego praw i zadanego w nim porządku, którego, co prawda, nie ogarniałem w pełni, lecz któremu poddawałem się tym chętniej, im lepiej pojmowałem zasady życia, z niego wynikające. Uznawałem nakazane racje moralne, przyjmując za słuszne, iż ich naruszanie winno być karane, zarówno z powodu naruszania stosunków miedzy ludźmi, jak i dla prostowania ścieżek, po jakich błąkają się dusze zagubione już to przez słabości, już to przez niezwykłą nikczemność. 
Daleko mi było do modlitewnej ekscytacji, zamieniającej się nieraz w bezrozumny fanatyzm, dla którego czułem odruchową niechęć. Bogów szanowałem, ale nie czciłem ich bezmyślnie, jak czyni to wielu z lenistwa umysłu, lub po prostu ze strachu przed niepojętymi dla nich siłami, od których zależy ich los. Nie ze wszystkim bogów rozumiałem, ale przyjmowałem ich wyroki  ze stoickim spokojem. Uznawałem bowiem, iż mają dla nich swe słuszne racje – jeśli nawet dla mnie nieznane, to kryjące jednak głębszy sens, który prędzej czy później się objawi.
Mitra był mi bliski przez swą prawość i sprawiedliwość, z jaką traktował ludzkie postępki. Chciałem w nim widzieć najwyższego arbitra, kierującego się słusznością i dobrem, acz bez nadmiernej pobłażliwości dla tych, którzy świadomie i celowo naruszali ustanowiony porządek rzeczy. W moim przekonaniu była w nim też szlachetna wyrozumiałość wobec zepsutych przez chwiejność charakteru, ale i stanowcza surowość dla tych, którzy czynią źle z rozmysłu. Najbardziej jednak ujmował mnie stanowczością w przestrzeganiu praw, jako że obca mu była kapryśność, właściwa wielu naszym bogom. 
W trakcie podróży przez ziemie partyjskie, lecz przecież z tradycji perskie, widziałem tu i ówdzie jego świątynie, lecz żadnej nie odwiedziłem, głownie z braku czasu dla spokojnego zatrzymania się i skupienia. Na tych ziemiach wszystko miesza się ze sobą, niemniej najpierwszym żywiołem jest wieczny ogień, który wszędzie płonie ku czci wielu bogów, i pomniejszych, dobroczynnych duchów lokalnych. Mieli niegdyś Persowie swego proroka, który spisał wszystkie boskie prawa i nakazy, nawet kilkanaście rodzajów tego ognia, ale rozeznać się w tym jest trudno, gdyż strzegą tego kapłani, niechętni rozmowom na te tematy, a już zwłaszcza z obcymi. Większość wiedzy czerpałem więc z obserwacji, także opowieści przygodnych ludzi, a najwięcej od kolejnych przewodników, których rozpytywałem o kolejno mijane po drodze oznaki różnych kultów. 
Wielką dla mnie ciekawostką były małe, a licznie pobudowane na wzgórzach budowle kamienne lub drewniane, zwane wieżami ciszy i milczenia. Otóż Persowie, niezwykle przestrzegający czystości, dość szczególnie traktują zmarłych. Nikt, za wyjątkiem dwóch wybranych osób, nie może ich dotykać, palą jedynie ubrania, ciała oddając na żer sępom. Nie chcąc kalać czystości ziemi i powietrza, żywi nie grzebią, ani spopielają umarłych, lecz układają nagich na takich właśnie wieżach, by ptaki dokonały swego dzieła. Bliscy i chętni mogą oddać się tam modlitwie, ale po uprzednim oczyszczeniu. 
Jest to zwyczaj, praktykowany niemal powszechnie, z wielkim namaszczeniem. Wieże te nie mają osobnych strażników, po prostu stoją, wtopione w tło, więc niewidoczone z daleka, a ich obecność zapowiadają tylko wiodące do nich, wydeptane na ziemi ścieżki. Jest też dla nich i inne zastosowanie, całkiem praktyczne, i wcale nie żałobne. Są bowiem znakami, pozwalającymi orientować się w drodze przez wielkie przestrzenie tych krain. Dobry przewodnik zna ich położenie i wedle tego pewnie prowadzi wędrowców od jednych osad ludzkich do drugich, a także odnajduje znane mu miejsca, gdzie jest woda i popas dla zwierząt. Wiedzę tę nabywa się jedynie przez doświadczenie, co dobrze tłumaczy zwyczaj zabierania ze sobą w drogę dorastający synów, którzy dzięki takim naukom potrafią później zastępować ojców. Doprawdy, niezwykle poukładane są rzeczy na świecie, gdzie ludzka przemyślność łączy to, co boskie, z tym, co zwyczajne i praktyczne.
Tak rozmyślając szedłem ulicami w stronę widocznego zewsząd wzgórza, gdzie za murem wewnętrznego kręgu wznosił się pałac wraz ze starodawną fortecą i przyległościami. Na dostanie się tam nie było co liczyć, gdyż wszystkich czterech żelaznych bram pilnowali strażnicy, nie wpuszczając nikogo, kto nie należał do dworu, był zaproszony lub specjalnie wezwany. Niemniej do samej świątyni po południowej stronie zbocza, prowadziła osobna, acz również strzeżona, schodkowa aleja, przeznaczona dla zwykłych ludzi, pragnących oddać bogu cześć i złożyć mu ofiarę. Gdy pokonałem te drogę, wyszedłem na tarasowy plac, gdzie ujrzałem dwie, wykute w skałach groty, w pewnym od siebie oddaleniu, z okalającymi je budowlami i kolumnami, przetykanymi srebrem i złotem. Wielkie to zrobiło na mnie wrażenie nie tylko dla harmonijnego piękna całości zabudowy, ale i dla tak niezwykłego zespolenia jej z naturą.
Okazało się, że pierwszym tu bóstwem jest Anaita, dopiero potem, w parze z nią, Mitra. Imponujący ołtarz ognia ustawiono w głębi jednej z grot, ale ważniejszy zdawał się być posąg bogini w drugiej z nich, omywany od dołu wodą, przemyślnie doprowadzaną z pobliskiego strumienia. Nie trzeba było wielkiej domyślności, by pojąć, że oto zestawiono ze sobą dwa najpotężniejsze, życiodajne żywioły. Wyczytałem u Strabona, że według Persów Anaita oczyszcza łona i piersi kobiet oraz nasienie mężczyzn, zapewniając im płodność i pomyślność potomstwa. Jej głowę zdobił złoty wieniec, gęsto zdobiony klejnotami, w rękach trzymała gałąź jakiejś nieznanej mi rośliny, a na szacie, wśród innych znaków, których sensu nie rozumiałem, wyraźnie odcinał się wyryty sierp księżyca.
W obawie, by nie popełnić jakiej głupiej niezręczności, obszedłem ostrożnie plac, ustępując miejsca nielicznym ludziom, którzy tam akurat przebywali, Zza ołtarza dochodziło niegłośne, śpiewne zawodzenie kapłanów, krążących wokół niego i pilnujących ognia. Wyczuwało się aurę świętości, ale i mocy, jaka przenikała to miejsce. Nie ośmieliłem się wejść do żadnej z grot, jedynie usiadłem nieco dalej z boku, na dużym kamieniu, i poddałem nastrojowi, jaki tu panował. Nie byłbym sobą, gdyby nie począł rozważać sensu tego, co oglądałem, a także doszukiwać się różnic i podobieństw miedzy tym, co rzymskie, greckie, i perskie.
Anaita to potężna bogini, czczona w Azji aż po Baktrię, a Armenowie, wespół z Medami, uważają ja wręcz za Wielką Matkę swych narodów, zapewniającą im pokój i wszelkie życiowe korzyści. Uchodzi też za boską wojowniczkę, strzegącą ludy przed demonami zła, także za uzdrowicielkę i odnowicielkę życia.  Jak głosi legenda, Aleksander kazał zniszczyć tę świątynię, mszcząc się za to, że nie ustrzegła przed śmiercią jego najbliższego przyjaciela, Hefestiona, który zmarł właśnie w Egbatanie podczas greckiej wyprawy.. Później Persowie, a po nich Partowie pieczołowicie przywrócili świetność temu miejscu, a to, co teraz oglądałem dowodziło, iż potęgi bogów nie zmogą żadne ludzkie szaleństwa. Po tamtych zdarzeniach pozostał tu jedynie stojący dziś na uboczu posąg lwa, jaki Macedończyk kazał wtedy postawić na pamiątkę swego ukochanego, aczkolwiek jego prochy z wielką pompą pochował dopiero aż w odległym Babilonie.
Wiele mitów krąży o tej bogini. Niektórzy uważają, że była dziewiczą matką samego Mitry, co wydaje mi się głupotą, gdyż nie da się raczej pogodzić dziewictwa z naturalnym rodzeniem kogokolwiek, nawet istoty boskiej. Zresztą, jak głosi legenda, słonecznego boga wyzwoliło ze skały tchnienie woli najwyższego Mazdy. Większość zgodnie wierzy, że jest Anaita jego siostrą, wywiedzioną przez te samą siłę, tyle że z podziemnych wód, co, jako żywo, nasuwa myśl o cypryjskiej Afrodycie. Grecy przypisują jej także wielka mądrość, przyrównując do Ateny. To połączenie może mieć swój sens, jeśli przyjąć, że kobiece bóstwa obejmują swą opieką ludzkie życie nie tylko w jego odradzaniu się, ale i praktycznym bytowaniu. Wszelako wartość nadają mu dopiero prawa moralne, lecz nad ich przestrzeganiem czuwają już męskie bóstwa ładu i porządku świata. Tak to sobie tłumaczyłem, przyglądając się owym dwóm grotom, które dopiero we wzajemnym zestawieniu łączyły w całość gry przeciwnych żywiołów, jakim podlegamy.
Nasi bogowie obdarzeni są cechami ze wszech miar ludzkimi, także ludzkimi słabościami i namiętnościami, tutejsi natomiast – ci najważniejsi – są raczej strażnikami i emanacją mocy, których istoty nie jesteśmy w stanie pojąć, choć odczuwamy ich działanie w każdej chwili życia. Trudno mi sobie było wyobrazić Anaitę, rywalizującą o miano najurodziwszej wśród swych boskich sióstr, i obrażonej za to, że zwykły śmiertelnik odmówił jej w tym palmy pierwszeństwa. Gdym wpatrywał się w jej posąg, jakoś nie mieściła mi się w głowie myśl o zemście za urażoną, kobiecą próżność. Niemożliwa do wyobrażenia była także podstępność Mitry w uganianiu się za jakże przyziemnymi uciechami, w ogóle wszelka chutliwość, w jakiej nieodmiennie lubował się chociażby Zeus. 
Na Olimpie od zawsze wiele było po ludzku urażonej ambicji i mściwości za doznane urazy i osobiste niepowodzenia. Od dawne mnie to raziło, może dlatego, że przez nadmierne oczekiwania, czy wyobrażenia, chciałem widzieć w bogach coś więcej, niż tylko inaczej objawiająca się zwykłą pospolitość, tyle ze władającą mocami, dla nas nieosiągalnymi. Tu czuło się coś bardziej podniosłego, niemniej gdybym lepiej może znał się na perskich mitach, znalazłbym w nich coś podobnego – co bardzo by mnie chyba rozczarowało.
Rozmyślania te przywołały pytania, jakie nieraz sobie stawiałem, a na które nie znajdowałem dotąd zadowalających odpowiedzi. Co bowiem by się działo, gdyby człowiek nauczył się ciskać gromy i szafował  piorunami wedle woli, upodobania, lub zwykłej zachcianki? Kim by wtedy się stał? Czy rzuciłby wyzwanie dzieciom Kronosa i Rei? Czy pokonałby ich w walce, czy raczej podzielił los Prometeusza, lub Ikara? Dokąd prowadziłaby go wtedy pycha, którą tak trudno przecież trzymać w ryzach? Przypomniałem sobie moje szkło fenickie i przestrogi Nartasa, iż moc w rękach niegodnych, to groźba panoszenia się szaleństwa bez umiaru. 
Co prawda, zapędy złe, głupie czy nawet zbrodnicze jest w stanie powściągać wola, ale przecież jakże często pcha ona ludzi do czynów zgoła nieobliczalnych i niszczycielskich. Maros twierdził, że nie jesteśmy do końca panami swego losu, lecz czy nie miał aby na myśli właśnie niezdolności trzymania na uwięzi swych wad? Wszak możemy, i powinniśmy panować nad własnymi postępkami tak, by nie czynić tego, co naganne, wszelako zważywszy życiową praktykę, ta prawda, zda się oczywista, jednak wcale taką nie jest.  
Powiada się, że wola winna służyć temu, by nasze czyny były zgodne z tym, co nakazują boskie prawa, ale przecież wiadomo, że daje i takie władztwo nad sobą, by się do tych praw nie stosować. Źle użyta, przynosi karę, lecz czy aby na pewno? A co z nagrodą za posłużenie się nią ku dobru? Czy mierzyć ją tylko zyskami miedzy ludźmi? Ale jakimi? Przecież nawet dziecko wie i wciąż widzi, że powszechnością jest, iż nikczemnicy mają się całkiem dobrze, czerpią sławę i korzyści ze złych uczynków, a ludzie prawi idą na zatracenie, nieraz na pośmiewisko, wręcz na pohańbienie.. Cóż więc mają z dobrze używanej woli? Co to w ogóle znaczy, że używamy jej dobrze, lub źle?
Aż dziw, do czego prowadziły mnie spekulacje podczas wpatrywania się w perskie ołtarze i posągi. Myśli splatały się w sprzeczności, nie do rozwiązania. Umysł, nieco zgnuśniały w podróży, kiedy nie było ani czasu, ani nawet siły, by oddawać się swobodnym rozmyślaniom, teraz jakby ocknął się z odrętwienia. Niestety, nie znajdowałem nikogo, z kim mógłbym podzielić się swymi wątpliwościami, czy wdać w dysputę o zawiłościach ludzkiej kondycji w obcowaniu z tajemnicami bogów. Nie dał też do tego sposobności nawet jeden z kapłanów, kręcących się po placu, który, przyjrzawszy mi się z dala, podszedł, zapewne zaciekawiony, kim jest siedzący na uboczu człowiek, nie okazujący chęci włączenia się w modlitewne obcowanie z bogami w świątyni.
- Witam cię, panie – powitał mnie nieco wyniośle. – Widzę, żeś obcy, ale nie wiem, czego tu szukasz.
- Nie jestem nikim szczególnym, ot, przejezdnym gościem w mieście. Ale kiedyś poświecono mnie Mitrze, więc przyszedłem złożyć pokłon przed jego ołtarzem – odparłem, wstając dla zachowania grzeczności.
- Słusznie robisz. Czy wolno spytać, skąd przybyłeś?
- Z daleka. Bardzo daleka. Aż z Rzymu – nie widziałem powodu, by skrywać swe pochodzenie.
- To niezwykłe! – uniósł ręce w geście niemalże teatralnym. – Czy tylko oddano cię pod opiekę naszemu bogu, czy też masz już jaki stopień – spytał już bardziej zwyczajnie.
- Jestem żołnierzem, i na tym koniec, gdyż daleko mi chyba do Persa – grą słów wskazałem, że nie mam wysokiej rangi. – Właściwie powinienem pozostać krukiem, gdyż w drodze prowadzi mnie nie Mars, lecz Merkury – nie wiedziałem, na ile są mu znane nasze, rzymskie miana, lecz posłużyłem się nimi, by wybadać, czy ma jakieś o nich pojęcie.
- Zatem witaj, kimkolwiek jesteś – zabrzmiało to protekcjonalnie i mało zachęcająco. Dłuższą chwilę wpatrywał się we mnie, jakby nad czymś się zastanawiając. – Pozostań między nami tak długo, jak tylko zechcesz, wracaj, jeśli czego będziesz potrzebował – to rzekłszy, skłonił lekko głową, odwrócił się i zniknął miedzy ludźmi na placu..
Nie pojąłem, czy była to tylko zwyczajowa wymiana uprzejmości, czy miał ten człowiek jeszcze co innego na myśli. Ani mnie spytał o Rzym, ani o rzymskie mitreum, ani o powody, dla których przewędrowałem pół świata i trafiłem do Egbatany. Z drugiej jednak strony moje zmysły, szczególnie wyczulone po osobliwych spotkaniach w Hyrkanii i na stepie, uchwyciły we wzroku i w słowach kapłana jakby aluzyjne zrozumienie kim mógłbym być. Zapewne to przesadna imaginacja, niemniej nie należało wykluczać i takiej możliwości. Nic z tego chyba nie wynikało, lecz kto wie, czy w łańcuszku pozornie przypadkowych spotkań, to tutaj nie miało aby swego znaczenia. Nauczony doświadczeniem, wolałem mieć na względzie i to, że w przyszłości taki epizod może ujawnić swój ukryty dziś sens. 

40. Wielka polityka
Dość miałem już wrażeń jak na pierwszy dzień wolności od monotonnej jazdy, kupców, interesów niewygód i ciągłej czujności w drodze. Wróciwszy do gospody, zasiadłem przy ulicznym stole, by, zjeść godny posiłek, a potem, swoim zwyczajem, popijać wino i leniwie przyglądać się nowym dla mnie widokom. Było już dobrze po południu, ale ruch panował jeszcze duży, było wiec na co patrzeć. Zwolna popadałem w miły nastrój człowieka sytego i zadowolonego, który zażywa tych spokojnych chwili, kiedy nic nie musi, niczego specjalnego nie oczekuje, ani się nie lęka, też niczego akurat nie planuje. Trwałem tak już czas jakiś, gdy wtem z tego błogiego stanu wyrwał mnie znienacka człowiek, który podszedł z boku, po czym przystanął, z wyraźnym zamiarem wszczęcia rozmowy.
- Czy pozwolisz, panie, że się dosiądę?  Nie chcę przeszkadzać, ani urazić, lecz też mam ochotę odpocząć i napić się czegoś dobrego, a już najchętniej w dobrym towarzystwie – mówiąc to skłonił grzecznie głowę w geście zapytania.
- Jeśli nie w złych zamiarach, to bardzo proszę – odparłem, przyjrzawszy mu się przez chwilę, by zobaczyć, czy to aby nie jaki podejrzany typ, szukający darmowego poczęstunku.
Mężczyzna wydał mi się osobą niegroźną, o rozumnym spojrzeniu, tyle że z błąkającym się na ustach uśmieszkiem ni to rozbawienia, ni to przekory, także z wyczuwaną w głosie pewnością siebie. Już niemłody, raczej w średnich latach, ubrany dobrze, acz nie wyzywająco, na lewej ręce nosił spory pierścień z nieznanym mi znakiem na ozdobnym klejnocie, co uznałem za świadectwo zamożności, może nawet przynależności do jakiego znamienitego rodu. Uznałem, że może okazać się ciekawym rozmówcą, a spotkanie znakomicie zwieńczy jakże miło spędzony dzień. Moje odczucie wzmogło się, gdy z miejsca pojawił się przy nas gospodarz, jakby przygnany wiatrem, i, kłaniając się w pas, zwrócił do nowo przybyłego gościa słowami, wyrażającymi pokorny szacunek.
- Wielki to dla mnie honor, gościć cię w mych niegodnych progach, szlachetny panie – aż mu się ręce trzęsły z ekscytacji. – Czy pozwolisz, bym mógł osobiście usłużyć ci wedle twego życzenia? – ta czołobitność była wielce zastanawiająca, gdyż świadczyła, że mam oto do czynienia z osobistością tu znaną i poważaną. To jeszcze bardziej zachęciło mnie do podjęcia rozmowy, a przeczucie podpowiadało, że znów zdarza się coś przypadkowego, co jednak przypadkiem wcale być nie musi.
- Nie byle kim chyba jesteś, panie, skoro taką ci okazują usłużność – rzekłem, gdy gość, oddaliwszy gospodarza ze stosownym poleceniem, zasiadł naprzeciw, przyglądając mi się ze swym przekornym uśmieszkiem na twarzy. Mylący to był jednak znak, gdyż wzrok miał czujny i przenikliwy.
- Na pewno nie ostatnim – zaśmiał się. – Ale bez przesady. 
- Cóż więc skłania cię, byś się przysiadał do przygodnego nieznajomego?  Czy to taki twój zwyczaj, czy może coś jeszcze?
- Raczej ciekawość.
- Czego, jeśli wolno spytać?
- Zdaje się, że przybyłeś tu z tą niezwykłą karawaną, jaka stanęła pod miastem, nieprawdaż?  - zgrabnie wywinął się od odpowiedzi. 
- Dobre masz wiadomości. Zbierasz je z przypadku, czy z obowiązku?
- Wieści szybko się rozchodzą. Nawet z wyprzedzeniem. Głośno o was już od kilku dni od przyjezdnych z okolicznych wsi. A ludzie ciekawi są atrakcji.
- Jesteś kupcem?
- Nie. Ale kupcy bardzo mnie interesują.
- Nie ciebie jednego.
- Otóż to, Zwłaszcza tak niezwykli. Wiele można się od nich dowiedzieć. 
- Od nich, czy o nich?
- I jedno, i drugie. 
- Pierwsze dobrze rozumiem, ale drugie mnie dziwnie zastanawia. Trzeba mieć po temu swoje powody. Kupcy, to kupcy,  przywożą towary, handlują, opowiadają różne rzeczy. Czy to ważne, jacy są?
- Nie tyle jacy, lecz kim są.
- Handlarzami, szukającymi zysków. 
- Więc czemu ty ich nie szukasz?
- Skąd ta pewność/
- Opuściłeś towarzyszy, którzy dziś od rana robią interesy, zdaje się, że nawet duże. Wielki jest koło nich ruch, zamieszanie. A ty sobie spokojnie popijasz wino, jakby cię to w ogóle nie dotyczyło.
- Dużo wiesz, jak na zwykłego człowieka, i nie kupca.
- Lubię dużo wiedzieć.
- Spytam raz jeszcze, czy aby nie z obowiązku? Może jesteś przełożonym nad celnikami?
- Nazwij to, jak chcesz.- to już zakrawało na niegrzeczność. 
- Skoro, jak mówisz, nie jesteś tu ostatni, to może należysz do pierwszych? Ale byłoby to dziwne, bo tacy nie przechadzają się samopas popołudniami po ulicach tylko dla rozrywki. Sadzę więc, ze nie pojawiłeś się tu przypadkiem.
- Cóż, skoro tak uważasz, to niech i tak będzie – teraz już stawał się bezczelnie wyniosły.
- Czy mógłbyś, panie, wyrażać się jaśniej? – spytałem już stanowczo, gdyż zezłościł mnie swa protekcjonalnością. 
- Szczerze? Bardzo proszę. Zastanawia mnie, co sprowadziło tu wędrowca aż z samego Rzymu – rzucił to jakby od niechcenia, wszelako jakby w urzędowym wręcz tonie.
- Skąd przyszedł ci do głowy pomysł, że jestem z Rzymu? – zachowałem spokój, choć mocno mnie zaskoczył. – Nie mam tego wypisanego na czole.
- Byłem rano na placu, rozglądałem się, poznałem się nawet bliżej z sogdyjskim kupcem. Bardzo rozmowny człowiek. Chętnie opowiada o waszej podróży każdemu, kto tylko chce posłuchać. Rzeczywiście, imponująca przeprawa, bardzo się nią szczycił. 
Cóż. dopadł Babura, a ten, oczywiście, spragniony podziwu i rozgłosu, rozpuścił język niczym kramarz na fenickim targu. Po prawdzie, za dużo o mnie nie wiedział, znał mnie jako Viatusa z Rzymu, ale pewnie coś nazmyślał dla barwności swych przechwałek.
- Czy to wystarczy za odpowiedź? – nieznajomy zakończył wyjaśnienia pytaniem.  Nie było co wypierać się, skąd przybyłem, ale resztę przemilczałem, i dalej drążyłem swoje. 
- Czy wszystkie ważne osoby w mieście mają w zwyczaju odwiedzać z samego rana przyjezdnych kupców? Tak, tylko dla pogawędki i urozmaicenia porannej przechadzki?
- Co to, to nie – wyraźnie rozbawiły go moje słowa. – O tej porze wielu z nich jeszcze nawet się nie budzi – dodał nieco wzgardliwie. – Ale ja to lubię – rzekł po chwili. – I mam z tego swoje korzyści.
- Myślę, że to twoja praca. Wiedzieć i sprawdzać, co się dzieje w mieście – dość miałem już tej zabawy w nieodmówienia. – Musisz być jakimś wysokim strażnikiem, może nawet nie z tych zwyczajnych, a od sekretów. To wiele by wyjaśniało.
- Twoja umiejętność w dociekaniu sedna spraw też wiele wyjaśnia. Co czyni tę rozmowę nader obiecującą.
- W jakim sensie?
- Są rzeczy ważniejsze, niż tylko handel, choćby i najcenniejszymi towarami – zaczynało być ciekawie. 
- Nie pojmuję, czegóż takiego ważnego mógłbyś po mnie oczekiwać – odparłem powoli, z namysłem. – Jestem zwykłym podróżnikiem, może trochę uczonym. Ot, i wszystko.
- Uczoność przynosi ci zaszczyt, panie, ale podróżowanie ma zwykle jakiś cel.
- Gdybym nawet go miał, to chyba nie przypuszczasz, że rozprawiałbym o nim z każdym, kto zechce napić się wina w moim towarzystwie. Choćby nie wiem, jak bardzo chciał wydać się przyjazny – wymownie skinąłem mu głową. – A co dopiero z kimś nazbyt wścibskim – dodałem złośliwie.  
- Miło jest spotkać kogoś o tak bystrym umyśle – podniósł kubek z winem w moją stronę. – Mówię to nie po to, by ci tanio schlebiać, panie, lecz by zachęcić do rozmowy bardziej… by tak rzec… treściwej.
- Kłopot, panie, w tym, że wciąż mówisz nazbyt dla mnie zagadkowo.
- Cóż, niech ci będzie. Zatem wiedz, że umiem dodawać dwa do dwóch. I a rachunku wychodzi mi, że jesteś rzymianinem z jakiegoś bogatego rodu. Może nawet, z tego, o którego sławie, bogactwie i wpływach wiadomym jest nawet na naszym dworze, choć nie tylko. Podróżujesz zapewne w rodzinnych interesach, nawet domyślam się, w jakich, ale to mnie w tej chwile mniej interesuje.
- Schlebia mi, panie, twoja opinia – wszedłem mu w słowo – choć, doprawdy, nie wiem, co tym sądzić. Nie pojmuje powodu tego pokrętnego przepytywania. Nie wiem, czy mi się to podoba – rzekłem stanowczo i mało przyjaźnie. Tycjanowska natura nakazała mi przyjęcie postawy wyniosłej, i stosownego dla niej zachowania. – Jeśli chcesz, byśmy dalej prowadzili tę dziwną rozmowę, musisz mnie przekonać, że jest w niej jakiś sens. No, i wyjaśnić, kim jesteś., Bo że nie zwykłym przechodniem to już wiem.
- Pozwól, ze skończę myśl, a potem sam uznasz, czy ci się ona spodoba, czy nie. I zrobisz, co uznasz za stosowne.
- Słucham.
- Otóż uważam, że byłoby dziwne, gdyby ktoś taki, jak ty, panie, nie korzystał z okazji rozeznania się w tym, co dla Rzymu ważne. Jeśli nawet chcesz uchodzić tylko za kogoś, kto szuka nowych sposobów na duże zyski z handlu, to zważywszy, że musisz być ze znacznej rodziny, logika podpowiada mi, że w twej podróży musi być  i polityka. Przypuszczam, że na dworze cesarskim znajdą się, ludzie, których bardzo będą ciekawiły twoje wnioski, nie tylko jako uczonego. 
- Przeceniasz mnie, panie. 
- Pozwól, że będę obstawał przy swoim. 
- Niech ci będzie. Ale co z tego miałoby wynikać?
- Tylko tyle, że może byś zechciał poznać pewne sprawy niejako z pierwszej ręki.
- Czyli twojej?
- Tym razem to ty mnie przeceniasz.
- Cóż zatem masz do zaoferowania?
- Pokazanie ci, jak mają się u nas rzeczy, i jak warto na nie spojrzeć z odległego Rzymu.
- Spróbuj mnie czymś przekonać, ze będziesz w tym wiarygodny. 
- Czy zgodzisz się, że mamy teraz z wami dobre stosunki? Tyberiusz popiera naszego króla, a my wspieramy was w Armenii. 
- Ale dusicie nasz handel. 
- Nie my, lecz nasi Grecy. Artaban od dawna stara się ich ukrócić, ale to trudne, bo mają wielkie pieniądze i wpływy, nawet jeszcze na dworze. 
- To wasze kłopoty.
- Ale wasze interesy. I to duże.
- Cóż więc proponujesz?
- Król ma dwóch synów. Jeden jest za ojcem, drugi przeciw niemu. Dobrze byłoby, i dla nas, i chyba dla was, by w przyszłości to ten pierwszy zasiadł na tronie.
- Innymi słowy, chciałbyś, żeby Rzym już teraz, poparł jednego przeciw drugiemu.
- Chcielibyśmy spokoju na zachodzie, bo mamy nieco zamętu na wschodzie. 
- No, także niełatwo wam idzie z Persami. Niezbyt was lubią. 
- Artabanowi udaje się z nimi układać całkiem nieźle. Może nie ze wszystkimi, ale wystarczy tego, żeby unikać buntów. Wsparcie Rzymu miałoby tu swoje znaczenie. 
Miał rację, choć wyglądało mi to wszystko na dość prostą intrygę. Zapewne synowie królewscy już teraz zagryzają się w walce o schedę po ojcu, i zbierają sojuszników. Gdy który z nich poczuje się silniejszy, urządzi rodzinie krwawą łaźnię i zagarnie władzę. Tak to się załatwia, nie tylko u nich. Partowie mieli już niedawno podobną awanturę. Swego czasu, August, dla okazania swej przyjaźni, podarował poprzedniemu królowi niewolnicę, niejaką Musę, ale ta, nie dość, ze szybko omotała swego nowego pana, to jeszcze potem otruła go, kazała wymordować liczne jego przyległości, i osadziła na tronie swego syna Fraatesa, który z wdzięcznością odpłacał się we wszystkim pierwszemu protektorowi swej matki. Zgubiła go jednak nadmierna pewność siebie w wyrzynaniu arystokratów, także zawziętość wobec Greków. Nie zawsze zatwierdzał ich na urzędach, choć mieli do nich prawo. Czcił grecką sztukę, greckich bogów, ale ich ludziom niedowierzał, więc się na niego uwzięli i stanęli po stronie owego nieszczęsnego Wononesa, który sam nie wiedział, kim właściwie chciał być. Skończyło się przegnaniem go, ale i nowymi dla nas kłopotami.. 
Dziwne było, co mówił ten człowiek, gdyż Artabanus nie był przecież niewinnym dzieciątkiem. Z Grekami i Persami wpierw układał się, żeby w swych grach rodzinnych obalić Wononesa, naszego przecież sojusznika. Potem, gdy poczuł się pewnie, rozegrał skłóconych Persów, i część z nich przekonał, jak bardzo sam chce być bardziej perski, niż oni. Teraz wspólnie gnębili Greków, głównie z chęci ograbienia ich ze złota, także dla zapewnienia swoim kupcom przewagi w zyskach we wschodnim handlu Może dałby nam trochę więcej w nim swobody, ale i tak to on przecież nakładałby cła. Cóż, jeszcze nie urodził się taki władca, który zgodziłby się popuszczać innym tam, skąd możne sam czerpać złoto.
Coś tu się jednak nie zgadzało. Nie miałem dobrego rozeznania, jak naprawdę mają się sprawy w układach z Armenami, ale wiedziałem, że na tamtych granicach jest ciągłe wrzenie. Partowie nieraz już wspierali ich w walkach z nami, więc w tym, co teraz słyszałem, kryła się obietnica bez pokrycia. Tym bardziej, że kiedy się tylko dało, szukali własnych przewag nad Armenią. Poza tym nie było chyba prawdą, że tak znakomicie układają im się stosunki z Persami, o czymś świadczyły moje spostrzeżenia i doświadczenia w podróży. Królestwo partyjskie było zlepkiem prowincji, wciąż ze sobą skłóconych w rozmaitych układach. Ich władca, kimkolwiek by był – był jednak słaby i nie ogarniał całości. A Persowie po cichu spiskują, by Partów przepędzać, skąd tylko się da.
Dlatego wsparcie potężnego Rzymu dawałoby Artabanowi wewnętrzne przewagi, ale nam mogłoby przysparzać samych trosk. Na wschodzie wypierali go Kuszanie, trudną też miał sytuację z Nabatejczykami, tuż nad Eufratem. Tam szło już wyłącznie o panowanie nad szlakami handlowymi z południa, w czym brały udział również i nasze legie syryjskie.  Partowie mogliby je wspierać, lecz gwarancji na to nie było żadnych, zwłaszcza gdyby udało się im te szlaki już przechwycić. 
Co więcej, w Partii panował jeden wielki bałagan, i nie wiadomo, ile zyskalibyśmy na tak niepewnym sojuszniku. Z drugiej jednak strony, było to państwo ogromne, mimo wszystko dość jeszcze silne, które w obawie przed rozpadem mogłoby popaść w konwulsje nader dla nas groźne. Ponieważ w tym splątaniu wątków liczyły się i nasze rozmaite interesy, należało je traktować nader poważnie, acz z dużą rozwagą i ostrożnością. Zatem warto było kontynuować prowadzoną teraz rozmowę, acz bez nadmiernej ekscytacji w oczekiwaniu na propozycje, jakie w niej mogły paść.
- Nie mam prawa wypowiadać się w imieniu Rzymu, ale zawsze chętnie słucham tego, co mogłoby mu sprzyjać. To chyba oczywiste.
- Korzyścią dla niego jest spokój i przywileje celne w handlu – powiedział to tak, jakby był władny je zapewniać. Na wszelki wypadek uznałem to za dobrą monetę.
- Wy natomiast będziecie rosnąć w siłę – podjąłem tę kolejną już grę w statystów historii. –  Teraz grozi wam rozpad. Synowie królewscy będą szarpać, aż rozszarpią państwo. Albo wpędzą je w wojny domowe. Domyślam się, ze komuś musi zależeć, by tego uniknąć. Ale czy z dobrym dla nas skutkiem? 
- A mówiłeś, że jesteś tylko podróżnikiem, ciekawym wrażeń. Że nie znasz się na polityce.
- Ty zaś, panie, też chyba nie przechadzasz się ot, tak, w poszukiwaniu ciekawych rozmów dla zabicia czasu? Dlaczego miałbym ci wierzyć? Nie wiem, kim jesteś.
- Znają mnie pod imieniem Tamisa.
- Co nie znaczy, że tak się nazywasz. Zresztą, i tak nic mi to nie mówi.
- Niech ci będzie. Wiedz zatem, że jestem… jakby to powiedzieć…  królewskim doradcą, choć nie w radzie. Powiedzmy, ze na uboczu.
- Czyli zausznik. Cichy, od cichych zadań.
- Nie szukam rozgłosu.
- Ale nasz gospodarz kłania ci się tak nisko, jak pozwala mu jego brzuch.
- Wie, po co to robi, i dlaczego.
- Nie moja to rzecz, twoje sekrety. Zwłaszcza wywiadowcze, jak mniemam. Mów wprost, czego chcesz.
- Byś wysłuchał argumentów, które mogłyby zainteresować twych rzymskich… powiedzmy… przyjaciół. Zwłaszcza, na cesarskim dworze. Bo i tam też chyba ich masz… jak mniemam? – odbił moją ironię. 
- Czy na królewskich dworach istnieje przyjaźń – zaśmiałem się. – Skoro jesteś tym, za kogo się podajesz, wiesz o tym lepiej niż ja.
- Uwaga, godna znawcy tematu – rzekł ze zrozumieniem. -  Tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że słusznie robię, rozmawiając z tobą.
- Nie uda ci się, panie, wciągnąć mnie w wasze machinacje. Chętnie wysłucham, co masz do powiedzenia, lecz niczego obiecać nie mogę. Ale wiedza zawsze bywa przydatna, choćby dla lepszego poznania, jak wygląda daleki świat. – Nie odżegnywałem się od sprawy, lecz z zachowaniem pozorów obojętności.
- A co, gdybym zaproponował ci pewne spotkanie? Ponieważ trafnie oceniasz sytuację, wiec może przekonałbyś się przy okazji, co może nas czekać. I sam wyciągnąłbyś własne wnioski.
- Na czym polega ta pułapka?
- W niczym ci to nie zagrozi, masz moje słowo.
- Królewskiego zausznika? – roześmiałem się, szczerze rozbawiony. – Niepewna to gwarancja.
- Działam w najlepszym interesie nie tylko króla, ale nas wszystkich. Daleki jestem od żartów, czy tanich gierek. – Tym razem w jego głosie zabrzmiało coś bardziej poważnego. Czy było to udawane, by mnie podejść?
- Z kim miałbym się spotkać.
- Zanim odpowiem, przybliżę ci sytuacje na dworze. Jak wiesz, król ma dwóch synów. Po prawdzie jeden z nich to tylko usynowione książątko z dahijskich władców. Doszło do tego wiele lat temu, dla zapewnienia sobie ich przychylności w granicznych prowincjach, głównie przeciw Scytom, ale i buntującym się tu i ówdzie Medom, szukających sojuszy z Armenią. Ta kombinacja, choć niegdyś się udała, teraz obraca się przeciw Artabanowi. Ów przybraniec knuje, by zawładnąć tronem i zniszczyć przybranego brata. 
- Tak to już bywa w królewskich rodzinach.
- Gotarzes – bo tak się zwie – jest człowiekiem nieokrzesanym i okrutnym. To jedno wielkie nieszczęście dla Partów.
- Czyż nie wywodzą się właśnie z Dahów
- To dla niego dobry pretekst. Zależy mu jedynie na własnej sławie, władzy i bogactwach.
- U królów to nic nowego.
- Gotów podnieść taki zbójecki zamęt, że ani się obejrzymy, jak wszyscy skoczą sobie do gardeł. 
- A co ty masz z tym wspólnego?
- Pomagam królowi czuwać nad sytuacją.
- Czyli szpiegujesz na jego rzecz. Zapewne i coś więcej.
- Nazwij to, jak chcesz. 
- A jakie są jego zamiary?
- Król widzi jako swego następcę prawowitego syna, Wardanesa. 
- Niech więc to ogłosi. Albo jakoś umiejętnie pozbędzie się intryganta.
- Na razie musi lawirować, nie chce nikogo rozdrażniać. Nie będę cię zanudzał szczegółami.
-  I do tego potrzebuje pewnych sojuszników, także na zewnątrz. Na przykład w Rzymie.
- Byłoby dobrze, gdyby, by wasz cesarz pozostawał nam życzliwy – za tym określeniem kryć się mogło dosłownie wszystko. – Może nie do końca rozeznaje się w naszej sytuacji? Kto wie, jakie dochodzą do niego głosy?
- Mówiąc krótko, i bez ogródek, proponujesz mi, ni mniej, ni więcej, bym został jakimś osobliwym posłańcem królewskich interesów?
- Kupcy wiedzą, co dla nich korzystne. Zwłaszcza tacy, którzy daleko patrzą.
Zamęt to miałem teraz ja, we własnej głowie. Do czego to doszło? W podróży zaprzyjaźniłem się z Sogdyjczykami, Baktrami, nieco zbliżyłem do tajemniczych Hanów, wreszcie zyskałem zaufanie pewnych Persów. A teraz zausznik partyjskiego króla wciąga mnie w tutejsze intrygi i oczekuje, że opowiem się po jednej ze stron przed samym Tyberiuszem. Trochę tego dużo, i zbyt to poplątane. Lecz nie wolno mi zapomnieć o powinnościach cesarskiego wysłannika. Nie wyczułem zagrożenia w propozycji tego Tamisa, czy jak się tam zwał ów dziwny człowiek przede mną. 
- Co więc proponujesz?
- Spotkanie z Gotarzesem.
- Nie rozumiem. Właśnie z nim?
- Gdy go poznasz, zrozumiesz o czym mówię. Zresztą tylko on został w Egbatanie. Król, z większością dworu, wrócił do stolicy.
- A ty pilnujesz jego wroga?
- Zbiera różnych ludzi, awanturników, szukających korzyści przy pańskim stole. Obcych, swoich, możniejszych, mniej ważnych, kogo się da. Trzeba to wiedzieć.
- Wie, że go szpiegujesz? Przecież jesteś człowiekiem jego ojca.
- Próbuje mnie kupić, jak wielu. A ja udaję, że się waham. Niezbyt mi ufa, lecz da się namówić na spotkanie z kimś ważnym z Rzymu. Słyszał też o waszej karawanie. Wszyscy tu o niej mówią. 
- Nie jestem nikim ważnym.
- Łatwo go przekonam. Jest próżny, więc chętnie cię przyjmie. Choćby z ciekawości. Ale będzie namawiał do swoich pomysłów. 
- Jakich?
- Nie wiem, jak je nazwie, ale skryje za tym propozycję, by go wspierać jako przyszłego króla Partów.
- Ale Rzymu nie lubi? 
- Ponarzeka, postraszy, ale to tak dla pokazania, jaki jest ważny. On gotów wejść w sojusze nawet z demonami, byle zdobyć, co mu się marzy.
- Nie lubię, jak mnie kto straszy.
- To tylko teatr, nic więcej. 
- Cóż, zaryzykuję. – Zgodziłem się, bo i tak nie miałem teraz nic lepszego do roboty. – Ale obiecaj, że przy okazji pokażesz mi pałac. Czytałem o nim, interesuje mnie historia.
- Zgoda.
- Kiedy?
- Jutro, w południe?
- Może być.
- Będzie też okazja, żeby jeszcze porozmawiać.
- Jeśli tylko ujdę z życiem.
- Bez obawy – zaśmiał się, wyraźnie zadowolony. – Przyślę eskortę.
- Bez przesady!
- Będzie, jak należy – mówiąc to wstał, by się pożegnać. Wymieniliśmy stosowne gesty, i już go nie było.
Zostałem sam przy pustym już dzbanie wina. Czy aby nie pakuję się w jakieś tarapaty?. Ale słowo się rzekło, zresztą może być ciekawie. Że też na mnie to padło! Lecz takiej okazji przepuścić nie wolno. Nic, ani nikt do niczego mnie zobowiązać nie może, a co zobaczę, to moje.

41. Dyplomacja i świeży trop
Nazajutrz długo nie mogłem wygramolić się do życia. Po miesiącach sypiania w drodze, gdziekolwiek i jakkolwiek bądź, wygodne i miękkie łoże zdawało mi się nieziemskim wręcz cudem. Służba przyniosła odświeżone ubrania, a na poranny posiłek zszedłem do sali w gospodzie, gdzie, mimo wczesnej pory, gości nie brakowało. Gospodarz traktował mnie z wielką atencja, mając, widać, za kogoś bardzo ważnego. Uznał tak zapewne po wczorajszych  odwiedzinach Tamisa, bez wątpienia znanego mu z pozycji i rodzaju zadań, jakie wykonywał. Gospody to miejsca, gdzie rozwiązują się języki miejscowych, pojawiają rozmaici przyjezdni, a szpiegowanie to w dużym przecież stopniu zbieranie zasłyszanych drobiazgów, z których zawsze da się wyłowić coś, interesującego, by potem składać to w większe całości. Nie ma na świecie chyba ani jednego karczmarza, który by nie pomagał odpowiednim służbom, w obawie, by nie dociekały zbytnio, co ma sumieniu przy prowadzeniu swych interesów.
Około południa przed gospodę zajechał konny strażnik, prowadząc ze sobą luzaka. Odszukawszy mnie, grzecznie zaprosił do podążenia z nim na spotkanie w pałacu. Zauważyłem, ze konie, oprócz ozdobnych siodeł i uprzęży, miały jeszcze na łbach małe, kolorowe pióropusze. Wyjaśniło się, ze to znaki królewskie, nakazujące ustępowanie jeźdźcom z drogi. Tak więc, odprowadzani ciekawymi spojrzeniami obecnych, ruszyliśmy w górę, ku pałacowym murom. Tam, za ostatnią bramą, wjechaliśmy na mały, boczny dziedziniec, gdzie czekał już na mnie Tamis. Po powitaniu, weszliśmy do środka, po czym, przemierzywszy wiele sal i korytarzy, weszliśmy do okazałych komnat królewskich. W jednej z nich, siedział młody jeszcze mężczyzna, w otoczeniu kilku stojących wokół niego osób. Tak oto stanąłem przed owym Gotarzesem, o którym tyle naopowiadał mi wczoraj mój popołudniowy gość.
Powiada się, że nie można po raz drugi zrobić dobrego, pierwszego wrażenia. Ten człowiek nie mógłby tego zrobić ani za drugim, ani nawet za dziesiątym razem. Młody osiłek, ubrany niedbale, ale bogato, rozwalony na ozdobnym krześle, z twarzą, znamionującą wszystko, tylko nie rozum. Gdy skłoniłem się grzecznie, przez dłuższa chwilę wpatrywał się we mnie w milczeniu, z pysznym uśmieszkiem, po czym naraz wybuchnął śmiechem.
- Proszę, proszę, kogóż my tu mamy – rzucił wręcz wzgardliwie, zamiast spodziewanych przeze mnie słów powitania. – Słyszałem, słyszałem o niezwykłych gościach w mieście – spojrzał na mnie niczym na jakąś egzotyczną ciekawostkę. – Mówiłeś, że to bogaty kupiec z Rzymu? Wygląda dość niepozornie – zwrócił się do Tamisa. – Zatem witam, drogi panie – pochylił się w moją stronę, niczym drapieżnik ku swej ofierze – witam cię Cieszę się, że nas odwiedziłeś, że znajdujesz za celowe złożenie należnego uszanowania na naszym dworze. 
- Pozwól wyrazić moje dla ciebie słowa szacunku, panie – odparłem chłodno. – Widomym mi jest, jak ważną i znakomitą jesteś osobą, a mając niepowtarzalną okazję poznania cię, nie mógłbym z niej nie skorzystać, by zapewnić, że rzymscy kupcy wiele uwagi przywiązują do handlu z królestwem Partów – nie chciałem wychodzić poza rolę, w jakiej mnie widział..
- No, proszę, gładkie słowa, a z miejsca zaczynasz mówić o interesach. I my im sprzyjamy, lecz liczymy w nich nie tylko zyski w złocie, ale i w innych korzyściach – zaskoczyło mnie, że od razu przystąpił do tak prostackiej dyplomacji. – Nasza przychylność ma swoją cenę – rzekł, niczym udzielny władca, pewny swej siły. – Chętnie was będziemy wspierać, jeśli tylko będziemy mogli liczyć na wzajemność – pokiwał ręką jakby z ostrzeżeniem. Jeśli uważał, ze tym sposobem pokaże, jak wytrawnym jest graczem, to musiał być skończonym durniem. 
Byłem przygotowany na rozmowę bardziej subtelną, przyjazną choćby dla pozoru, na jakieś, zwyczajowe pytania o podróże, o sprawy ogólniejszej natury, nawet o kombinacje polityczne. Tymczasem królewski syn zachowywał się butnie, wyniośle, wręcz opryskliwie. Postanowiłem jednak spróbować wyciągnąć z niego coś bardzie konkretnego.
- Kto dobrze umie i chce kalkulować, ten powinien znać argumenty tych, z którymi dobija targów, nieprawdaż panie? – nie było powodu, by bawić się w delikatność. Udałem małego chytrusa, bo to chyba najlepiej mogło przemówić do jego wyobrażenia o prowadzeniu polityki.
- Proszę, to rozumiem – zarechotał zadowolony z prosto wyłożonego pytania. – Otóż, drogi panie, wrota na mostach i komory celne dla towarów można otwierać lub zamykać wedle uznania. Chętnych jest wielu, ale my najbardziej sprzyjać będziemy tym, za którymi stać będą pewni sojusznicy przeciw naszym wrogom. Zewnętrznym – zawiesił głos – ale i wewnętrznym.
- My, kupcy, nie mieszamy się za bardzo do polityki. Ale jesteśmy chętnie słuchani przez tych, którzy ją prowadzą.
- Otóż to!  Niegłupi jesteś, rzymianinie. Chcę wierzyć, ze nasze oczekiwania trafią gdzie trzeba.
- To nie jest niemożliwe.
- Wiedz zatem, że mogą przyjść u nas zmiany, nawet duże zmiany, więc lepiej zawczasu się do nich przygotować – mówiąc to, rozejrzał się wymownie po zebranych, którzy przytaknęli tym słowom ze służalczymi minami. – Mówię to na wszelki wypadek, ot tak, po przyjacielsku.
- Bardzo sobie cenimy przyjaźń królów, także i ich synów, a już tym bardziej tych, których może czekać wspaniała przyszłość – chce pochlebstw, to niech się nimi dławi. 
- Cieszę się, że dobrze pojąłeś sens moich słów – klasnął w dłonie z wielkim ukontentowaniem. – Mam więc nadzieję, że pomyślnie wrócisz do Rzymu i zaświadczysz komu trzeba o naszej dobrej woli.
- Nawet jeśli jest tylko warunkowa, to przecież nie wolno jej lekceważyć – nie mogłem sobie darować szczypty złośliwości, której i tak pewnie nie pojął w tym swoim małym rozumku, skupionym na własnej próżności. 
- Zatem żegnam cię, panie, i życzę bezpiecznej drogi – uniósł rękę w widowiskowym geście wielkiego pana. Żadnych oznak szczególnej gościnności, żadnych swobodnych żartów, nawet zdawkowych pytań, czy uwag.. Ot, łaskawość wobec petenta, popis lekceważącej pychy, połączonej ni to z przestrogą, ni groźbą. Szybko, krótko, bez ceregieli, z pokazaniem swej wyższości.
- Niech bogowie mają cię w swej opiece i wspierają we wszystkim co, najlepsze – pożegnałem go zwyczajowym zwrotem, skłoniłem się, i wraz z towarzyszącym mi Tamisem opuściłem to obrzydliwe dla mnie zgromadzenie.
Przeszliśmy w milczeniu kilka pałacowych przejść, wreszcie dotarliśmy do sporego pokoju na końcu jednego z korytarzy, za ciężkimi drzwiami, z wyjściem na mały, kolumnowy taras.
- I tak miałeś, panie, szczęście, że był dziś w dobrym humorze – mój gospodarz krótko skwitował dopiero co zakończone spotkanie. – Potrafi bardziej dosadnie okazywać swe groźne miny – nawet nie próbował kryć się z niechęcią do syna swego króla.
- Nie znam się na obyczajach wschodnich władców, lecz powiem ci, panie, że miałem wrażenie, jakbym znalazł się w jednej klatce z niebezpiecznym zwierzem, tyle że chwilowo mało rozdrażnionym, bo akurat po śniadaniu.
- Dosadnie powiedziane, ale prawdziwie – uśmiechnął się kwaśno. Może i nie znosił Gotarzesa, ale to przecież jego kraj, jego królowie, a tym, co zobaczyłem, żadna miarą poszczycić się przed obcym nie mógł.  
- Masz rację, może wam narobić niezłego bałaganu w państwie. Nie wiem, jaki jest drugi królewski syn. Ale w krwawych intrygach o władzę, niewiniątek wokół tronu trudno chyba szukać?
- A w Rzymie jest inaczej? Zdaje się, że wam też wojen przez prywatne ambicje nigdy nie brakowało?.
-  Ale jest u nas jedna idea państwa. Jego jedności. Wiele nam zagrażało zamętów, i jeszcze będzie zagrażać, ale nikt nigdy nie dopuszczał nawet myśli, by je rozszarpać na kawałki. 
- Pokusy i pycha potrafią ogłupić nawet rozsądnych ludzi. Wielu wręcz znieprawić.
- Cóż, różnie bywało. Zdarzała się prywata, owszem, niepohamowana, nawet groźna, lecz nie zdrada. Zawierano dziwne sojusze, nawet przeciw swoim, ale nie przeciw państwu.
-. Kogo zaślepi ambicja, gotów jest na wszystko, byle niepodzielnie panować, choćby i na małym skrawku ziemi. 
- Nawet szaleństwa takich głupców mają u nas granice. To prawda, bijemy się miedzy sobą, jak wszędzie, ale Rzym rośnie w siłę. Zdrajcy zawsze dają głowę.
- Mieliśmy kiedyś króla, który stworzył wielkie państwo. Niezwykły rozum, siła. Nie musiał nikogo o nic prosić, to inni szukali w nim sprzymierzeńca.– bez wątpienia miał na myśli Mitrydata, który podbił i zebrał w całość ziemie od Armenii po Baktrię. – Przydałby się znów ktoś taki.
- Wierzysz, że może nim być ów drugi syn Artabana?
- Wierzę, że nie zechce trwonić tego, co mamy. Ale pewności nie mam. Wolę jednak na tronie kogoś bardziej przewidywalnego, zdolnego do miarkowania dzikości własnej natury.
- Czy nie za dużo oczekujesz? Sam powiedziałeś, że władza ulega pokusom.
- Przekonamy się.
- Tak czy owak, dziękuje za dzisiejsze zaproszenie. Trochę mi przejaśniło w głowie.
- W drodze powrotnej zatrzymasz się w Ktezyfonie?
- Zdaje się, że lepszej drogi nie mam. Ale wystarczy mi waszych królewskich spraw. Zostanę tam kilka dni, bo chce spróbować kogoś odszukać. To sprawa całkiem prywatna, nawet nie w interesach.
- Zatem nie pytam, bo nie wypada.
- To żadna tajemnica. Szukam śladów rodzinnych. Stare dzieje, ale dla mnie ważne.
Tknięty pewna myślą, sięgnąłem do sakwy, z którą się nie rozstawałem, po czym wygrzebałem z samego jej dna ów mały amulet, jaki dostałem w domu przed podróżą, a który był pamiątką po partyjskiej matce mego dziadka. Na nieznanym mi kamieniu, obrobionym w kształcie prostokąta, wyryto jakieś znaki, mocno już wytarte, których znaczenia nie rozumiałem, bo i skąd. 
- Skoro jesteś, panie, taki u was wszechwiedzący, to może poznasz, co to takiego? – spytałem trochę przekornie, ale i z nadzieją, że dowiem się czegoś, co mnie naprowadzi na jakiś trop. 
Wziął kamień do rąk, oglądał go przez dłuższą chwile, wreszcie oddał mi, uśmiechając się z zadowoleniem
- To znak cechowy, najwyraźniej medyków. Poznaję, bo w mojej rodzinie też mamy podobny.
- Przecież nie jesteś medykiem.
- Jest nim mój ojciec, a od niedawna i brat. 
- Czy umieliby rozpoznać, do kogo to należy, albo należało?
- Nie wiem. Ich musisz pytać.
- Gdzie ich znajdę.
- Powiem ci, jakich szukać. Skąd to masz, panie?
- Zdziwisz się, ale to pamiątka po mojej prababce. Była grecką partyjką, lekarską córką.
- No proszę! A więc rzymski bogacz jest po trosze Partem? 
- Na to wychodzi. 
- Coś mi świta w głowie. Czy ktoś z twoich przodków nie prowadził handlu na wschodzie?
- Czemu pytasz?
- Gdy byłem mały, słyszałem od rodziców o pewnym handlarzu z Rzymu, który miał u nas rodzinne korzenie. Znał mnóstwo ludzi, kręcił się za wielkimi interesami, jeździł ponoć nawet do samego Charaksu.
- Coś jeszcze?
- Tyle, że wielkie wyczyniał u nas awantury, ale nie pytaj, jakie, bo nie wiem. Podobno strasznie był łasy na kobiety. Więcej nie pamiętam.
- A twój ojciec? Znał go?
- Nie mam pojęcia. Może tak, może nie. Sam go spytaj. 
- Nie omieszkam.
- No, no, proszę, jakie to cuda zdarzają się na świecie. Kiedyś jeden Tycjan, teraz drugi! 
- Skąd znasz to imię?
- Nie byłbym tym, kim jestem, gdybym nie znał różnych rzeczy, i nie umiał składać jednej z drugą, szlachetny Viatusie. Czy rzeczywiście tak się nazywasz??
- Skoro jesteś tym kim jesteś, to powinieneś znać odpowiedź.
- Dobre więc miałem wyczucie. Zatem Tycjanowie nie popuszczają na wschodzie. W Syrii od dawna jesteście wielkimi panami. A teraz ta karawana. Dobrze to pomyślane. Daleko sięgacie. Czy wciąż chcesz mnie przekonywać, że nie znasz się na polityce? Przecież wasz cesarz musi siedzieć w waszej kieszeni jak ryba w saku.
- Nie rozpędzaj się Tamisie, bo dostaniesz zadyszki.
- Nie obawiaj się, w niczym ci nie zagrażam, ani nie chce uchybić. Cieszę się, że cię poznałem. Możesz być nam bardzo pomocny. Mam na myśli króla. 
- Chcesz powiedzieć, że przydatny.
- Na jedno wychodzi. 
- Teraz ty zaczynasz?
- Tak to już jest w polityce. Ale chyba sam się przekonałeś, że warto wam uważać, i na co. 
- To znaczy? 
- Tu w handlu rządzą Grecy, trochę Żydzi. Nikogo do niego nie dopuszczają, a rzymskich i fenickich kupców nienawidzą. Artaban ich gnębi, poodbierał im różne przywileje, ale są za słabi, żeby iść z nim na udry. A że maja góry złota, więc mogą dać go trochę Gotarzesowi, który chętnie im naobiecuje wielkie rzeczy, a potem wystawi do wiatru. Oni to wiedzą, ale gotowi są zaryzykować. W chaosie łatwo robić swoje, zwłaszcza jak się ma za co. W sumie mało ich obchodzi państwo, nie uważają je za swoje, liczą tylko zyski i patrzą, czy ich wciąż mają za najmądrzejszych i najwspanialszych. Więc dodaj sobie teraz to wszystko razem, i zobacz, co wam wyjdzie z rachunku.
- Rachunki to jedno, a praktyka to co innego. Wiele sił tu działa, nie tylko sam handel.
- Oczywiście. Warto jednak patrzeć, na co można mieć wpływ. Bez nas nie tak łatwo przebijecie się z nim dalej na wschód. Sądzę, że wnioski z kalkulacji, o jakich mówię, na pewno dałyby Tycjanom należyte argumenty w szerszym przedstawianiu spraw Tyberiuszowi.
- Chyba i ty nie jesteś tylko zwykłym królewskim doradcą od dworskich sekretów i intryg? Też wysoko mierzysz. 
- Mnie wystarczy pozostawać w cieniu.
- Pozwolisz, że nie uwierzę.
- Twoja rzecz. Niemniej, warto, byśmy się dobrze rozumieli.
- Ale bez zbyt wielkich oczekiwań.
- Cóż, trzeba próbować korzystać z każdej okazji.
- I niech tak zostanie.
Tamis zamilkł, potem podszedł do stołu, stanął do mnie tak, bym nie widział co robi, po czym otworzył małą w nim skrytkę, z której wyjął jakiś drobiazg. 
- Dam ci dowód mej dobrej woli – rzekł, wręczając mi spory pierścień, z wyrytym na nim szczególnym znakiem, podobnym do tego, jaki sam nosił. – Każda straż, każdy urzędnik u nas, wie, co on oznacza, i kto ci go dał. Nikt nie będzie cię niepokoił, o nic pytał, ani zatrzymywał.
- Długi jest ten cień, w którym się kryjesz, Tamisie.
- Może nie aż tak długi, jak chciałbyś wierzyć, ale użyteczny – zaśmiał się. – Noś go, ale nie obnoś się z nim zanadto na widoku. Nie każdemu się spodoba. 
- Dziękuję. Wielka to dla mnie będzie pomoc, a i bezpieczeństwo. Czemu mi go dajesz, w końcu obcemu?
- Zależy mi, żebyś wrócił do domu cały i zdrowy. Do Eufratu nic ci nie zagrozi, chyba że zwykli bandyci. Z mojej strony to prosta kalkulacja, choć daję ci ten znak trochę i przez wzgląd na twe partyjskie koligacje. Czyż nie wywodzimy się obaj z medyków? Zdumiewająca okoliczność, musisz przyznać?
- Bogowie nieźle sobie to wykombinowali.
- Oby z dobrym dla nas pożytkiem – rzekł sentencjonalnie. – Chciałeś obejrzeć pałac. Chodźmy, odprowadzę cię i pokażę, co się uda..
Nie trwało to długo, gdyż Tamis nie chciał za paradować po pałacowych wnętrzach w towarzystwie obcego, na widoku kręcących się dworzan i strażników. Zdążyłem obejrzeć nieco zebranego bogactwa i kilka okazałych sal, urządzonych z wielkim rozmachem i przepychem. Na zewnątrz pokazał mi sporą budowlę, w której niegdyś znajdował się słynny skarbiec, ogołocony przez Aleksandra. Przypomniałem sobie przekazy o starym, znamienitym wodzu, Parmenionie, którego Macedończyk kazał tu zamordować za rzekome przewiny jego syna, podejrzewanego o spiskowanie przeciw swemu władcy i kradzież części zrabowanego złota. 
Trzeba przyznać, że po dawnych wojnach odbudowano pałac z wielka starannością, choć nie udało się przywrócić ani wielokolorowej urody murów, ani bogatych złoceń, jakimi okładano ponoć cyprysowe i cedrowe drewno, sprowadzane z daleka, a użyte do wystroju całości,. Trudno mi było jednak wyrobić sobie zdanie, gdyż w zapiskach historyków prawda zwykle miesza się z fantazją, w stopniu zależnym od osobistych odczuć i gustów autorów. 
Rozstając się z Tamisem przed bramą na dużym dziedzińcu, spytałem, czy przyjmie zaproszenie na spotkanie z moimi towarzyszami podróży, jakie zamierzałem urządzić przed wyjazdem z miasta.
- Chciałbym pożegnać się z nimi jak najlepiej, by zachować dobre wspomnienia z wyprawy, w której tyle poznałem i tak wiele się nauczyłem. Sądzę, ze znajomość z tymi kupcami przyda ci się na przyszłość, a gdy przekonasz ich, że są tu mile widziani - kiedyś okaże się bardzo użyteczna, i dla nich, i dla ciebie.
- Wychodzi z ciebie jednak polityk, Tycjanie – roześmiał się, kręcąc głową. – Nie przepuszczasz żadnej okazji do załatwiania interesów. Teraz lepiej rozumiem, dlaczego twoja rodzina doszła do tak wielkiej fortuny i sławy. Umiecie daleko patrzeć.
- Ty też masz niezły wzrok, Tamisie.
- Zaproszenie przyjęte. Kiedy?
- Za dwa dni. W mojej gospodzie. Będzie skromnie, ale miło i ciekawie, zapewniam cię.
Wróciłem do miasta, a wczesnym popołudniem wybrałem się do obozu kupców, by sprawdzić, jak stoją moje sprawy. Agis, ujrzawszy mnie, przerwał prowadzone właśnie ćwiczenia z hanijskimi żołnierzami i pokrótce opowiedział mi, co tu się dzieje. Przy rozliczaniu towarów i pieniędzy obyło się bez większych swarów, znalazł się chętny na naszego kamelosa, pozostawało tylko dopełnić targu i znaleźć dobrego konia. Babura nie było, zapewne kręcił się gdzieś, węsząc po swojemu wśród okolicznych handlarzy. Zaszedłem do Sangrena, potem do Idasa, który właśnie był wrócił w doskonałym nastroju, ponieważ znalazł kolejną ofiarę swych miłosnych zapędów i namówił się z nią na dzisiejszą noc. Nie pytałem o nic, lecz gdy zostaliśmy sami, zabrał mnie do swego namiotu, i bez zbytnich wstępów wręczył mi spory, i całkiem pokaźny mieszek z pieniędzmi.
- Ojciec nakazał mi, bym dopilnował twojej zapłat za pomoc, jakiej nam udzieliłeś. – Ani chybi była to sprawka Fandaka, który mi tak sprzyjał w Merwie. Zapewne wolał załatwić to przez Menandra, niezbyt widać ufając Baburowi i jego rzetelności w obracaniu cudzymi pieniędzmi. Sogdyjskich interesów strzegł dobrze, bo czuł na sobie wzrok Patrosa, ale już z innymi nie był zbyt godny zaufania. 
- Na nic takiego się nie umawialiśmy.
- Ale wszyscy tu uznaliśmy, że tak się należy. To wspólne rozliczenie, według naszego uznania. 
- Skoro tak, to dziękuję. Przekaż ojcu moja wdzięczność i wyrazy szacunku. Ja też mam coś dla was. Choć nie w złocie, lecz dla dobrego kupca może nawet bardzie cennego. Na pewno ci się spodoba.
- Co takiego?
- Przekonasz się za dwa dni.
Zostawiłem go w niepewności, po czym wstąpiłem jeszcze do Tanwena. Spytałem czy zechce przyjąć moje zaproszenie na spotkanie, jakie planuje. 
- Wiem, że niechętnie zadajesz się z obcym, i to niższego stanu, lecz uczyń mi ten honor i odstąp na jednio popołudnie od swoich zasad. Przekonasz się, że warto, bo poznasz kogoś,  kto na pewno cię zainteresuje.
Han, jak to Han, nie dał nic po sobie poznać, długo rozmyślał, wreszcie skinął głową na znak, że się zgadza. Lecz nie byłby sobą, gdyby nie opatrzył tego jakimś niby urzędowym komentarzem. 
- Zdążyłem się już przekonać, że nie jesteś tym, za kogo chciałbyś uchodzić. Dostrzegam w tobie kogoś więcej, niż zwykłego wędrowca. W tej propozycji musi więc kryć się coś jeszcze, nie tylko chęć prostej uciechy. Zakładam, że będzie to warte mego czasu.
- Dobrze myślisz, Tanwenie, jak zwykle – po tygodniach, spędzonych na wspólnych rozmowach, całkiem spokojnie znosił moją żartobliwą familiarność. 
 Pokręciłem się jeszcze trochę po obozie, domówiłem, z kim trzeba czas i miejsce planowanego spotkania, po czym ruszyłem z powrotem, tak by jeszcze przed zmrokiem zdążyć wrócić do gospody, nie narażając się na wieczorne niespodzianki ze strony miejscowej łobuzerii. 

42. Pożegnania
Cały następny dzień spędziłem na miłym lenistwie, połączonym z przechadzką po mieście i jego okolicach. Znalazłem sporo ciekawostek z czasów bardzo odległych, choćby posąg Herkulesa, czy groby dawnych władców, wywodzących się jeszcze od Deicesa, legendarnego króla Medów, który Egbatanę zbudował i wyniósł do rangi stolicy państwa, niegdyś sławnego i potężnego. Jej położenie sprawiło, że pełno tu śladów historii po Persach i Grekach, i po nieustannych wędrówkach wojsk szlakiem królewskim z zachodu na wschód. Teraz idą nimi głównie kupcy, dzięki czemu miasto, niegdyś długo łupione i niszczone, teraz się odrodziło i obrasta w bogactwo, jakie zwykle towarzyszy udanym interesom. 
Zaniosło mnie również pod ogromną, gładką skałę na pobliskim wzgórzu, gdzie w zadumie obejrzałem dwie niezwykłe, wykute w skale tablice z inskrypcjami, wyrytymi z polecenia najpierw Dariusza, potem Kserksesa.  Trzeba przyznać, że Persowie mieli rozmach, którego brakuje Partom,  pobawionym ducha wielkości. Miasto, choć tak przecież ważne dla obecnych władców, nadal pozostaje perskie tak z tradycji, jak i zwyczajów. Partowie, jak my w Grecji, przejęli cudzych bogów, lecz – jak to kiedyś ujął w metaforę Maros z Cypru – zapomnieli o tutejszym Olimpie. Więcej użytkują, niż sami tworzą. Kiepsko widzę ich przyszłość. Ich siła osłabnie przez brak dobrych praw i urządzeń, spajających państwo, i przez bezrozumne ambicje, przedkładające interes prywatny nad wartość i dobro wspólnej całości. 
Dzień zakończyłem krótką wizytą w obozie, gdzie domówiłem z Agisem szczegóły naszego wyjazdu, zostawiając mu też trochę pieniędzy, by dokupił, co trzeba, do naszego ekwipunku. Wszystko było już załatwione – obrzydliwy kamelos został sprzedany, czekał nowy, dodatkowy koń, rozliczenia zaś zakończyły się wielce dla mnie pomyślnie Przypomniałem wszystkim o jutrzejszym spotkaniu i wróciłem do gospody. Tam rozmówiłem się z gospodarzem, nakazując mu, by przygotował na jutro osobne miejsce dla mych gości, i dobrą, acz niekoniecznie zbyt wystawną wieczerzę..
- Ma być wygodnie, skromnie, cicho, spokojnie i czysto – wyliczyłem me wymagania.
- Wielki to dla mnie zaszczyt, panie – giął się w ukłonach. – Zapewniam cię, że będziesz zadowolony. Czy zechcesz powiedzieć, jak liczne będzie to grono?
- Kilka osób, sześć, siedem, to się jeszcze okaże. I pamiętaj, spraw się dobrze, bo to ci się bardzo przyda na przyszłość.
- Zdążyłem się już tego domyślić, szlachetny panie – najwyraźniej przekonała go do tego moja nadspodziewanie długa i przyjazna rozmowa z Tamisem. Uznał, ze muszę być kimś ważnym, skoro zechciała mnie nawiedzić tak znacząca figura, poświęcając tyle czasu obcemu przybyszowi. Zapewne wywąchał też swym czułym nosem, skąd i z kim tu przyjechałem. Niewątpliwie dobrze spożytkuje z zyskiem obydwie te okoliczności dla podniesienia rangi swej gospody, umiejętnie rozpowiadając, kto też to u niego nie bywał.  Stanie więc na głowie, by nam dogodzić.
O umówionym czasie wszystko było już gotowe, ja zaś czekałem na towarzyszy niedawno zakończonej podróży, konstatując z zadowoleniem, że tak duża część powrotnej drogi przeszła pomyślnie, przynosząc mi nawet niewielki zysk, na który przecież nie liczyłem. Największej korzyści upatrywałem jednak w tym, że los dał mi możność poznania wielu niezwykłych ludzi, zwłaszcza Hanów, także zobaczenia na własne oczy krain, o których tyle kiedyś czytałem i słyszałem, a które swą tajemniczością od dziecka rozpalały moją wyobraźnię. Doświadczyłem wielu niezwykłości, otarłem się o najdawniejszą historię, nawet trochę zaplątałem w politykę, szczęściem, bez żadnych – jak na razie – złych dla mnie następstw.
Dopełniłem zobowiązań rodzinnych, znajdując niejakie możliwości dla prowadzenia nowych interesów na wschodzie. Nie tylko w Syrii, w Batnei, gdzie niezwykłym trafem natknąłem się na wielce osobliwy ślad po Maesie. Obiecujące wydały mi się znajomości na drogach medyjskich i perskich, niemniej za najważniejsze uznałem te całkiem bliskie i użyteczne, z kupcami z dalekiej Baktrii i Sogdy, nie mówiąc już o hanijskich. Przeczucie mówiło mi, że  prędzej, niż później zobaczymy ich – wszystkich razem, lub z osobna – u nas nad Tybrem. 
Wiozłem również wieści dla cesarza, może nie aż tak ważne, lecz dostatecznie znaczące dla jego rozeznania o siłach, jakie poruszają tu i ówdzie światem poza krańcami naszego imperium, zwłaszcza w Partii. Choć wcale się o to nie prosiłem, tak się ułożyło, że różni ludzie uznali, iż mógłbym stać się rzecznikiem ich interesów w Rzymie – co najzabawniejsze, wzajemnie ze sobą sprzecznych. Nie moją sprawą jest stawanie po czyjejkolwiek stronie, przedstawię je najchłodniej, jak będę umiał. Spiszę raport, a jeśli cesarz zechce mnie wezwać, by poznać moje zdanie, będę się trzymał tego, co w moim przekonaniu może okazać się najlepsze dla Rzymu. 
Dowiedziałem się przecież o knowaniach na partyjskim dworze królewskim, o drzemiącym w utajeniu oporze Persów przeciwko ich nowym panom, a także co nieco o porządkach w Syrii. Niewątpliwie Tyberiusza zainteresują również Hanowie, choć bardziej jako nowinka, niż nowy żywioł, który należy uwzględniać w polityce. Jeśli już zwróci na nich uwagę, to raczej ze względu na osłabianie Partów na wschodzie. Ale tam jest tyle rozmaitych wirów, tak od nas odległych i mało groźnych, że zajmowanie się nimi to chyba strata czasu. Zresztą, niech mądrzejsi rozstrzygają, co zrobić z wiedzą, jaką im przywiozę.
Inaczej jednak przyjdzie rozmawiać w domu, gdyż polityka to jedno, a korzyści Tycjanów – mimo iż się z nią wiążą – to drugie. Jeśli Melosowi udałoby się stworzyć dla nas przyczółek w Batnei, wówczas bliżej już będzie do szlaków z Sogdy i Baktrii, a tam i do Hanów. Co z tego wyjdzie, trudno teraz przewidzieć. A wszak czeka mnie jeszcze stolica Partów, potem długa droga wzdłuż Eufratu. Może tam znajdzie się również coś obiecującego? Zwłaszcza sposobność przebicia się przez greckie zapory, stawiane przeciwko rzymskim kupcom, a więc i naszym interesom na wschodzie? Tak czy owak, na wielkie plany potrzeba będzie rozwagi, dużych wkładów złota, odpowiednich ludzi, i czasu.
Wybiegałem myślami w przyszłość, lecz przecież przede mną jeszcze kolejne miesiące trudnej i wyczerpującej wędrówki ku Syrii. Dzięki hojności wspólników, zwłaszcza cichemu wsparciu Menandra, nie musiałem się martwić o pieniądze, oczywiście, o ile nie wydarzy się co nieprzewidzianego, lub bandyckiego. Pierścień Tamisa dawał jeśli nie gwarancję,  to przynajmniej nadzieję na bezpieczny przejazd przez ziemie partyjskie. Potem, bez wątpienia, napotkam już nasze legiony.  Czegóż chcieć więcej? 
Byłem rad, że dalsza podróż, niewątpliwie równie ekscytująca, jak dotąd, z każdym dniem będzie przybliżać mnie do domu. Mając coś takiego na względzie, inaczej liczy się czas, jako że płynie ona jakby inaczej. To, oczywiście, tylko wrażenie, wszak dnie i noce trwają tyle samo, następują po sobie w takim samym, jak zwykle porządku. Tyle tylko, że w przeżywanie ich poszyte jest pewną niecierpliwością, która jakby spowalnia jego bieg. Gdy zmierzałem do Baktrii, wyznaczony cel pozostawał nieco mglisty, tak co do miejsca, jak i chwili jego osiągnięcia. Uwaga skupiała się na nowości każdego szczegółu, na niezwykłości doświadczania samej podróży, na zaspokajaniu oczekiwań, rozbudzonych przez wieloletnie marzenia. Czas uciekał więc szybko, było go jakby za mało na ogarnianie nowej wiedzy, i wszystkiego, co się wokół działo. 
Gdym w Merwie podjął decyzje o powrocie, sytuacja się odwróciła. Nie ubyło wrażeń, wciąż poznawałem nowe miejsca, nowych ludzi, niemniej samo wędrowanie stało się już tylko nawykiem, codzienną mitręgą. Rodziło się znużenie przyzwyczajeniem, a dni dłużyły się aż do znudzenia. Na szczęście, urozmaicały je rozmowy z Tanwenem i Idasem. Od pierwszego czerpałem wiedzę o Hanach, drugi opowiadał mi o baktryjskich dziejach i zwyczajach, o walkach z Kuszanami, także nieco o Indach. Wieczorami, w szerszym gronie, rozmawialiśmy o prowadzeniu handlu, o rozmaitych towarach, ich pochodzeniu, wyrobie i cenach, słowem, o kupieckich praktykach, w wielu rzeczach podobnych do naszych. Jednakże okazji na to było niewiele, gdyż w drodze trudno o skupienie umysłu ze względu na samą jazdę, na postojach zaś zmęczenie brało górę nad ochotą do dłuższych pogawędek.
Ku memu zadowoleniu, przez te tygodnie wspólnej podróży obyło się bez poważniejszych niesnasek. Tylko Babur irytował nas małostkowością w swoich interesikach, też czujnością małego chytrusa, rozglądającego się jedynie dokoła swego kramu, a niepojmującego większego sensu naszej wyprawy. Tacy ludzie nigdy nie wybijają się na coś więcej, niż przeciętność na służbie tych, którzy nadają impet sprawom naprawdę poważnym i dalekosiężnym. Spytałem nawet Patrosa, gdzie Fandak, przecież człowiek ze wszech miar rozumny i odważnie patrzący w przyszłość, wynalazł tę mizerotę, i czemu wziął ją na wspólnika. Z pokrętnej odpowiedzi zrozumiałem tylko tyle, że musi tam być jakaś zależność rodzinna, i że nasz paskudny sogdyjczyk ze wszystkim wisi na łasce swego rodaka, który trzyma w kieszeni cały jego majątek i pozycję. Wyczułem też, że Patros miał za zadanie nie tylko dowodzić zbrojną strażą Sogdów, lecz także mieć ciche baczenie na poczynania tego małego dusigrosza.
Oczywiście, przesadą byłoby twierdzenie, że chciałem już jak najprędzej znaleźć się w Rzymie. Miałem nadzieję na wiele dalszych atrakcji, wszak czekała mnie po drodze stolica Partów, dalej miasta nad Eufratem, potem, w zależności od wyboru kierunku, może nawet przejazd przez ziemie Nabatejczyków. Wiele spodziewałem się jeszcze zobaczyć, poznać, posmakować. Lecz czułem się trochę jak wódz, który, pokonawszy wroga w walnej bitwie, powraca spokojnie do ojczyzny, by odbyć zasłużony tryumf. Liczy zdobyte łupy, patrzy, co by tu jeszcze zabrać, zostawia po sobie ślady, lecz nie zajmują go już drobiazgi. Gotów wtedy zapominać, że takie rozprzężenie nastroju może drogo kosztować. Zadowolenie z sukcesu wzmaga próżność i pewność siebie, lecz osłabia czujność na to, co człowieka otacza. Łatwo wtedy nie tylko nie dostrzegać nowych, z pozoru mniejszych okazji na poznanie rzeczy ciekawych i pouczających, ale i w pośpiechu zaniedbać względów bezpieczeństwa. A to aż prosi się o niepotrzebne kłopoty.
Przy takich oto rozmyślaniach czekałem na mych gości, rad, że nasza wspólna przygoda zakończyła się pomyślnie, nadto czując także pewną dumę, że stało się tak trochę i za moją przyczyną. Zaufali mi, nie zawiedli się na podsuniętym im pomyśle, i dobrze chyba nim wyszli. Mnie trafiła się bezpieczna asysta na azjatyckich stepach, wiele poznałem i się nauczyłem, a wszystko to nie tylko za darmo, lecz nawet z pewnym zyskiem. Rozstaniemy się więc w zgodzie, a co kto sobie po cichu o kim pomyśli, to jego rzecz. 
Na pożegnanie zostawię im znajomość z Tamisem, człowiekiem wpływowym, od którego wiele tu zależy. Dla kupców dobre układy z ludźmi polityki bywają nieocenione, jeśli tylko obie strony potrafią znaleźć wspólny język. A że tak się stanie, byłem pewny, jak mało czego! Szpiegowska ciekawość Tamisa, zręcznie wspierana obietnicą sprzyjania zyskownym interesom przybyszów znad dalekich granic jego państwa, ani chybi znajdzie dopełnienie w ich gotowości służenia mu rozmaitymi wiadomościami i przysługami, które on z kolei wykorzysta do zdobywania przewag we własnych intrygach. Cóż, różne bywają odmiany cichych związków złota i władzy, o czym, jako Tycjan, wiedziałem aż nadto dobrze z praktyk rodzinnych. W końcu, czyż sam nie byłem tego najlepszym przykładem?
Najpierw przyszli towarzysze podróży – obydwaj Hanowie, Idas oraz Babur z Patrosem. Agis został w obozie, by wraz z wszystkimi strażnikami pilnować wspólnego dobytku. Tamis pojawił się nieco później, gdy już rozsiedliśmy się za dobrze zastawionym stołem. Zapewne czekał gdzieś w pobliżu, by, na wszelki wypadek, z ukrycia sprawdzić, czy aby nie szykuje się tu jakaś niemiła niespodzianka. Przedstawiłem go jako mego znajomego spośród miejscowego, dobrego towarzystwa, ciekawego niezwykłych kupców z dalekich krajów. Nie chciałem wydawać jego prawdziwego zajęcia, ani pozycji, uznając, że jeśli zechce, sam to uczyni w stosownym czasie, i temu, komu zechce. Zebrani przyjęli to za dobra monetę, z wyjątkiem Tanwena, który swoim urzędowym nosem wyczuł, że ma przed sobą kogoś, kto nie jest tym, za kogo chciałby uchodzić. Obydwaj, wiedzeni niezawodnym wyczuciem, rozpoznali się niczym dwa zwierzęta tego samego gatunku. Swój poznał swego, lecz obydwaj udawali, że jest tak, jak zostało powiedziane. 
Babur niezwykle się ucieszył, gdy rozpoznał w gościu człowieka, z którym już był rozmawiał pierwszego dnia na placu obozowym, oczywiście, nie mając wtedy pojęcia, że ten wziął go na spytki wcale nie z sympatii, tylko dla jego gadulstwa. Zrazu próbował nawet pewnej z nim familiarności, lecz Tamis ostudził jego towarzyskie zapały, poświęcając większą część uwagi Hanom, a potem Idasowi. Part znakomicie władał, zarówno greką, jak i mowa perską, więc rozmowy toczyły się wartko, zmuszając przy tym do dużego wysiłku obydwu hanijskich tłumaczy, warujących za plecami swymi panów. niczym dwa wierne psy.
Po wymianie wielu grzeczności, języki się rozwiązały, zaczęto wspominać co ciekawsze przygody z podróży, sypnęły się żarty. Gospodarz wywiązał się znakomicie ze swego zadania, służba uwijała się sprawnie i bezszelestnie. Tamis zręcznie udawał pełne niedowierzania zachwyty nad dzielnością kupców, ich pomysłowością i wytrwałością, dzięki czemu wydobył z nich wiele wiadomości zarówno o nich samych, jak i o krajach, skąd przybyli. Jeden Tanwen zachowywał ostrożność, powściągając też swego rodaka przed nadmierną wylewnością. Part unikał wobec nich natarczywości, lecz koniec końców zyskał tyle, że Hanowie zgodzili się, by ich odwiedził w obozie pod pretekstem ciekawości dla pewnych rzadkich towarów, z jakimi tu przybyli. Pewne niedomówienia, jakie padały między nimi wskazywały, iż hanijski urzędnik i partyjski, dworski wyga wiele sobie po tej wizycie obiecywali, i to bynajmniej nie w sprawach handlowych. Wiele bym dał, by móc z ukrycia podpatrzyć i podsłuchać, jak też będą miedzy sobą chytrzyć. 
Przysłuchiwałem się tym zabiegom ze sporym rozbawieniem, widząc jak królewski szpieg i zausznik umiejętnie zyskuje przychylność kupców, podsuwając im różne aluzje co do możliwości nawiązania korzystnych dla nich stosunków na przyszłość. Nie mówiono o szczegółach, nie padały żadne obietnice, natomiast wymieniono się zaproszeniami do dalszych jeszcze spotkań, podczas których rozmowy zapewne okażą się bardziej konkretne, tyle że dla każdej ze stron w innym nieco sensie. Przyznam, że byłem pełen podziwu dla umiejętności, z jaką Tamis grał na odmiennych przecież charakterach każdego z obecnych. Umiał wyczuć, co kim najbardziej powoduje, i – niczym dobry muzyk, który wie kiedy, i w jaka strunę uderzyć dla najlepszego efektu – podsuwał pomysły tak, by rozmówcom wydawało się, iż to oni sami są ich autorami. Obserwując jego zmyślność, gotów byłem przysiąc, że w mąceniu ludzkich umysłów pobierał nauki u najlepszych mistrzów sofistyki.
Nawet Hanowie łapali się na niejeden haczyk, jaki podsuwał im pod nos. Tamis przebił się przez ich etykietę do tego stopnia, że zaniechali wyuczonej sztywności w zachowaniu, i sztucznej wykwintności w mowie. Udało mu się nawet, przez zaskoczenie, raz czy dwa wywołać u nich okazanie wesołości w żartach, czego nie widziałem u nich przez wszystkie tygodnie wspólnej jazdy. Śmiejący się szczerze Han to doprawdy wielkie dziwo!  Nie mogłem powstrzymać się od myśli, iż nie ma w człowieku takiego muru, w którym nie da się uczynić wyrwy. To niby oczywiste, ale w zetknięciu z kimś tak odmiennym, jak hanijski urzędnik, proste nie jest. A tu, proszę, Tamis, znalazł sposób, by tego dokonać. Po prostu zagrał Tanwenowi na próżności, dając mu do zrozumienia, że domyśla się, jak ważną jest figurą, i że sam, będąc nie byle kim, chętnie wyróżni go osobną rozmową o sprawach najwyższej wagi – kto wie, czy nawet nie państwowej. 
Nie ma na świecie takiego człowieka, który by nie uległ pokusie uwierzenia w swą wyjątkowość. Tamis, unikając pochlebstw, miał dla każdego z zebranych przy stole słowa, jakby tylko dla niego przeznaczone, w uznaniu jego niepowtarzalnej niezwykłości.  Babura wziął na chytrość w interesach, Hanów – na podziw dla tajemniczej wspaniałości ich samych, i ich bogatego państwa, Idasa zaś ujął wizją wielkiej przyszłości dla młodego kupca o duszy awanturnika. Także Patros znalazł u niego uznanie jako wojownik, wart szacunku, nawet gdyby przyszło walczyć z nim w polu. Jednym słowem, nie minęło wiele czasu, jak wzbudził powszechną sympatię, i chęć do dalszych spotkań. A przecież o to mu chodziło. 
Nie byłbym sobą, gdybym i ja nie zagrał w podobną grę. Choć nigdy dotąd nie padło w tym gronie moje prawdziwe imię, przecież wszyscy w jakimś stopniu domyślali się, lub wręcz wiedzieli, że wędruję po świecie nie tylko dla ciekawości badacza, czy przyjemności poznawania dalekich krajów. Gdy z nastaniem wieczoru biesiada powoli miała się już ku końcowi, poprosiłem, by wysłuchali kilku słów na pożegnanie. Najpierw wyraziłem radość, iż mogłem poznać tak znakomitych i godnych szacunku ludzi, odważnych kupców, którzy nie zawahali się przed podjęciem nowego dla nich wyzwania, także wspaniałych towarzyszy podróży. Podziękowałem za okazane mi zaufanie i życzliwość, wreszcie oznajmiłem coś, co miało zabrzmieć zarówno jako obietnica, jak i propozycja.
- Znacie mnie pod imieniem Viatusa, rzymianina z bardzo daleka. Otóż chce, byście wiedzieli, że jestem z rodziny w moim kraju znamienitej, bogatej i wpływowej, prowadzącej rozległe interesy w całym znanym nam świecie. Tycjanowie – bo tak się zwiemy – nie są wśród was znani, lecz jeśli kiedykolwiek znajdziecie się tam, gdzie sięga nie tylko władza Rzymu, ale i większa o nim wiedza, przekonacie się, ile znaczą. Poznałem, jak wiele jesteście warci, a wy, jeśli starczy wam chęci i determinacji do dalszych wędrówek szlakami karawan, gdy dojdziecie w nasze strony, przekonacie się, że moje słowa nie są czczą przechwałką. Mam nadzieję, że w przyszłości znajdziemy okazję, by się odszukać, i wzajemnie sobie pomagać. Obiecuje, że uczynię wszystko, by Tycjanowie wypłacili się wam taką samą życzliwością, jaką wy mnie obdarzyliście. Nie wiem, czy jeszcze się spotkamy, w takim jak tu gronie, lecz jestem pewny, ze bogowie będą nam sprzyjać, i że wasze drogi skrzyżują się kiedyś z naszymi ku wspólnym korzyściom. 
Słuchano mnie z rosnącym zadziwieniem, ale i zadowoleniem. Zapewne każdy po swojemu przekładał sobie to, com powiedział, na własne wyobrażenia, jak mógłby skorzystać ze znajomości ze mną zawartej. Wyjąwszy Tamisa, o Rzymie wiedzieli tyle, co nic, głównie to, com im sam naopowiadał pod drodze. Jeden Patros mógłby powołać się na dzieje rodzinne, nie była to jednak wiedza, lecz stare opowieści, które miał bardziej za legendy, niż prawdę. Tanwen, z którym wymienialiśmy wiele wiadomości o naszych państwach i zwyczajach, teraz, w obrazie, jaki sobie wytworzył, próbował umiejscowić mnie na jakiejś pozycji, nieprzystającej do tej pośledniej, jaka u Hanów zajmują kupcy. Już wcześniej miał kłopot ze zrozumieniem, że duże pieniądze mogą pozostawać poza władzą cesarską, i same są władzą, z którą ta pierwsza musi się liczyć, jeśli chce skutecznie prowadzić swa politykę. 
- Od razu, gdym cię ujrzał, szlachetny panie – rzekł w ciszy, jaka zapadła po mych słowach – pomyślałem, że musisz być kimś niezwykłym, kto jednak dla sobie wiadomych celów chowa się za zwyczajnością zwykłego wędrowca. Idąc swoimi ścieżkami, umiesz zdobywać bez prowadzenia wojny, a to oznaka wielkiej mądrości, przed którą chylę czoła – uderzył w ton niebywale ceremonialny, co w jego etykiecie oznaczało, iż nadał mi jakąś wysoką rangę. Było to niezwykłe, lecz dla mnie zrozumiałe. U nich człowiek sam z siebie jest nikim, skoro więc tak mnie uhonorował, musiał przydać mi czegoś, co w jego świecie daje temu uzasadnienie. Nie pytałem, bo było to bez znaczenia, niemniej pokazałem, że przyjmuję jego słowa z wdzięcznością.
-  Uczony Tanwenie – odparłem z pewną wyniosłością, jaką teraz powinien uznać za słuszną – dziękuję, że ująłeś to tak pięknie i rozumnie. – sam zdziwiłem się, jak łatwo znów wszedłem w rolę Tycjana. Lecz wobec niego było to wręcz konieczne, gdyż w przeciwnym razie straciłbym szacunek, jakim teraz postanowił mnie obdarzać.
Na szczęście, pozostali darowali sobie oficjalność, przyznając jedynie, że i tak domyślali się we mnie czegoś więcej, niż sam im o sobie mówiłem. Idas uśmiechał się, twierdząc, że jego ojciec, po tym, co słyszał był od Fandaka, przejrzał mnie na wylot, choć, oczywiście, nie miał pojęcia ani o Tycjanach, ani o ich pozycji w Rzymie.
- Uznał, że musisz być kimś z ludzi bardzo bogatych i wpływowych, i że pojawiłeś się u nas nie przypadkiem. Zaimponowała mu też twoja odwaga..
- Skąd akurat to przyszło mu do głowy?
- Kupcy idą z towarami. A ty przyszedłeś z pomysłami. To wielkie ryzyko puszczać się tak daleko, żeby przecierać drogę dla przyszłych interesów. A wielkie muszą być wasze plany, skoro tak daleko chcą sięgać. Odwaga to nie tylko wojowanie, ale i śmiałe myślenie – taka uwaga w ustach baktryjskiego młodzika dowodziła, że za animuszem wieku kryją się zaczątki niezgorszego rozumu.
- Wam też niczego nie brakuje. Przecież wybraliście się na te wyprawę.
- Głównie za twoją namową.
- Gdyby twój ojciec nie miał otwartej głowy, nigdy by się na nią nie zdecydował.
- Ale się wahał.
- Przyznaj, żeś go do niej mocno zachęcił. Masz duszę ryzykanta.
- Lubię wyzwania.
- Wiemy, wiemy – zaśmiał się Patros. – Wystarczy policzyć twoje zwycięstwa, zwłaszcza te nocne.
Prosty żart rozbroił podniosłość nastroju, wszyscy poczęli mówić ze sobą jeden przez drugiego, zrobił się więc szum, narastający w miarę jak służba dolewała wina. Siedzący koło mnie Tamis też się rozweselił, zadowolony, że zawiązał wśród kupców swoje niteczki, z których, już po moim wyjeździe, będzie dalej tkał większe sprawy. On jeden tu wiedział, co oznaczało moje przyznanie się do imienia, które przecież musiał doskonale znać.
- Znakomicie to sobie umyśliłeś, Viatusie. Teraz, gdziekolwiek się zapuszczą, będą się powoływali na Tycjanów, a to tylko rozsławi wasz dom. Mają sukces, i łączą go w głowach właśnie z wami. To już im zostanie na zawsze. 
- Jesteś, Tamisie, niezwykle niebezpiecznym człowiekiem. I doskonale o tym wiesz..
- Powiedziałbym, że raczej pozbawionym złudzeń co do ludzi.
- Umiesz czytać w nich jak w księdze, i wiesz, jak z tego dla siebie korzystać.
- Tobie też niczego nie brakuje – potoczył wzrokiem po zebranych przy stole. Potem spojrzał na mnie niezwykle wymownie. – Chciałbym wierzyć, że nie będziemy musieli kiedyś stawać przeciwko sobie. Choć to nie od nas tylko będzie zależało – dodał niechętnie.
- To ty zajmujesz się polityką, nie ja. 
- Ale wy macie na nią pieniądze. 
- Tak już jest. Trudno nas ich pozbawić. 
- Śmiało powiedziane.
- Mamy w tym duże doświadczenie. Złoto zawsze pozostaje złotem, i jest trwalsze niż jakakolwiek władza. 
- Pod warunkiem, że ludziom, którzy je trzymają w garści, ktoś nie obetnie rąk.
- Od tego jest głowa, żeby wiedzieć, jak się nimi posługiwać. Gdzie, i kiedy.
- Głowy też obcinają.
- Niektórym odrastają. 
- Jak u hydry?
- Złoto jest bardzo żywotne. 
- Ale nic nie jest wieczne.
- Tamisie, to filozofia nie tylko tania, ale i ponura.
- Ale konieczna. Praktyczna. Za wiele obydwaj wiemy, żeby jej zaniechać. 
- Nie psujmy sobie wieczoru. Ja mam swoje, ty również. Czegóż chcieć teraz więcej?
- Dziękuje ci za to zaproszenie. Wiedziałeś, co robisz. 
- Przysługa za przysługę.
Goście, choć rozochoceni, lecz już zmęczeni, zebrali się do wyjścia. Wyszliśmy przed gospodę, tam tez pożegnaliśmy się na dobre. Bez wielkich słów, za to z uśmiechami, hanijskimi pokłonami, prosta serdecznością, życzeniami powodzenia i pomyślności.  Ostatni odszedł Tamis.
- Uważaj na siebie, rzymski bogaczu - - rzekł przekornie. - Nigdy nie wiadomo, co czeka za najbliższym zakrętem. – Zamilkł na chwile, po czym dodał jakby od niechcenia. – I jeszcze jedno. Do Ktezyfonu będziesz jechał przez ziemie, choć nasze, to pełne Persów. Wiedz, ze to bardzo przewrotny naród. Mogą wydawać się przyjaźni, lecz potrafią być okrutni. A w obietnicach wiarołomni. Nie każdy, kogo spotkasz na drodze, chętnie ci ustąpi.
Czy była to jakaś aluzja? Czy wiedział coś o ich dla mnie dziwnym, a cichym wsparciu w podróży, i o jego powodach? Zapewne Babur w swym gadulstwie opowiedział mu o spotkaniu z oddziałem perskich jeźdźców. A Tamis umiał wyciągać wnioski chyba nawet z szumu wody w strumieniu. Jeśli jednak coś świtało mu w głowie, czemu wyszedł z tym dopiero teraz? A może zrobił tak, by sprawdzić, jak się zachowam? Nigdy tego się nie dowiem.
- Będę o tym pamiętał, Tamisie – odparłem, udając, że przyjmuję jego słowa wyłącznie jako dobrą radę przed podróżą. Uczyniłem jednak coś, czego dotąd nie robiłem w drodze wobec nikogo  – wyciągnąłem rękę do pożegnania. – Prawie się nie znamy – dodałem – lecz nasze spotkanie zapamiętam na całe życie. Dziękuję i za to – wskazałem wzrokiem pierścień, który nosiłem odwrócony dla niepoznaki tak, by nie było widać czym jest. 
Nieco zaskoczony, odwzajemnił gest, pieczętując tym ów szczególny rodzaj zażyłości, właściwy tylko ludziom sobie bliskim. Ktoś taki, jak on, człowiek wiecznie nieufny, podejrzliwy, czujnie wypatrujący najmniejszej oznaki zagrożenia, sam też wielce niebezpieczny, umiał docenić znaczenie okazanego znaku przyjaźni. Przez mgnienie oka, zza niewidzialnej maski, jaką nosił, a której nie zdejmował chyba nawet do snu, wyjrzało oblicze kogoś zwyczajnego, tyle że bardzo udręczonego, zmęczonego rolą, jaką przyszło mu grać. Dojrzałem na nim nie tylko zdziwienie, ale i wdzięczność za okazanie zwykłego, szczerego odruchu ludzkiej sympatii dla kogoś, kto, ubabrany w błocie, w jakim żył, wymieniał się z ludźmi tylko strachem, podstępem, i wrogością. 
Podałem mu rękę bezinteresownie, w dobrej intencji, a on ją przyjął w dobrej wierze, choć przecież nasze rozmowy nie było wolne od chytrości i podejrzliwości.. Poznaliśmy się ledwie przed trzema dniami, przyszedł, by mnie wybadać, potem włączyć do swych politycznych kombinacji, miałem więc powody, by zachować wobec niego dystans i nieufną rezerwę. Lecz z jakiegoś powodu spodobał mi się, dla żywości i przenikliwości rozumu, wiedzy, woli działania. Dojrzałem w nim człowieka niebezpiecznego, lecz mimo wszystko niezepsutego, gracza wyrachowanego i przebiegłego, lecz nieznieprawionego. Wyczułem też samotność duszy człowieka, wyrastającego ponad przeciętność, której oddał swe usługi w imię jakichś wyższych, acz sobie tylko wiadomych racji. Zaoferował mi szczególne wsparcie, czego robić nie musiał, myślę, że także w geście życzliwości, a nie z samej tylko kalkulacji. Wyciągnięcie ręki pożegnanie było na to podobną odpowiedzią, po ludzku zwyczajną i szczerą. 
Tak wyraźne okazanie mu sympatii było dla nas obu sporą chyba niezwykłością, tak przez moją – niespodziewaną nawet dla mnie samego – otwartość wobec kogoś właściwie nieznajomego, jak i przez ujawnioną przezeń – chyba też wbrew sobie – gotowość do uwierzenia, że nie ze wszystkim jesteśmy dla siebie tylko walczącymi na arenie zwierzętami. Tak to, w chwilach i sytuacjach niespodziewanych, a ulotnych, wychodzą z nas skrywane głęboko właściwości natury, których istnienia sami nawet się podejrzewamy. Już nieraz przekonałem się, że ludzi lepiej da się oceniać po odruchach, nad którymi nie zawsze panują, zwłaszcza w zaskoczeniu, niż po przemyślanych słowach, czy zachowaniach, trzymanych w ryzach woli. Teraz, tu, przed gospodą w dalekiej Egbatanie, doświadczyłem takiego właśnie iluminacyjnego poznania drugiego człowieka. I bardzo mi się to spodobało. Nadto znów przekonałem się o trafności słów mądrego Marosa, przepowiadającego mi onegdaj, że najważniejsze w mej wędrówce będzie nie to, dokąd dojdę, ile to, co, i kogo spotkam w drodze. 
Gdy Tamis oddalił się, zostałem już tylko ze swoimi myślami i wrażeniami. Rozstałem się z ludźmi, z którymi na czas jakiś połączył mnie los, obdarowując mnie więcej tym, co dobre, niż złe. Choć polubiłem ich, to przecież cieszyłem się, że mam już za sobą karawanowa wędrówkę w tak wielkiej gromadzie. Gdy idziesz sam, jesteś panem siebie, swej drogi i czasu, nie musisz z nikim się liczyć, tyle tylko, że w kupie jest bezpieczniej. Cóż, co było, minęło, szczęśliwie z dobrym skutkiem. Teraz czułem już dobrze mi już znajome uczucie niecierpliwego oczekiwania na nowe wyzwaniem.
Rozliczyłem się z gospodarzem, który, choć nie zdarł ze mnie ostatniej skóry, to jednak kazał sobie dobrze zapłacić za wieczerzę, nawet nie kryjąc się ze swoją chciwością. Dla zasady potargowałem się z nim jak trzeba, nie skąpiąc jednak zbytnio, gdyż, po prawdzie, doskonale wywiązał się ze swego zadania. Zasiadłem jeszcze na chwilę przed gospodą, by ochłonąć po odbytym spotkaniu, po czym poszedłem spać, przedtem nakazując, by służba obudziła mnie tuż po świcie. 	Rano szybko oporządziłem się ze sobą i niewielkim dobytkiem, po czym żwawo ruszyłem ku zachodniej bramie miasta, za która, jak było wcześniej umówione, czekał na mnie Agis z końmi. Wyjechaliśmy na trakt, wskazany mi wcześniej przez Tamisa, i w dwie miary czasu Egbatana pozostała już tylko mglistym zarysem oddalonego miasta, co jakiś czas wyłaniającym się jeszcze zza mijanych wzgórz. Z moich kalkulacji wynikało, że miałem za sobą niemal połowę drogi do domu, czekało mnie więc jeszcze sporo – lecz kto wie czego, i gdzie?

43. Rodzina
Droga do Ktezyfonu, choć trwała prawie miesiąc, nie była zbyt męcząca, mimo że wiodła miedzy górami, niekiedy całkiem sporymi. Była natomiast wielce pouczająca i ciekawa, gdyż cała ta kraina, gęsta od śladów po historii, to jedno pasmo osad, miast i miasteczek, usadowionych jedne za drugimi na ziemi żyznej, spokojnej i raczej przyjaznej wędrowcom – oczywiście, jeśli tylko mają czym wypłacać się za gościnę. Tutejszy świat wyraźnie dzielił się na część grecką, perską i partyjską, lecz w bardzo nierównych proporcjach. Najkrócej rzecz ujmując, Partowie mieli siłę, którą wsparli na Grekach – ich wiedzy i pieniądzach, przeciwko najliczniejszym tu Persom, którzy z kolei trwali przy swojej ziemi i tradycji, okazując niechęć i jednym, i drugim. Nad dawnym imperium Dariusza krążyły potężne cienie Aleksandra i Mitrydata, lecz nie były w stanie zapanować nad duszą podbitego narodu, który nadal żył wedle starych zwyczajów i starej wiary. 
Rozdzielenie się Greków i Persów widać nawet w układzie miast. Zwykle sąsiadują ze sobą dwa podobne, lecz w każdym kto inny jest górą. W połowie drogi do Ktezyfonu jest i Kangawar i Baktaran, oba równie duże, lecz całkiem inne z ducha i tradycji. W każdym zbudowano kamienny plac świątynny,. z tym, ze jeden poświęcony Artemidzie, drugi zaś Anaicie. Jednak bogini perska wygrywa z grecką, zarówno wielkością kamiennego tarasu, jak i bogactwem budowli. Rodzime bóstwa mają swe ołtarze wszędzie, nawet w małych miasteczkach, natomiast to, co greckie jest powszechnie przez lud odrzucane, z wyjątkiem chyba jednego Herkulesa, czczonego nawet przez barbarzyńców. Inna sprawa, że to Grecy trzymają w ręku daleki handel przez Azje, z czego żyje miejscowa, ludzka drobnica. Nie przysparza im to sympatii, bo nikogo nie dopuszczają do interesów, mocno zdzierają, i dzielą się tylko z partyjską władzą, która zapewnia im wsparcie, uznając w nich też swego rodzaju mentorów w naukach i mądrości. Ze strzępów zbieranych wiadomości ułożyłem sobie ciekawy obraz tych dziwnych miedzy nimi stosunków. 
Otóż po bardzo dawnych wojnach persko-partyjskich, Grecy przejęli to, co zostało po babilońskich świątyniach najcenniejszego, czyli starożytną wiedzę, także tę praktyczną. Prostaccy Partowie nie mieli nigdy skłonności, ani zamiłowania do uczoności, wiec zostawili ją tym, z którymi połączył ich niepisany sojusz niechęci przeciwko wspólnie ciemiężonym Persom. Skutecznie używany rozum i wielka siła dały połączenie, którego obalić nie sposób. Można rzec, iż dwa obce żywioły zapanowały nad wielkim narodem, któremu zabrakło mądrych przywódców i wodzów, i zamieniły go w zbiorowisko jeśli nie swych niewolników, to na pewno wyrobników. Prosty lud i tak ciężko pracuje, jak pracował, więc mu wszystko jedno, kto nim rządzi, pod warunkiem, że nie ma wielkich gwałtów. Większe i mniejsze perskie rody przetrzebiono, zostali tylko ci, którzy albo dali się przekupić, albo wycofali gdzieś daleko do swych posiadłości, i do niczego się nie mieszają.
Maros twierdził, że duch grecki panuje nad światem, lecz źle chyba jednak ocenia to, co się w nim dzieje. Grecy, owszem, doszli do Baktrii, założyli tam swoje państwo, lecz szybko ich pokonano, i teraz są już tylko drugorzędnymi świadkami naporu sił daleko od nich żywotniejszych. Mieli jeszcze jeden pomysł z Indami, który im też się nie udał, gdyż to nie oni zapanowali nad obcymi, lecz sami im ulegli i uznać musieli wyższość rasy ze wszech miar sobie obcej, ale niezwykle ambitnej i prężnej. Dowiedziałem się o tym nieco właśnie tu, w tych okolicach, jako że w tej części dawnej Medii zbiegały się ważne drogi nie tylko ze wschodu na zachód, ale i z północy na południe. Otóż, owa druga z nich wiedzie aż do krainy induskiej, i nią to niegdyś poszedł Aleksander na wyprawę, która przerosła siły nawet jego geniuszu, dając początek końca macedońskiej potęgi. Żałosny odwrót do Persji, potem szaleństwa w Suzie, wreszcie obłąkańcza pycha – wszystko to spowodowało, że dokonał żywota, znienawidzony nawet przez swych najwierniejszych towarzyszy.
Stary szlak, którym prowadził swe wojska, wiedzie ponoć przez wielkie góry i jest szalenie wyczerpujący. Niezwyciężony dotąd zdobywca wytracił tu mnóstwo żołnierzy, każąc im przenosić nie tylko ekwipunek, ale i łodzie do przeprawiania się przez ogromną rzekę Indus – czym ich zresztą rozwścieczył, aż do granicy buntu. Skończyło się to klęską, chorobami i niechlubną ucieczką. Wszelako przez długie lata to właśnie tamtymi drogami wędrowali kupcy a południa, i na odwrót, wożąc niebywale rzadkie towary, pędząc niewolników, nawet niezwykłe zwierzęta. Potem jednak to ustało, a przynajmniej osłabło. Przypisałem to znalezieniu sposobu na w miarę bezpieczne podróże morskie, ponoć dzięki poznaniu tajemnicy tamtejszych wiatrów. Teraz handel idzie głównie wodą do Charaksu, tyle że stamtąd do nas trzeba przewozić towary dalej przez pustynie, pełne rozmaitych bandyckich plemion. Tak to sobie poukładałem, zbierając w jedno całą moją wiedzę, wyniesioną zarówno z domu, jak z opowieści i ksiąg Strabona, wreszcie z własnego rozpytywania w drodze przypadkowych, lecz co bardziej rozgarniętych rozmówców.
Z Grekami, rozproszonymi pa świecie, jest teraz chyba tak, jak z pszczołami, które straciły swą matkę-królową. Jeszcze trochę żyją, lecz szubko giną, bo nic je już ze sobą nie spaja. To tylko kwestia czasu. Bez własnego państwa, które daje oparcie, ma własną moc i wielkie rezerwy, nie da się długo żyć samym duchem i pamięcią niegdysiejszej wielkości. W podróży utwierdziłem się w tym, com mówił Marosowi o roztapianiu się greckiego żywiołu w obcych ludach, i na ogromnych przestrzeniach, z czym nie chciał się zgodzić. Grecy przepadliby i tu, gdyby nie Partowie, i ich siła, z która się sprzymierzyli. Lecz jak długo się ten układ utrzyma? Inaczej już teraz wspominałem rozmowę ze strażnikiem ołtarza w Hyrkanii. Wtedy jego słowa wydały mi się nieziszczalną mrzonka, chorym urojeniem, teraz zmieniałem zdanie, biorąc pod rozwagę znaczenie czasu w dziejach narodów.
Persowie postawili na cierpliwość i wyczekiwanie stosownego mementu, by odbić swoje. Są u siebie, ich duch nie odleciał ze swego gniazda, przyczaili się, i prędzej czy później wygonią obcych. Historia toczy się własnym rytmem, może zbyt wolnym dla ludzi, ale kto patrzy dalej, niż jednio pokolenie, nie pozwalając przy tym, by w jego rodzinie zaległa się małość i rezygnacja, ten koniec końców znów stanie na nogi. Heroizm to nie tylko zabijanie się w krwawych jatkach, lecz – jak to onegdaj ujął był Tanwen – umiejętność czekania, by pokonać wroga bez wojny. Trzeba tylko wielkiego rozumu, jak taką cichą walkę prowadzić. Byłem przekonany, że miedzy Persami na pewno go nie zabraknie, i że znajdzie się wreszcie ktoś, kto tej sztuki dokona. 
Inna rzecz, czym to będzie dla nas, dla Rzymu? W tej sprawie wracałem myślą do rozmów z Tamisem. Chciałby wsparcia dla Partów, obiecując trzymać Greków na krótkiej smyczy, dając nam w zamian korzyści w handlu. To ciekawa kombinacja. Tycjanom by się opłaciła, lecz wtedy cesarstwo będzie miało w Persach śmiertelnych wrogów, z miejsca gotowych szukać sojuszu z Armenami. A to oznaczało kłopoty w Syrii, w Poncie, nawet w Cylicji i Galacji – a więc nowe wojny, tyle że dla naszego domu szansa na nowe zyski. Byłem więc w rozterce, bo Tycjan walczył we mnie z nowym już Festusem, nawet z Viatusem. Chęć zysku stawała naprzeciw życzliwości wobec zwykłych ludzi, i zrozumienia, że kolejne przemarsze wojsk zmienią im panów, lecz za cenę ofiar, jakie poniosą w swoim bytowaniu. Potem i tak wszystko wróci w stare koleiny, tyle że kto inny będzie zbierał podatki.
Nieuchronna zmienność historii i niezwykła żywotność ludów – oto dwie siły, które wciąż pozostają ze sobą w zwarciu. Tyle tylko, że Klio wypełnia ludzką wyobraźnię i pamięć poematami o herosach, sławiąc ich zwycięstwa, nawet porażki, natomiast nie ma komu śpiewać o bezimiennych bohaterach zwykłego życia, których tamci od zawsze traktowali jedynie jako tło dla swoich ambicji. Ale pomniki nie płodzą dzieci, więc gdy rozpadają się, lub gdy je kto obali, wówczas zostaje po nich ledwie proch i garść kamieni. Natomiast ci drudzy umierają bez fanfar i wielkich gestów, lecz zostawiają potomstwo, które ich cichą siłę z mozołem przenosi z pokolenia na pokolenie. I kto, w biegu czasu, jest tu górą?
By dojść do Ktezyfonu, trzeba było obejść wielkie góry Zagrosu, co miejscami sprawiało wiele trudności i spowalniało podróż. W końcu wyszliśmy na nizinę od strony zapomnianej krainy Elamu, po której zostały tylko tajemnicze legendy i trochę dziwnych obyczajów, dotyczących kobiet. Ponoć miały wiele praw, mogły rządzić się nawet na targowiskach, a dzisiaj także nie są tylko domowymi niewolnicami do rodzenia i hodowania dzieci. Wiele nie mogą, lecz liczy się tu ich głos, który wolno im zabierać nawet w sprawach ogółu. 
Idąc doliną wzdłuż dużej, a bardzo wartkiej rzeki, zwanej Diala, wyszliśmy wreszcie na drogę, wiodąca do stolicy Partów, zwanej tu powszechnie Tysponem. Jak się później dowiedziałem, jeszcze przed powstaniem miasta, była tu garnizonowa osada wojsk Mitrydata, zwana Opisem, wokół której z czasem zaczął się wielki ruch, jako że dawały znać o sobie rozgrywki miedzy Grekami, a nowymi zdobywcami tych ziem. Otóż trzeba wiedzieć, że zbiegają się tu dwie wielki rzeki, Eufrat i Tyger, a między nimi, na zachodnim brzegu tej drugiej, jeden z wodzów Aleksandra zbudował miasto, nazwane od jego imienia Seleucją. Pierwsze miejsce zajmowali w nim, oczywiście,  Grecy i ich władcy, strasznie się panosząc z racji swego tu osadzenia, co rodziło przeciwko nim ciągłe spiski i rebelie.
Kres greckim rządom położył syn Mitrydata, Fraates. Sprzymierzył się potajemnie z buntownikami i – wspierany przez ludność, głównie medyjską, ale nie tylko, nienawidzącą helleńskich panów – przepędził ich, a wrogiego wodza pokonał w walnej bitwie. Trzeba oddać sprawiedliwość jego obyczajności, jako że oddawszy królewskie honory ciału martwego Seleucydy, odesłał je w srebrnej trumnie do Syrii. Niemniej, córkę pokonanego Antiocha, która wraz z bratem i tysiącami greckich jeńców trafiła do partyjskiej niewoli, uczynił jedną ze swych żon. Grecy stracili na znaczeniu, a partyjscy królowie poczęli budować obok Seleucji własne siedziby. Co prawda, Strabon sam nie wiedział, czy nazywać je miasteczkiem, czy już miastem, lecz, tak czy owak, Opis stał się Tysponem, czyli Ktezyfonem, i to w tym właśnie, nadal rosnącym mieście, ulokowała się teraz cała władza Partów. Stosunki pomiędzy dwoma stronami rzeki są poprawne, a dawne urazy ustępują miejsca wspólnocie życia w bliskości miejsca. Ludzie się mieszają, a to uładza wzajemne niechęci, gdyż tak już działa czas.
Wjeżdżając do miasta nie wiedziałem jeszcze tego wszystkiego, wiec nie miałem pojęcia, jak się w nim poruszać i na co bacz-yć w rozmowach z poznawanymi ludźmi. Udało mi się uniknąć większych nieporozumień, choć już od pierwszej chwili poznałem, co to niechęć i podejrzliwość partyjskiej władzy wobec obcych, także z Rzymu – przecież, było nie było, dzisiaj przyjaznego temu królestwu. Mury były niepełne, w budowie, lecz przy wjeździe stała spora strażnica z żołnierzami, uważnie przyglądającymi się każdemu z przybywających. Gdy podjechaliśmy, zatrzymali nas. W najlepszej wierze przedstawiłem się po grecku, co wywołało niechętny grymas na twarzy tego, kto spytał, kim jesteśmy. Od słowa do słowa zaczęła się mała sprzeczka, strażnik chciał wymusić jakąś niebotyczną zapłatę, ja się opierałem, dla samej zasady targu, choć przecież widziałem, że za wejście do miasta zwykle trzeba płacić. Ale nie aż tyle!  Wreszcie, rozeźlony, kazałem prowadzić się do ich dowódcy, który widział całe zajście i najwyraźniej miał ochotę mocno mnie sponiewierać. Odwróciłem pierścień Tamisa i podetkałem mu go pod nos.
- Wiesz, co to za znak? – spytałem tonem bardzo stanowczym, wszelako ryzykując, że nic tym nie wskóram, a tylko wyjdę na durnia.
 Wystarczył mu jeden rzut oka, po którym spojrzał na mnie zaskoczony, a następnie skłonił głowę w żołnierskim pozdrowieniu.
- Wybacz, panie, ale skąd mieliśmy wiedzieć, z kim mamy zaszczyt – wyrzucił z siebie służbiście. – Trzeba było tak od razu – dodał już pojednawczo. 
- Dobrze, już, dobrze – gestem okazałem mu łaskawość, zadowolony z efektu, jaki wywołał widok pierścienia. Wielkie, zaiste, musiało tu być znaczenie służb, niewątpliwie sekretnych, jakimi zarządzał Tamis. – Ostrożności nigdy za mało – dodałem, dając do zrozumienia, że rozumiem czujność, z jaka strażnicy pełnia swą służbę. – Doceniam, i pochwalam – wysupłałem drobną monetę. – A to, żebyście zapomnieli o tym zdarzeniu – ściszyłem wymownie głos. Skoro byłem dla nich teraz kimś ważnym, nie zawadzi przydać mej osobie odrobiny tajemniczości. Niech sobie trochę pofantazjują przy winie na mój koszt.
Wjechałem tedy do Ktezyfonu jakby po pańsku, choć po cichu. Za bramą szybko znaleźliśmy całkiem przyzwoitą gospodę z małą stajnią dla koni. Ponieważ słońce chyliło się już ku zachodowi, zaniechałem wyprawy do miasta, aczkolwiek odwiedziłem na krótko pobliską łaźnię. Wieczorem, zmęczony, ale odświeżony, zasiadłem swoim zwyczajem przy ulicznym stole, przyglądając się ciekawie okolicy i zastanawiając, od czego zacząć jutrzejszy dzień. Czy szukać sposobności, by wypełniać powinność cesarskiego agenta i od razu szukać jakiegoś dojścia do królewskiego dworu, by wywiedzieć się tam czegoś o tutejszej polityce? Czy raczej odszukać ojca Tamisa i śladów po rodzinnych koneksjach, zwłaszcza po Maesie? 
Pierwsze niezbyt mnie pociągało, tym bardziej, że po spotkaniach w Egbatanie wiele już widziałem, co tu się dzieje. Bardziej kusiło to drugie. Uznałem, że wielkie sprawy tego świata mogą poczekać, zresztą i tak nie mam w nich nic do gadania, natomiast postać mego przodka nadal rozpalała wyobraźnię przez wzgląd na niezwykłość jego bujnego życia. Los podsunął mi klika tropów, lecz niewiele z nich nie wynikało dla ustalenia, gdzie też dokonał swego żywota. Kiedyś po prostu przepadł, lecz jak, i gdzie – tego nigdy się nie dowiedzieliśmy. Cokolwiek się stało, pozostawało zagadką, którą, jako Tycjan, powinienem przynajmniej próbować rozwikłać.
Nazajutrz więc, skoro świt, wyszedłem do miasta i skierowałem kroki w stronę, gdzie spodziewałem się odnaleźć dom rodziny Tamisa.  Kierowałem się tym, co mi był podał w Egbatanie, lecz bardzo szybko pogubiłem się w gąszczu ulic, biegnących we wszystkie strony bez ładu i składu. Ktezyfon, choć miasto rozległe, wręcz ogromne, stawiano wbrew wszystkim chyba zasadom, jakie obowiązują w znanym mi świecie. Nie ma tu żadnego planu, głównych alei, nawet czegoś, co przypominałoby nasze forum. Partowie myślą chyba, ze wystarczy ogrom budowli, za nic mają proporcje ich wzajemnych zestawień, i korzyści, jakie to daje. 
Pierwszeństwo mają siedziby królewskie, pomieszane z wojskiem, potem idą kręgi rezydencji, od najbogatszych, do uboższych. To miasto władzy i hierarchii jej sług, ze świątyniami, powstawianymi wedle uznania, za to bez żadnej myśli przewodniej. Jest bogactwo i rozmach, ale nie ma życia, zwyczajności, malowniczości, różnorodności handlu, drobnych kramów, warsztatów, ludzkiej krzątaniny. To, co z tego być musi, dla obsługi dworu, i tego, co przy nim, i wokół niego, schowane jest jakby z tyłu, za fasadą okazałości, mającej czynić wrażenie potęgi. Nie ma tu wzajemnego przenikania się różnych stanów, tworzących jedną wspólnotę. Ostentacyjna dostojność i siła zwycięzców budzi raczej niechęć, niż podziw i uznanie. 
Idąc miastem, coraz silniej czułem jego sztuczność, wręcz martwotę ruchu bez ducha, niczym u ozdobnie przystrojonych figurynek z wosku, lub gliny, jakimi u nas dzieci bawią się w teatr. W podróży, od Syrii po Baktrię, przywykłem do gwarnych miast i miasteczek, do ich żywotności, do obcowania w jednym miejscu bogactwa z ubóstwem i ich uzupełniania się w drapieżności życia, do ruchliwości ludzkiego mrowia, krzykliwej wesołości ulicy, pomieszanej z biedą i występkiem. Bywało niebezpiecznie, ale ciekawie, tu natomiast wiało nudną pompatycznością. O ileż wspanialsza była Egbatana, lecz tam Partowie tylko wcisnęli się do dawnej, miejskiej tradycji wschodu, przez wieki tworzonej pospołu przez Medów, Persów, i Greków. W Ktezyfonie zbudowali własne gniazdo na pustym miejscu, zostawiając co stare po drugiej stronie rzeki. To, co stworzyli, raczej mało kogo stamtąd przyciąga – bo niby czym? Siłą można coś zdobyć, ale sam tylko garnizon zwycięzców, jak by nie był ogromny i okazały, to tylko zestaw bezdusznych budowli – nie tylko zniechęcających wrogów do napaści, ale i odstręczających zwykłych ludzi od tego, by z nimi wiązać swój los.
Po dłuższych poszukiwaniach wreszcie odnalazłem nieco na uboczu rodziny dom Tamisa, nieduży, zadbany, wyraźnie zasobny. Nic jednak nie wskazywało, by mieszkający tu ludzie należeli do miejskiej elity. Czyż to nie zastanawiające, że ktoś stąd, ze stanu może nie niskiego, lecz jednak pośledniejszego, wspiął się aż do pozycji królewskiego zausznika i przełożonego nad tajna służbą? Tamis musiał sporo się starać, lecz jak tego dokonał – nigdy się nie dowiem. 
Wszedłem, przedstawiłem się mym podróżnym imieniem i powołałem na niego, jako tego, kto mnie polecił. Pod nieobecność gospodarza przyjęła mnie jego zona, kobieta już dobrze w latach, powściągliwa, ale miła. Niezwykle ucieszyła się na wieść, iż jej syn pozostaje w dobrym zdrowiu i nieźle chyba sobie radzi tam, gdzie jest. Ani słowem nie dałem poznać, ze wiem, czym się zajmuje. Rzekłem jedynie, że poznaliśmy się przez przypadek, że podczas naszych rozmów wspomniałem o mych poszukiwaniach dawnego krewnego, on zaś zaproponował, bym tu właśnie spróbował czegoś się w tej sprawie wywiedzieć.
Wysłuchała mnie w dobrej wierze, choć nie dałbym złamanego miedziaka, że mi do końca uwierzyła. Przecież musiała wiedzieć, przynajmmniej w ogólności, o jego szczególnej pozycji na królewskim dworze, a więc i o tym, że mało co u niego dzieje się bez ważnego powodu. Gdym skończył mówić, tylko uśmiechnęła się i bez zbytnich komentarzy spytała, o kogo mi chodzi, i dlaczego sądzę, że właśnie jej mąż mógłby mi pomóc w mych poszukiwaniach. To zaś wymagało, bym – nie podając żadnych imion i okoliczności – krótko opowiedział jej o mej prababce, która niegdyś pomogła rzymskiemu jeńcowi.
- Była córką lekarza, więc chyba zrozumiałe jest, że właśnie wśród medyków szukam jakichś śladów tamtej historii. Także jakichkolwiek opowieści o jej synu, który ponoć tu nieraz wracał w swych podróżach i zapewne odwiedzał kogoś ze swej partyjskiej rodziny.
Ku memu zaskoczeniu kobieta roześmiała się wesoło i aż klasnęła w ręce, jakby z wielkiego ukontentowania.
- Jakie też cuda dzieją się na świecie! – zawołała sama do siebie. Co za historia! Chyba wiem, o kogo ci chodzi.. Zdaje się, że Maes mu było, nieprawdaż? Otóż, wyobraź sobie, panie, że poznałam go jako dziecko. Przez jakiś czas przyjaźniłam się z najstarszą córką jego bliskiej kuzynki, czy kogoś takiego. Tam go widziałam, nawet kilka razy. Pamiętam, bardzo go wszyscy lubili, wesoły był człowiek. Ale nic ci o nim nie powiem. Zresztą, potem w ogóle przestałam chodzić do tamtych ludzi, więc mało wiem. Tylko tyle, że podobno miał jakieś kłopoty, a potem zniknął.
Przyznaje, żem z trudem zapanował nad sobą. Tyle czasu, tyle zagadek, tyle różnych niejasności, poszukiwań, a tu proszę – żadnej tajemniczości, niezwykłości, po prostu żywy człowiek, wspomnienie z dzieciństwa, namacalna realność z przeszłości. Kobieta poczęła mi się przyglądać z większą już uwaga. 
- Zaraz, zaraz, skoro to twój krewny, to kto? 
- Był bratem mego dziadka. Kimś bardzo ważnym w naszej rodzinie. Tylko słyszałem o nim, urodziłem się, gdy słuch po nim zaginął.
- Dziadka, powiadasz? Nic mi to nie mówi. Musisz poczekać, aż wróci mój mąż, Beros. Będzie więcej wiedział. Zaczynał nauki u dziadka tej mojej przyjaciółki. Jest ode mnie wiele starszy – dodała, jakby tłumacząc się ze swego wieku. 
Szybko zacząłem liczyć w głowie, czy nie ma tu jakiej pomyłki w latach. Kobieta mogła mieć ich z pięćdziesiąt, jej mąż – zapewne sześćdziesiąt, albo i więcej. Szczęśliwie się złożyło, że dożyli tak sędziwego wieku w dobrym zdrowiu.  U medyków to zwyczajność, wiedzą, jak dbać o zdrowie, nie tylko cudze, ale i własne. Jeśli znała Maesa jako mała dziewczynka, byłoby to jakieś czterdzieści lat temu. Choć w przybliżeniu, lecz wszystko się zgadzało.
Nie chciała mnie puścić, ugościła winem, więc z konieczności wdałem się z nią w rozmowę, głównie o medykach, ich trudnej pracy, wdzięczności i niewdzięczności klientów. Więcej słuchałem, niż mówiłem, bo i niewiele o tym wiedziałem. Zaciekawiło mnie tylko, gdy wspomniała o tym, jak bardzo zamknięty jest klan lekarzy.
- Mój ojciec był medykiem, mąż nim jest, syn też już się wyuczył, córka wydała się za innego, ale za rzeką. To niezwykłe, że twoja prababka poszła za żołnierzem, i to jeszcze obcym. Jej rodzina musiała być bardzo temu niechętna.
- Nie wiem, jak tam było, ale dobrze wybrała.
- My trzymamy się razem, rzadko przyjmujemy kogoś spoza naszego kręgu. A jak się taki trafi, to zwykle wtedy uczeń żeni się z córką nauczyciela. Taki zwyczaj. Praktyczny.
- A to czemu?
- Klientela teścia przechodzi na zięcia. Wtedy zarobek zostaje przy rodzinie. Nie trzeba zaczynać od pustego garnka, ani szukać po mieście. Jedni polecają drugich, i tak to się układa.
Jak wszędzie, zawody się dziedziczy, choć na różny sposób. Wspomniałem przewodników i ich małych synów, warsztaty po wsiach i miasteczkach. Czyż nie inaczej jest z kupcami? A władza? Urzędy? Nawet w żołnierce bywa podobnie, choć tam, kto może, kto nie daje się zabić, pnie się w górę, próbuje uciec od morderczego rzemiosła.. Dziedziczy się też niewolę, chyba że ktoś zostanie wyzwoleńcem. Ale i wtedy nie jest łatwo, bo nie ma się własnego miejsca wśród ludzi, żadnych korzeni. A kto nigdzie nie przynależy, musi dopiero pazurami wydrapywać dla siebie jakieś miejsce. Ciekawe, jak to się ma u całych narodów? Wielkich miast? 
Dzieci przejmują nie tylko majątki ojców, nawet ich długi. Dziedzictwo to nie tylko rzeczy, lecz imię, stan i pozycję w większej całości.. Czy to fatum, którego nie da się przełamać? Ja sam jestem przykładem tego, że niekoniecznie potomek kupców, musi kupcem zostać. Lecz przecież żyję z kupiectwa, jakie zostaje przy mojej rodzinie, nawet mu służę, choć nie prowadzę interesów. Tycjanowie nigdy nie byli politykami, ani ludźmi władzy, a przecież to przy niej wyrosła ich fortuna. Nie wywoływali wojen, ale z nich żyli. Sam jestem cesarskim agentem właśnie dlatego, że mamy swe interesy i wielką w nich ruchliwość po całym świecie, przydatną dla rzymskich planów. A Maes? On  służył Augustowi, ja służę Tyberiuszowi – nieważne, że dla innej potrzeby, niż tylko gromadzenie złota, czy intrygowanie w polityce. Przyszło mi do głowy, że za sprawą pewnej odmienności natury, każdy z nas w jakimś stopniu uciekał od owego przeznaczenia, wynikającego z Tycjanowego dziedzictwa, niemniej i tak naszą odmienność w nie wprzęgnięto, gdyż nic u nas nie może się marnować i pozostawać bez swego przydziału. 
Roześmiałem się w duchu, wspominając jego rzekomych potomków w Batnei. Nie wiadomo, czy to prawda z nimi, lecz czyż nie są miejscowymi handlarzami?  Coś jakby duch rodzinnego fatum, nawet w takiej kombinacji? Jeśli Melos ich wykorzysta, wówczas dołączą do nas, choć nieświadomi swego dziedzictwa. To już nie kaprys bogów, lecz wręcz ich chichot z dobrego żartu!
Nie wiem, jak to było u Maesa, lecz moja pasja do poznawania świata, wciąż wydaje się ważniejsza od powodów, dla których wyekspediowano mnie w tę podróż. Gdy rozpoznano moje dziecięce pragnienia, wówczas uznano je i uszanowano, choć nie tyle dla nich samych, ile z racji ich przydatności dla dalekosiężnych planów domu Tycjanów. Wychowano mnie i wyedukowano nie dla dekoracji ogrodowej, lecz niczym drzewo, które ma rodzić takie, a nie inne owoce. Myśl o tak szczególnej hodowli własnego dziecka powinna irytować, lecz, mimo wszystko, czułem osobliwą wdzięczność do dziadka i ojca, że nie odebrali mi radości z marzeń, nie stłumili porywów duszy. Znaleźli dla nich ujście, prawda, że wyłącznie użytkowe, ale przecież zgodne z mą naturą.
Czy powinienem ich za to ganić? Zrobili to w najlepszej wierze, łącząc swoje dobre do mnie uczucia, ze słusznie pojętym interesem rodzinnym. Mogli przecież wymusić na mnie rezygnację z zapędów podróżniczych, wyuczyć na kupca, któremu niepotrzebne są wszechstronne nauki najlepszego nawet badacza i uczonego. Zamiast zezwalać na spędzanie długich godzin ze Strabonem, zapędzaliby mnie do abakusów i ksiąg rachunkowych, prowadzali po składach towarów, pokazując, jak odróżniać, które dobre, a które złe, uczyli jakie ceny na nie daje się wyduszać, i gdzie. Z czasem pewnie wciągnęliby mnie do spraw publicznych, może nawet i jakoś udanie ożenili.
Gdym tak siedział i przysłuchiwał się gadatliwej żonie partyjskiego medyka, wizja dostojnego i dostatniego Festusa, wplecionego w tycjanowską pajęczynę, jako jedną z jej nitek, wydała mi się aż nadto komiczna. Chciałem już wychodzić, gdy zjawił się gospodarz, ów Beros, mąż mej rozmówczyni. Przedstawiwszy się, wyłożyłem mu swoja sprawę, najogólniej, jak się dało. Pokiwał głową, rzekł, iż coś mu w głowie świta, lecz rozmowny zbytnio nie był.
- Spraw rodzinnych mego nauczyciela nie znałem. Uczniów nie dopuszczano tam do stołu, więc niewiele ci mogę powiedzieć. Pamiętam tylko tyle, że kiedyś, gdy już byłem na swoim, wezwał mnie, bym mu pomógł w kurowaniu ich krewnego, ponoć z dalekich stron. Może to był on, a może kto inny? 
- Co mu było?
- Był mocno poobijany. Podobno omal nie zginał w jakieś przygodzie w drodze z Charaksu. Ale szybko wydobrzał, choć potem trochę kulał na jedną nogę. 
- Coś mówił, opowiadał.
- Nie mnie, i nie przy mnie. Ale dzielnie się trzymał. Wciąż żartował, choć z początku mocno cierpiał.
- Nic więcej?
- Nigdy go już potem nie widziałem, ani o nim nie słyszałem. 
- A żona?
- Beros poznał mnie, gdy byłam już starsza – wyjaśniła jego zona, jakby się tłumacząc. – Z przyjaciółką już się nie spotykałam. To dawne czasy, panie. Wiele się działo, kto by miał głowę do takich rzeczy.
- Daj spokój, kobieto – zganił jej gadulstwo. – A ty, panie, jeśli chcesz, odszukaj wdowę po moim nauczycielu. Podobno jeszcze żyje, choć nieszczególnie jej się wiedzie. Ale zdaje się, że ma dobre dzieci, pomagają jej.
- Gdzie jej szukać?
- Bliżej rzeki, ale przed dzielnicą warsztatów. Pytaj o Alenę, wdowę po starym medyku.
- Tylko tyle?
- Więcej ci nie powiem, bo sam nie wiem.
- Nie ciekawiło cię nigdy, co się z nią dzieje? Była córką twego nauczyciela.
- Jakoś się nie złożyło.
Więcej nie pytałem, bo człowiek ten wzbudził we mnie niechęć, był opryskliwy, nieskory do rozmowy. Zapewne mógłby jeszcze coś dodać, jakiś komentarz, swoje wrażenia z przeszłości. Przecież oni się tu wszyscy znają, dużo o sobie wiedzą, niechby nawet i plotek. Najwyraźniej moja wizyta była mu nie smak, bo pożegnał mnie z nieskrywaną ulgą. Nie, to nie – dobre i to, co mi powiedzieli, choć było tego niewiele. Ale jakiś bliższy już trop znalazłem.
Następnego dnia dotarcie do celu zajęło mi cały ranek do południa. Dzielnicę znalazłem, kluczyłem po niej, wypytywałem, głównie po sklepach, aż wreszcie wyjaśniono mi, gdzie mam się udać. Z wyrywkowych zdań, jakimi mi odpowiadano, mogłem wnosić, że owa Alena nie była wcale nieznaną tu osobą. Zdaje się, że zajmowała się trochę pomaganiem kobietom w ich szczególnych chorobach, także w kłopotach z rodzeniem, albo nierodzeniem dzieci. Córka i żona medyka, musi znać się co nieco na rozmaitych lekarskich sztuczkach i miksturach. Czyż matka Artusa i Maesa nie robiła tego samego w Rzymie? Słynęła przecież w rodzinie ze swych umiejętności, przychodziły do niej po rady nie tylko nasze kobiety, ale i te z kręgów ich znajomych, które szukały cichej pomocy. Pomagała nie dla zarobku, to oczywiste, lecz z dobrego serca, może trochę z wyrachowania. Obca wśród obcych, zaskarbiała sobie tym przyjaźń w świecie, który wcale nie musiał jej ani lubić, ani chcieć uszanować, mimo że była żoną jednego z Tycjanów.
Wszedłem do skromnego domostwa z mieszanymi uczuciami. Ogromnej ekscytacji towarzyszył lęk, czy aby nie ujrzę niemiłego ubóstwa starej kobiety, z trudem radzącej sobie z życiem.  W rzeczy samej, spora i zagracona izba nie sprawiała najlepszego wrażenia, choć nie panował w niej nieład, właściwy tym, którzy przestają już dbać o porządek wokół siebie. Kobieta, jaką ujrzałem także nie wydała mi się jakimś ludzkim wrakiem. Wręcz przeciwnie. Mocno wiekowa, ale z wyglądu krzepka, bez spowolnienia ruchów, spojrzała bystrym okiem na przybysza, nie okazując zdziwienia, ani niepokoju wizytą nieznajomego.
 Przyglądaliśmy się sobie przez dłuższa chwile, obydwoje z równym chyba zaciekawieniem. Nie za bardzo wiedziałem, jak zacząć, głupio było tak od razu pytać wprost o rodzinne wspomnienia. Ona tymczasem najpierw spokojnie obejrzała mnie od stóp do głów, potem, jakby nieco zaskoczona, podeszła bliżej i poczęła przypatrywać mi się już uważniej, z coraz większym niedowierzaniem, zaznaczającym się na pomarszczonej twarzy. To jeszcze bardziej mnie zmieszało, wiec tak staliśmy, spoglądając na siebie, ja, uśmiechając się niepewnie, ona – z narastającym ożywieniem.
- Gdybym nie wiedziała, że to niemożliwe, powiedziałabym, ze jesteś duchem kogoś, kogo dawno już nie ma między żywymi – rzekła przytłumionym głosem. – Kim jesteś, dziwny człowieku? 
- Na pewno nie duchem, raczej kimś, kogo jeden taki tu przywiódł, żeby przekonać się, czy ktoś jeszcze miedzy żywymi go pamięta – odparłem niby żartobliwą aluzją, w nadziei, że wzbudzę w niej głosy z pamięci.
Już spotkanie w Batnei przekonało mnie, że coś musi być na rzeczy z moim rzekomym, czy prawdziwym podobieństwem do Maesa. Skoro dostrzegła je tamta szalona kobieta na ławeczce w obejściu Gety, to czemu nie miałoby stać się podobnie i tu, w skromnej izbie na innym końcu świata? Wyjąłem znak rodzinny i pokazałem jej w otwartej dłoni. Spojrzała, zamarła, ze wzrokiem wbitym w ten mały przedmiot, potem potarła ręką czoło. 
Bywa tak, że trudno przyjąć oczywistość, jaką się ma przed oczami, z przekonania o jej niepodobieństwie, nierzadko z obawy, iż to, co pokazują zmysły, okaże się tylko pomyłką i rozczarowaniem, albo niespodziewanym zagrożeniem. Zobaczywszy jednak, że co zdawało się niemożliwe, jest nie tylko możliwe, ale i rzeczywiste, namacalne, wówczas, po chwili zaskoczenia, nawet osłupienia, przychodzi wzburzenie, tym silniejsze, im bardziej niezwykłość owej realności odbiega od tego, co nakazywałby chociażby zwykły zdrowy rozsądek. Kobieta zamachała rękami, brakło jej słów.
- Jeśli to żart, to głupi i niesmaczny – warknęła, jakby broniąc się przed widokiem świadectwa naszego pokrewieństwa, także przed własnymi myślami. –. Skąd to masz? I skąd tu się wziąłeś? – spytała podejrzliwie. 
- Nie żartuję tam, gdzie rzecz jest poważna. Jestem z dalekiej podróży. Aż z Rzymu. – Uniosłem rękę, trzymającą mały amulet. – A to dostałem w domu, na drogę. Chyba wiesz, co oznacza? 
- Aż za dobrze! – odstąpiła na krok, nie przestając oglądać mnie, jakbym był wystawiony na sprzedaż. Trwało to dłuższą chwilę, ja zaś, zakłopotany, nie wiedziałem, jak się zachować. – Nawet podobny jesteś – naraz zachichotała. – Niesamowite! – Nie padło żadne imię, lecz oboje już wiedzieliśmy, o kim, i o czym będzie mowa. – Tyle lat! Czekaj, czekaj. Synem być nie możesz, pewnie jakimś wnukiem – jakby nigdy nic, przeszła od razu do rzeczy.. 
- Po jego bracie. Moim dziadku – odparłem wprost, bez zbędnych wyjaśnień.  
- Po dziadku, mówisz? Tym, co się tu urodził?! – palcem wskazała na znak. – To po jego matce. Mojej upartej ciotce – westchnęła, uśmiechając na wspomnienie sprzed tak wielu lat.
- Nie inaczej.
Nie przestawała kręcić głową, machała rękami, wreszcie, ku memu zaskoczeniu, roześmiała się w głos i znienacka klepnęła mnie po ramieniu..
- No, to jestem dla ciebie niby babka – rzuciła, wciąż niezwykle rozbawiona. - Patrzcie, patrzcie, mam wnuka aż w Rzymie! – Bariera pękła, przeszłość zeszła się z teraźniejszością. 
 Siadaj, siadaj – usadziła mnie na stołku. – Z samego Rzymu, powiadasz? – aż klasnęła w dłonie. – Ten łobuz opowiadał mi o was,  ale niewiele.
- My też o was mało co wiemy. Dlatego tu jestem.
- Nie łżyj, że przyjechałeś tylko po to. Pewnie taki sam z ciebie włóczęga, jak on. Poznaję po oczach.
- Nie powiem, byłem tu i ówdzie. A teraz wracam.
 - I zaniosło cię aż tutaj! Mój braciszek, prawda, że cioteczny, ale przecież braciszek, też się tak pojawiał. Wpadał, jak po ogień, ale zaraz odlatywał, jak wiatr. Ciągle jakieś awantury, interesy. Tacy już, widać, jesteście. Pewnie i do kobiet też masz taką skłonność, jak on, co?
Ożywiała się coraz bardziej, jakby wyprostowała na wspomnienie czasu młodości. Jeszcze teraz, nawet w jej latach, widać było, że żwawa i silna musiała z niej być kiedyś kobieta, stanowcza, ale i wesoła, raczej pyskata, niż gderająca. Zdałem sobie sprawę, jak bliskie są nasze więzy, i że przeszłość, choć daleka i niewypełniona wspólnotą życia, nie jest żadną przeszkodą, która utrudniłaby porozumienie. Z każda chwilą nabierałem do niej sympatii, czułem się coraz pewniej, bez obawy o jakieś zadrażnienia. 
Niemniej trochę to wszystko było zagmatwane. Z rachuby lat wynikało, że jej matka musiała być dużo młodsza od swojej siostry, matki Festusa i Maesa. To by tłumaczyło różnice wieku osób w tej rodzinnej układance. Żywotność, to jedno, wiedza lekarska – drugie, lecz natura ma swoje prawa. Dziadek umarł dobre piętnaście lat temu, więc wszystko tu było chyba jakby poprzesuwane do przodu. Ale czemu nie? W wielu rodzinach pokolenia jeszcze bardziej się mieszają, a dziwne ich zestawienia bywają przyczyną zarówno żartów, jak i sporów majątkowych. 
- Jak mnie znalazłeś? -  spytała z zaciekawieniem. – Tylko mi nie mów, że to ten duch wskazał ci mój dom – nie kryła wesołości.
- Przez niejakiego Berosa, medyka.
- A jakżeś ty trafił na tego paskudnego człowieka? – aż się żachnęła na dźwięk podanego imienia. – Straszny obrzydliwiec. Choć dobry medyk. Ojciec go chwalił jako ucznia, ale potem nie znosił.
- Czemu?
- Wielkie ambicje. I chciwiec, jak był, tak i został. Ale dopiął swego. Strasznie wysoko się nosi, bo jego syn jest ponoć kimś ważnym, jakąś znaczną figurą na królewskim dworze. To i w głowie mu się przewróciło.
Wyjaśniło się, czemu ów Beros tak mnie zbył. Gdyby nie polecenie Tamisa, pewnie w ogóle by ze mną nie rozmawiał. Ale nic mi do tego, jaki jest.. Wystarczy, że mnie tu naprowadził.
- Przypadek, Poznałem kogoś w drodze, pytałem o tutejszych lekarzy, i mi go polecono.
- A kogóż to pytałeś? – drążyła dalej. – On ma dobrych klientów. Samych bogatych. Może to ktoś z nich?
- Trudno powiedzieć – po jej perorowaniu, nie chciałem wyjawiać, że znam jego syna
- Znowu łżesz! – pogroziła palcem. - Przecież widzę. Tak samo mrużysz oczy. Te wasze tajemnice! Ale niech ci będzie – machnęła ręką. –  Nie chcesz mówić, nie mów.
- Może innym razem. Ważne, że tu jestem.
- Też prawda. 
- I że mi opowiesz o Maesie.
- A co byś chciał usłyszeć?
- Ci się da. Co pamiętasz. Co robił? Jaki był? Dokąd jeździł? Skąd przyjeżdżał. Co sam opowiadał? Jak zniknął?
- Ale żeś się rozpędził! 
- Dziwisz się?
- No, nie, oczywiście, że nie. Ale się zawiedziesz, bo mało już pamiętam.. Więcej, jaki był, niż co robił. Że interesy, to wiadomo. Ale jakie, i z kim, nie mam pojęcia. 
- Powoli, po kolei. Spokojnie,. Mamy czas.
I tak to, od słowa, do słowa, zaczęła się rozmowa, zrazu chaotyczna, lecz z czasem składająca w zborną całość obraz człowieka doprawdy niezwykłego, tak wiele znaczącego i dla rodziny, i dla mnie samego – choć to już w innym nieco sensie. Jako dziecko wyobrażałem go sobie na wiele sposobów, lecz zawsze w jakichś przygodach, intrygach, niebezpieczeństwach. Marzyłem o dalekim świecie, a on był w nim bohaterem, odkrywcą i zdobywcą. Dopóki nie dowiedziałem się, że za tym, co robił, stała zimna kalkulacja w interesach, przekładająca się na przeliczalne zyski w złocie, jawił mi się niczym ktoś zgoła mityczny, wielki duchem, i szlachetną odwagą bezinteresownego herosa. Jednym słowem, stworzyłem sobie fantazyjną postać na potrzebę mej wyobraźni, wtedy jeszcze nieskażonej wiedzą o brutalności świata, o bezwzględności prowadzonych w nim gier, o drapieżności w zagryzaniu się ludzi o przewagi, czy wręcz o przetrwanie. Jeśli nawet później odeszła mnie ta dziecinada, to przecież jakiś sentyment po niej pozostał. Dlatego słuchałem opowieści Aleny nie tylko jako dzisiejszy, dorosły i dojrzały Festus, lecz po trosze jak tamten, dawny, chłopięcy marzyciel. Wszelako mając za sobą niemal roczną już podróż tymi samymi drogami, które i on przemierzał, pojmowałem, że w jego życiu, w wędrówkach, na jakich je spędził, więcej było trudu i znoju, niż wzniosłości 
Alena niewiele wiedziała o interesach Maesa i jego kupieckich sprawach. A już w ogóle nie miała pojęcia o tym, że szpiegował dla Rzymu. Bystra kobieta, zapewne domyślała się tego czy owego, lecz nie chciała się zbytnio nad tym rozwodzić.
- Ciągle gdzieś węszył, rozpytywał o kogo się dało. Zawsze miał pieniądze i sporo na to wydawał. Ale czy tylko z handlarzami się zadawał, tego ci nie powiem. Nie zwierzał się, a myśmy o nic nie pytali. Pewnych rzeczy lepiej nie wiedzieć – dodała znacząco.. – Mam rację, prawda? – spytała, patrząc mi w oczy.
- Masz – nie odwróciłem wzroku. – I niech tak zostanie. 
- Taki sam chyba jesteś – wzruszyła ramionami – no, może mniej gorączkowy, spokojniejszy.  On ciągle był w ruchu, nie umiał usiedzieć na miejscu. Prędki taki. Jak coś sobie umyślił, zaraz się za to brał. Ale nas w nic nie mieszał. Chyba że kogoś z młodszych chłopaków, do pomocy w pilnowaniu handlarzy. Szybkie, krótkie wypady, nie za dalekie. Nawet nieźle przy nim zarabiali. Ale w długie wyprawy jechał sam. 
- Jak długie? Dokąd?
- Mój drogi, kto go tam wiedział. Znikał na rok, albo i lepiej. Kiedyś nie było go i ze trzy lata. Już myśleliśmy, że przepadł. Ale był przebiegły, wywijał się z każdej opresji. Dopiero ostatni razem wrócił mocno pokiereszowany.
- Skąd?
- Mówił, że napadli ich bandyci na pustyni, gdzieś za drugą rzeką. Strasznie złorzeczył Grekom, bo uważał, że to oni nasłali na niego tamtych dzikusów. Uratował się, ale podupadł na zdrowiu. Zresztą, miał już swój wiek, choć wciąż chciał uchodzić za młodzika. Niby taki rozumny, ale myślę, że w końcu gdzieś, z kimś przechytrzył. 
- A ci Grecy?
- Nie mam pojęcia. Nie znosił ich, ciągle na nich pomstował, albo sobie z nich kpił, jak to on. Trzymał się swoich, znaczy się, naszych, więc z tamtymi raczej zanadto się nie lubił. Ale żeby aż tak? 
- Kiedy to było? Ten ostatni raz?
- Niech policzę. Zaraz potem Linea, znaczy się, moja córka, urodziła syna. Najmłodszego. Czyli będzie trochę lepiej niż dwadzieścia lat. – Zamilkła, zastanowiła się. –  Wiesz, ten chłopak, to jakby twój brat. Daleki, ale jednak swój. Musisz ich poznać! – oznajmiła stanowczo, tonem nieznoszącym sprzeciwu.
- Koniecznie!
- Kto cię wie, czy jeszcze kiedy tu przyjedziesz? A rodzinę znać trzeba! – Popatrzyła chytrze spode łba. – Warto, prawda? Nigdy nic nie wiadomo, co kiedy się przyda – dodała, nie bez lekkiej kpiny w głosie. Niby taka prosta, a proszę, jak przenikliwa. 
Rozmowa toczyła się raz prosto, raz zakolami. Wątki mieszały się, lata biegły nie po kolei, więcej było w tych opowieściach oderwanych szczegółów, niż rzeczy ważnych. Lecz wszystko razem układało się w obraz niezwykle barwny i wyrazisty. Alena musiała bardzo brata lubić, może nawet więcej, bo mówiła o nim ciepło, momentami z nutką melancholii, właściwej kobiecie, zdolnej przeniknąć przez maskę, pod jaka Maes krył swą prawdziwą naturę.
- Niby taki światowy, ale w środku był chyba bardzo samotny. Wybrał sobie życie i los wolnego ducha, wciąż w biegu, od przygody, do przygody. Ale pod koniec jakby przygasł.
- Czyli co?
- Myślę, że stracił zapał do tych swoich awantur. Szukał ich, bo inaczej żyć już nie umiał. Nie miał nic swojego, oprócz gonitwy po świecie. Nawet przyjaciół. Nikogo bliskiego, chyba tylko brata, twego dziadka, daleko stąd. Ale nie widywali się, może tylko kilka razy, gdzieś w drodze. Był obcy miedzy obcymi. 
- To był jego wybór.
- Bez gniazda trudno żyć, nawet najmocniejszym. 
-  A tu? U was?
- Cóż, wracał, wylizywał się, robił plany, i znów gdzieś go niosło. Te wasze wieczne interesy! – rzuciła z niechęcią. – Są jak wino dla pijaka. Upaja, potem boli głowa. Ale jak przechodzi, znów szuka się tego upojenia. A to dużo kosztuje. Nie tylko pieniędzy. 
- Chyba przesadzasz.
- Sam się kiedyś przekonasz, jak cię to wciągnie. Obyś się nie zatracił, jak on..
Zbyłem to milczeniem, nie chcąc wdawać się w dysputę o odmienności życiowych wyborów, dokonywanych w imię powinności, czy nawet konieczności, o których kobiety mają zwykle mgliste pojęcie. Było jednak coś na rzeczy, w tym, co mi rzekła z życzliwością, nawet troską. Ciekawe, czy podobnie rozmawiała ze swym bratem.
- Rozmawialiście kiedyś o tym?
- Kiedy zaczynałam, zaraz zmieniał temat. Nie chciał, uważał, że zrzędzę. A może bał się zajrzeć zbyt głęboko w siebie.
Zdumiała mnie ta uwaga, krótka, wszelako świadcząca o subtelnej mądrości życiowej. Miała dar widzenia, jaki bierze się zarówno z kobiecej natury, jak i wielkiego doświadczenia.  Iluż wielkich filozofów lubuje się w rozprawianiu o wszystkim, o czym się da, wygadując, co im przyjdzie do głowy? Obracają rozumem z wielką wprawą, zadowalając najsubtelniejszych nawet znawców ludzkich spraw. Lecz rzadko kiedy mają ową szczególną zdolność sięgania wprost do duszy, nie pojmują, jak można poznawać cokolwiek, bez wnikliwego badania rozmaitych przesłanek i zawiłych spekulacji. A przecież są jeszcze inne zmysły, o których wiadomo, że bywają niezawodne, choć nie wiadomo, jak działają. Powiada się, że to wyczucie, jakby sięganie przez zasłony do samej istoty rzeczy, niewidocznej w zwykłym oglądzie. Daje szczególną wiedzę, która nie podlega zwykłym wyjaśnieniom, a którą uznajemy za oczywistą. Dzięki niemu właśnie Alena opisała Maesa w dwóch zdaniach trafniej, niż by to uczynił ktokolwiek w długim wywodzie, na podstawie rozumowych studiów nad jego życiem.
Ani się obejrzałem, jak dzień zamienił się w późne popołudnie. Nie chcąc wracać do gospody po zmierzchu, przerwałem rozmowę, mówiąc, że wrócę tu jutro, bo wiele jeszcze chciałbym od niej wysłuchać. Wymówiła się jakimiś obowiązkami, lecz zaproponowała, bym zjawił się u niej za dwa dni.
- Przyjdź wcześniej, to zaprowadzę cię do Linei. Babkę już poznałeś, poznasz i ciotkę – wyraźnie bawiła ją ta wyliczanka rodzinnych związków. – Może i jej męża, jeśli akurat będzie w domu? I dzieciaki. Przekonasz się, jaką masz tu niezłą rodzinkę!
Pożegnaliśmy się, wyprowadziła mnie na ulicę. Stanęła w drzwiach, patrząc jak odchodzę. – Tylko uważaj na siebie, tu łatwo o kłopoty – doszedł mnie jeszcze jej podniesiony głos.
Nazajutrz wałęsałem się po mieście, bez specjalnego planu. Jedyne, co warte było uwagi, to ogromna świątynia ognia, bardziej jednak perska z ducha, nie partyjska. Reszta wydała mi się nieciekawa, napuszona, bardziej na pokaz, niż do zwykłego życia. Znalazłem mały targ, ale bez różnorodności ludzi i towarów, jaką zwykło się widywać w miastach daleko mniej imponujących. Niemniej udało mi się kupić dwa niebrzydkie, i całkiem niedrogie szale, które zamierzałem darować Alenie i jej córce podczas planowanej wizyty.. Zapewne już tu nigdy nie wrócę, więc niech zostaną po mnie. choćby i takie drobne pamiątki.
U swej nowej niby babki stawiłem się zgodnie z umową. Wypatrywała mnie już przed domem, a gdy się zjawiłem, nie zapraszała do środka, tylko od razu poprowadziła uliczkami w stronę dzielnicy małych domków, całkiem zgrabnych i dostatnich. W jednym z nich, czekano na nas, okazało się, że zebrała się niemal cała rodzina. Z początku panowało niezręczne zmieszanie, lecz szybko zastąpiło je wesołe pokrzykiwanie kobiet, ucieszonych podarunkami, jakie wręczyłem. Zasiedliśmy w dużej, gościnnej izbie, zaczęły się pierwsze objaśnienia z obydwu stron, wreszcie rozmowa potoczyła się wartko, bardzo ciekawie,. i miło, choć nieco chaotycznie. 
Linea wdała się w matkę, tak z wyglądu, jak i charakteru. Już niemłoda, lecz żywa, wesoła, bezpośrednia w zachowaniu. Jej mąż, medyk, poważniejszy, ale nie sztywny, przyglądał mi się z zainteresowaniem, choć bez ekscytacji. Należałem do rodziny po stronie kobiet, nie z jego krwi, więc zachowywał pewną powściągliwość, co nie znaczy, że tylko zwyczajową gościnność pana domu. Poznałem też ich córkę i syna – dwoje młodych, nieco ode mnie młodszych, lecz – jak wynikało z rodzinnego rachunku – bliskich krewnych, jakby rodzeństwo. Po domu kręciła się też dwójka drobiazgu, maleńkich dziatek córki Linei. 
Tak więc, w jednym miejscu zebrały się cztery pokolenia partyjskiej części tycjanowskiej całości! Siedząc tak miedzy nimi i rozprawiając o przeszłości, czułem się swobodnie, jak między swoimi. Historia zatoczyła niezwykle koło. Maes miał tu swoją ciotkę i siostrę, ja mam teraz swoje tego podobieństwo. Zdumiewająca ciągłość więzi rodzinnych, objawiona po tylu latach, nadawała temu spotkaniu szczególnej aury naturalnej bliskości, mimo tak wielkiej przecież między nami odległości w czasie i przestrzeni.
Najpierw dowidziałem się, skąd, i dlaczego trafili do Ktezyfonu. Gdy po wojnie z Krassusem, po poszukiwaniach Lucjusza, wydało się w końcu kim jest obcy, przechowywany w domu wojskowego medyka, kazano wodzowi Surenie, jeszcze nim skrócono go o głowę, oddać ich wszystkich do dyspozycji Orodesa. Po wykupieniu Marka, ojciec dziewczyny zyskał niezgorszą reputację, i całkiem nieźle mu się wiodło, zrazu po cichu, potem już w dużym uznaniu. Wszelako potem utracił łaski króla, a to za sprawa greckich lekarzy, zazdrosnych o swą pozycję w stolicy. Odtąd rodzina żyła nieco na uboczu, choć już na dobre w Ktezyfonie, gdyż w pobliskiej Seleucji nie miała czego szukać, znów za przyczyną zawodowej zazdrości Greków. Ale że teść Maesa dobrze znal się żołnierskich chorobach i ranach, więc w tym wojskowym mieście nie brakowało mu zajęcia. Znajdował chętnych uczniów i zakorzenił się tu na dobre. Słuchając ich, pogubiłem się w licznych powiazaniach wszystkich krewnych z wielu lat, rozrzuconych od Syrii, aż po różne, tutejsze miasta.
Z kolei, moim opowieściom nie było końca, głównie o podróży i przygodach, jakie mi się przytrafiły. Ze zrozumiałych względów najbardziej interesowały ich te, w których pojawiały się ślady Maesa. Niezwykłe poruszenie wywołała historia z Batnei i postacie rzekomych, kolejnych kuzynów z dalekiej Syrii. Alena śmiała się jak dziecko, rozbawione popisami jarmarcznych wesołków.
- Wesoły chłopak, nie ma co! Ciekawe, ile on tego rozsiał po świecie. Nie dawały mu spokoju, te baby. A lubił je, ze hej – pohukiwała z uciechy. 
Poważniej wysłuchali mego wspomnienia o wycieczce na pole pod Karrami. Niby nic tam się nie wydarzyło, lecz przecież tam wszystko się zaczęło.
- Gdyby nie twoja ciotka, ojciec Maesa przepadłby z kretesem. I nie byłoby mnie tu. W ogóle, wiele rzeczy by się nie wydarzyło. Dzielna musiała być z niej dziewczyna – zwróciłem się do Aleny, w nadziei, że coś sobie jeszcze przypomni.
- Podobno uparta. Wiem tyle, co z opowieści matki. Ale ona też mało co pamiętała. Miała pięć lat, gdy to się wtedy działo. Dziadek ciężko przeżył wyjazd ukochanej córeczki. Zawziął się, nigdy nie wracał do tamtej awantury. Ale na starość zdążył jeszcze poznać rzymskiego wnuka. Strasznie się wtedy rozkleił. Wszystko jej wybaczył.
- U nas jest wręcz rodzinną legendą. 
- Dobrze wam, widać, robią nasze kobiety – rzuciła Linea. – Może i ty byś sobie jaką tu znalazł? – dodała przekornie.
- Pomyślę. Ale jeszcze nie teraz  
- On taki sam, jak mój braciszek! – stwierdziła uszczypliwie Alena. – Przyznaj – zwróciła się do mnie – że też lubić latać z kwiatka na kwiatek. 
- Nie za bardzo. Zbyt to męczące – chciałem wykpić się żartem.. Coś jednak musiało być w moim głosie, ze zamilkła na chwilę, spojrzała podejrzliwie, po czym zaszła mnie od drugiej strony.
- A co z tą scytyjską dziewczyną? Wspomniałeś o niej, ale jakoś tak półgębkiem.
- A co, niby, miałoby być?
- Mój drogi, nie powiesz mi, że jechaliście razem taki szmat drogi, tyle czasu – i nic. Jak się zwała? – nie dała mi szansy na chwile zastanowienia.
- Asza.
- Dziwne, nosić imię po bogini, nie uważasz? Na dodatek, nie swojej. Bo to przecież perskie bóstwo. 
- Nie pytałem, a ona się nie tłumaczyła.
- Ale przecież o czymś rozmawialiście – Linea włączyła się do tej przepytywanki. Jak by nie uważać na słowa, w sprawach miłosnych kobiety zawsze wyczują, że coś się za nimi kryje. I nie ustaną, aż nie wyduszą, co też to takiego być może.
- Pewnie o ujeżdżaniu koni – do matki dołączyła ze śmiechem jej córka, moja najnowsza siostra. – Scytowie to przecież wyborni jeźdźcy. Nie złość się – dodała szybko, widząc, jak się zżymam na ten niewybredny komentarz – sam to powiedziałeś.
Z opresji wybawił mnie mąż Linei, Surdyn. Spokojnie przysłuchiwał się żartom, lecz najwyraźniej uznał, że kobiety mocno już przesadzają.
- Dajcież wy mu spokój! Jak zechce, to opowie. Lepiej podajcie coś na stół. Już pora, zgłodniałem – rzucił tonem, nieznoszącym sprzeciwu. 
Gdy odeszły, i zostaliśmy z nim sami, począł wypytywać o moje spotkanie z kapłanem na Cyprze.
- Zazdroszczę ci, Festusie. Miałeś okazję poznać największych medyków, o jakich wiemy.
- Nie rozmawialiśmy o sztuce lekarskiej. Nie mam o niej pojęcia. 
- Oddałbym pół życia, żeby móc się u nich pouczyć. Choćby i krótko.
- A tutejsi Grecy?
- To nie to samo. Zresztą od jakiegoś czasu nie biorą już obcych do nauki. 
- A inni medycy?
- Mamy już od dawna własnych mistrzów. Są i Persowie, też mają swoją wiedzę. Nie jest tak źle – skwitował z uśmiechem.
- Coś ci pokażę – w odruchu sympatii postanowiłem pokazać mu leki, jakie dostałem w Pafos. Wyjąłem z sakwy, z samego spodu, buteleczki i pudełko z maścią. – Popatrz, to dostałem od tamtych kapłanów. Obejrzyj sobie.
Surdyna niezwykle poruszył widok moich uzdrowicielskich skarbów. Ostrożnie brał je po kolei do rąk, otwierał, wąchał, oglądał pod światło. Kazał sobie wyjaśniać, co do czego służy. Gdym mu opowiedział o uleczeniu rannego na hyrkańskim stepie, kiwał głową z niedowierzaniem.
- Rzadko kiedy udaje się zaleczyć takie duże rany. I tak szybko.
- Jakoś się udało. 
- Ten kapłan bardzo cię uszanował, skoro ci to dał. Nieznajomemu, na dodatek nie lekarzowi – wciąż kręcił głową. 
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł, niezbyt może chlubny, lecz nieprzekraczający granic dobrego smaku. Może uda się ubić z nim mały interes.
- Powiedz mi, czy masz wśród swoich klientów jakiegoś kupca, albo chociażby drobnego handlarza? 
- O co ci chodzi? – spytał po dłuższej chwili. Moje pytanie nieco go zaskoczyło, patrzył na mnie ze zdziwieniem.
- Chętnie bym kogoś takiego poznał.
- Taki sam, jak tamten! – od drzwi dał się słyszeć podniesiony głos Aleny. – Nie popuści – irytowała się. – Każda okazja dobra, byle coś ugrać dla siebie. Nawet nie odczekasz kilku dni, dla przyzwoitości. Wstydziłbyś się!
- Nie mam tu żadnych interesów, więc niepotrzebnie się tak złościsz – spróbowałem ją ugłaskać.
- Teraz nie masz, ale kto cię wie? – dalej się irytowała
- Przecież tylko pytam. A co mówiłaś wczoraj? –  przypomniałem wczorajszą jej aluzję.
- Co mówiłam, to mówiłam. Słyszałam i swoje wiem – oznajmiła gromko i usiadła wyraźnie rozeźlona.
Poczułem się nieco głupio, i skarcony, nie bez pewnej słuszności. Tymczasem Surdyn uśmiechnął się, podniósł rękę, by nas uspokoić.
- Przestańcie się kłócić. Nic się nie stało. Ma swoje powody, to i pyta.
- Jeśli cię uraziłem, to wybacz, nie chciałem – rzekłem do niego ugodowo. – Może jakoś cię przebłagam, a ty zapomnisz urazy. - Teraz postanowiłem użyć argumentu nie do odrzucenia. –  Co byś powiedział, gdybym ci użyczył trochę tego, co ci pokazałem? – wskazałem na greckie leki, leżące jeszcze na stole.
- Patrzcie go, jaki hojny! – Alena nadal się boczyła, lecz naraz zaczęła się śmiać. – Umiesz się wyłgać! Dobry jesteś!
- To u nas rodzinne, babciu – wszedłem w jej kpiarski ton, zadowolony, że już po kłopocie.
Surdyn z miejsca przyjął propozycję z wielką ochotą. Poszliśmy do drugiej izby, gdzie przyjmował chorych, zastawionej wszelkim sprzętem, jaki medyk potrzebuje w pracy. Tam ostrożnie rozdzieliliśmy zawartość buteleczek i pudełka na połowę, a choć było tego niewiele, to gospodarz aż zacierał ręce z ukontentowania.
- Cóż ci mam powiedzieć? Dziękuję. A na babkę nie zwracaj uwagi, lubi czasami pogderać – dodał półgłosem. – Ale to dobra kobieta. 
- Przecież widzę.
Drobna scysja zakończyła się powszechnym śmiechem, a ja zyskałem tyle, ze Surdyn umówił się ze mną na jutro, by odwiedzić pewnego właściciela sklepu, któremu niedawno wyleczył żonę z jakieś ciężkiej przypadłości.
- Jest pretekst, żeby sprawdzić, jak się wykurowała. Zajdziemy, niby po drodze.
- Tylko zyskasz na reputacji. Jako dbający o swoich klientów.
- Pod warunkiem, że nie weźmie pieniędzy – rzuciła złośliwie Linea.
Spotkanie rodzinne trwało jeszcze czas jakiś, lecz pora była się żegnać. Nadmiar wrażeń zmęczył mnie, chciałem sobie poukładać w głowie to, czegom się dowiedział, nadto czekała mnie jeszcze wcale niekrótka droga do gospody, a nazajutrz trzeba było wcześnie wstać, by zdążyć na umówione spotkanie z Surdynem. Rozstaliśmy się w doskonałych humorach, życząc sobie wszystkiego, co najlepsze.
Odwiedziny u handlarza niewiele dały, gdyż był to człowiek bez wyobraźni i owego szczególnego kupieckiego wyczucia, które znamionuje ogląd świata większy, niż podwórko własnego domostwa. Przedstawiony jako przyjezdny z daleka, ciekaw tutejszych zwyczajów, i ostrożnie liczący na jakąś przyszłość w tutejszym handlu, nie znalazłem u niego żadnego obiecującego odzewu. Przekonawszy się, że nie mam nic na sprzedaż, niczego nie chcę kupić, ów lichy kramarz nie okazał żadnego zainteresowania dla mych aluzyjnie podpowiadanych konceptów. Szybko wiec dałem sobie z nim spokój i odczekawszy, aż Surdyn skończy medyczne oględziny swej klientki, wyszedłem razem z nim, srodze zawiedziony ta nieudaną dla mnie wizytą. 
- Chyba się na nim zawiodłeś? – zauważył mój krewniak. – Cóż, tu ludzie, zwłaszcza tacy, raczej nie miewają wielkich fantazji – rzekł, gdyśmy się rozstawali. – Siedzą u Greków w kieszeni, a własnych pomysłów nie mają.
- Trudno. Ale i tak ci dziękuję – mimo rozczarowania, czułem dlań wdzięczność za poświęcony mi czas.
Po kolejnym dniu, spędzonym na włóczeniu się po nieciekawym Ktezyfonie, zdecydowałem, że wyjeżdżamy stąd jak najszybciej się da. Jedyne, co zyskałem – oczywiście, oprócz niezwykłości poznania rodziny – to nieco wiedzy dla Korbulona o tutejszych umocnieniach wojskowych, które sobie dość dokładnie obejrzałem. Z jego punktu widzenia najważniejsze było chyba to, że miasta nie da się zdobywać od strony rzeki, by jest burzliwa, w zakolach zdradliwa dla dużych łodzi. Agis zaś zauważył, ze niełatwo podejść tu dużą armią, bo Partowie obwarowali miasto wielką ilością mądrze porozstawianych strażnic. Ponieważ strategia wojenna to nie moja rzecz, więc, odnotowawszy w pamięci, co warte było odnotowania, na dobre zaniechałem tematu. 
Postanowiwszy o wyjeździe, nie zwlekałem już z ostatnimi przygotowaniami, szczególnie w uzupełnianiu ekwipunku i sprawdzenia stanu naszych zwierząt. Gdy wszystko było gotowe, zostały mi pożegnania rodzinne. Rankiem, w przededniu opuszczenia partyjskiej stolicy, wybrałem się rankiem do Aleny, by oznajmić jej, ze ruszam dalej, do Rzymu. Skryła swój żal za okazaną po kobiecemu troskliwością o drobiazgi, i żartobliwością w krótkiej już rozmowie o niezwykłym zrządzeniu losu, jaki dał nam możność poznania się w tak niezwykłych okolicznościach. Dopiero na sam koniec nieco się rozkleiła.
-. Polubiłam, cię. Dziękuje bogom, że dożyłam tej chwili. Pamiętaj, pilnuj nie interesów, ale samego siebie. Wiesz, o czym myślę. Szkoda, że więcej się nie zobaczymy
W tej sytuacji trudno było zaprzeczać, a jeszcze gorzej szukać taniego pocieszenia. Nie za bardzo wiedziałem, co powiedzieć, ale ta mądra i dobra kobieta zrozumiała stan mego ducha, więc tylko objęła mnie, wkładając w ten serdeczny gest więcej znaczenia, niż można by wyrazić słowami. Odprowadziła do drzwi, uśmiechnęła się i nie patrząc, jak odchodzę, wróciła do swej izby. Czułem się nieswojo, jakby rozdarty, gdyż, zostawiając za sobą przeszłość Tycjanów, zabierałem ciepłe wspomnienia dzisiejszego, jakże już odmienionego Festusa.  I jedno, i drugie, każde z osobna, było niepowtarzalnym doznaniem, a obydwa łączyły się w ważne dla mnie doświadczenie, warte więcej, niż niejedna przygoda z odbytej dotąd podróży. Znów powróciła echem uwaga starego Marosa o tym, by pilnie baczyć nie tyle na sam cel wędrówki, ile na to, co się w niej wydarza, i kogo się w niej spotyka.
U Linei tez nie zabawiłem długo, gdyż była zajęta krzątaniną wokół domu i wnuków, które akurat zostawiła jej pod opieką córka. Pożegnanie nie miało w sobie tego posmaku ostateczności co u Aleny, gdyż obydwoje nie wykluczaliśmy przecież, ze jeszcze kiedyś się spotkamy. Wszak, co wątpliwe, nie jest niemożliwe, więc żegnaliśmy się ze szczerą na to nadzieją, wylewnie, wręcz wesoło. Życzyłem pomyślności całej jej gromadce, domowi, nadto sukcesów Surdynowi w jego pracy. Uściskała mnie, ucałowała, poklepała po ramieniu, rzuciła kilka dobrotliwych rad – i ze śmiechem wystawiła za drzwi.  Było w tym tyle naturalnej zwyczajności, że zdało mi się, iż rozstajemy się na krótko, ot na kilka dni, a gdy wrócę, posadzi mnie przy stole, każąc sobie opowiadać kolejne nowiny z wielkiego świata.
Nazajutrz, skoro świat, zebraliśmy się z Agisem sprawnie i szybko, po czym, wypoczęci i chętni do dalszej drogi, skierowali przez most na Tygerze, ku Seleucji, by stamtąd, wzdłuż Eufratu , ruszyć przez Partię do Syrii.

44. Los mi sprzyja
Teraz powrotna droga miała w sobie coś ze ścigania się z czasem. Od granic Syrii dzielił nas – licząc skromnie - miesiąc jazdy, oczywiście, jeśli obejdzie się bez większych niespodzianek. Potem drugie tyle, może trochę więcej, ku morzu, już przez ziemie pod rzymską władzą. Zapał do poznawania nowych miejsc, jaki gnał mnie dotąd przez krainy wschodu, teraz przygasał, ustępując coraz silniejszej chęci jak najszybszego zakończenia tej wielkiej wyprawy. Ne było już celu, jakiego bym szukał, dopełniłem powinności, zarówno rodzinnych, jak i wobec cesarza, wreszcie nie tylko odnalazłem ślady po Maesie, lecz i nasze partyjskie korzenie. Zawiązałem wiele obiecujących znajomości miedzy kupcami, wszelako zostałem także po trosze wplątany w politykę, co, prawdę mówiąc, choć ekscytujące, to jednak niezbyt mi się podobało. Zdążyłem bowiem się przekonać, że mnie ona nie pociąga, a to z braku ambicji do zmieniania świata i ochoty do czepiania się wirującego koła historii, które i tak kręci się po swojemu, wedle nieznanych nam praw własnego ruchu. 
Coraz częściej rozmyślałem, co mnie czeka po powrocie do Rzymu. Z obowiązku przedstawię Tyberiuszowi zarówno perskie nadzieje, jak i partyjskie intrygi, tak, jak je zrozumiałem, ale bez własnego wymądrzania się na ich temat. Dodam do tego wiedzę o Hanach, bo tej nikt u nas nie zna, ale to jedynie jako ciekawostkę, bez wielkiego raczej znaczenia – przynajmniej na dziś. O tym zaś, co dotyczy spraw kupieckich, zwłaszcza w Hyrkanii, Sogdzie i Baktrii, dowie się tylko ojciec i brat. Niech sami decydują, co z tego, i jak, może okazać się przydatne dla interesów naszego domu. Ciekawe, co wymyślą w sprawie rzekomego potomka Maesa? Zapewne każą Melosowi, by się przez kogoś ostrożnie rozeznał, czy ma to jaką przyszłość.
Co więc cesarskie, oddam cesarzowi, a co rodzinne – rodzinie. Lecz zostanie jeszcze to, co moje własne. Uczeń Strabona winien jest wszak zdać sprawę i z tego, co poznał w świecie dotąd nieznanego, niepewnego, co ma – lub mieć może – inny sens, niż tylko korzyści, liczone w złocie, czy polityce i podbojach. Oddam się więc dokładnemu spisywaniu tego, com widział w dalekich krajach, już tylko dla samej wiedzy i ku pożytkowi nauki. Zebrało się tego tyle, że będę miał zajęcie na wiele miesięcy, może nawet lat. Może wyjadę na czas jakiś do Aleksandrii, żeby tam przeszperać jeszcze jakie stare zapisy, zakopane w stertach zapomnianych zwojów. Tak czy owak, planowałem odsunąć się od spraw codziennych, by móc bez reszty poświęcić się zadaniu, dla mnie najważniejszemu w całej tej, rocznej już awanturze życiowej. A co będzie potem? Może znów puszczę się w jakąś nową przygodę? Fantazja podsuwała rozmaite pomysły, lecz czy można aż tak daleko patrzeć w przyszłość, nie wiedząc, czym skończy się najbliższy dzień i miesiąc?
Pierwsze, co nas teraz czekało, to wydostanie się ze zbiegu dwóch tutejszych wielkich rzek i wyjście na drogi, wiodące na zachód, a potem na północ doliną Eufratu. Po dłuższym zastanowieniu dałem sobie spokój z zatrzymywaniem się w samej Seleucji i ominąłem ja dużym łukiem, bez wjeżdżania do miasta. Od nastania Partów, straciła na znaczeniu, a dawna wielkość niedalekiego Babilonu była już tylko wspomnieniem. Ludzie rozproszyli się, pozakładali mniejsze miasteczka, wszystko jakby się rozdrobniło, rozmyło, utraciło znaczenie i impet. Bogactwo z ziemi i handlu zagarniali nowi panowie, wespół z Grekami, którzy zachowali silną tu pozycję, mimo iż utracili wiele praw. 
Podobnie i Żydzi, dotąd wielce znaczący, musieli spuścić z tonu, zadowalając się resztkami dawnych wpływów. Przenieśli się gromadnie do jednego z pobliskich miasteczek i trwali w przyczajeniu, by, przy pierwszej, nadarzającej się okazji, odzyskać je i w dwójnasób wynagrodzić sobie ponoszone teraz straty. Trzeba przyznać, że wymyślili sobie to bardzo dobrze, bo wokół sporego dopływu Eufratu, zwanego Benditem, przekopano znakomite kanały wodne, zapewniające urodzajność ziemi, a więc i obfitość darów natury. Chytrość polegała też na tym, że dzięki owym zaletom miejsce to było znakomitym postojem dla wędrownych kupców, z których, oczywiście, zdzierano niebagatelne opłaty miejskie. W moim odczuciu miasteczko to czekała znakomita przyszłość.
Po latach wojen i zamętów wszystko się tu przemieszało, lecz dostatek nie zmalał, gdyż kanałów dla upraw i hodowli było mnóstwo, a dzięki niezłym drogom towary szły wzdłuż Eufratu swobodnie i w dużych ilościach. Schodzą się tu szlaki z wszystkich stron świata, wiodąc do Syrii i Aleksandrii, a stamtąd już do Grecji i Rzymu. Oprócz tego, co przybywa z daleka, handluje się wszystkim, co rodzi ziemia. Budują tu też doskonałe łodzie, zwłaszcza w mieście Is, gdzie kopie się specjalne mazidło do ich uzdatniania i uszczelniania. Fetor z tego jest w okolicy wielki, ale zysk również, więc okoliczna ludność ma się całkiem dobrze i wcale z tego powodu nie narzeka.  
Osady, miasta i miasteczka ciągnęły się jedne z drugimi, a granice między nimi dawały się poznać jedynie po odmienności plemion je zamieszkujących. Jechaliśmy spokojnie, bez przygód, raz tylko przyszło mi posłużyć się pierścieniem Tamisa, dla wywinięcia się z małej opresji w pewnej miejskiej gospodzie, w której stanęliśmy na noc. 
Z jakiegoś błahego powodu doszło tam do strasznej bójki miedzy miejscowymi. Było zamieszanie, dwa trupy, przybyła straż, która po uspokojeniu walczących zaczęła uważnie przyglądać się obecnym przy tym widowisku. Byliśmy jedyni obcy, wiec chciano nas zabrać gdzieś na spytki, co nie wróżyło nic dobrego. Po wyjściu na zewnątrz odciągnąłem dowódcę na bok i bez zbytnich wstępów pokazałem mu tamisowy znak. Spojrzał spode łba, nic nie powiedział, potem skłonił się i puścił wolno, o nic już nie pytając.. Widziałem, że robi to niechętnie, bo choć nic przeciw nam nie miał, zapewne liczył, ze z mocy swej tu władzy oskubie nas na jakieś pieniądze.
Niezwykłą osobliwością tamtejszych ludów jest oddawanie czci dziesiątkom bóstw, właściwie od wszystkiego – od każdego owocu, rośliny, zwierzęcia, nawet od gospodarskich sprzętów i garnków. Mimo tej obfitości sił wyższych ludzie się w nich nie gubią, wiedzą, co, kiedy i któremu złożyć w ofierze, choćby i najmniejszej. Wszelako nad wszystkimi wynoszą się bogowie tu odwieczni, przede wszystkim Marduk, Isztar, zwana tez Inaną, i Aszszur. Marduk to jakby nasz Jowisz, Aszszur to perski Mazda, a Isztar – Wenus. Ich świątynie i ołtarze, budowane od wieków, nowi zdobywcy i panowie oszczędzają, bo sami nie mają zbyt wiele w zamian do zaoferowania.
Nie wróży to im dobrej przyszłości, gdyż sama siła, by trwać, musi nieść ze sobą własny zamysł, większy, niż samo tylko branie łupów i ściąganie podatków. Ku mu memu zdumieniu, złapałem się na tym, że w tym osądzie powtarzam opinię Marosa z Cypru o Rzymie. Jako Grek, ma nas za odmianę barbarzyńców, co w rozmowie z nim wzbudziło mój gwałtowny sprzeciw. Lecz w drodze, w Syrii i Medii, przekonałem się, że tam, gdzie zdobywamy nowe ziemie, niewiele różnimy się od Partów w Persji i innych podbitych przez nich krainach. Kto poprzestaje tylko na rozboju, niczego trwałego nie stworzy. 
Czymże jest więc barbarzyństwo? Czy tylko niszczeniem, dzikością życia i obyczaju, zwykłym używaniem tego, co się ma, lub zdobywa dla siebie za wszelka cenę? Czy może brakiem jakiegoś szczególnego tworzywa dla własnego świata, łączącego ludzi we wspólnoty? Łodzie z Is dlatego są tak dobre, że nasyca się je owym naturalnym spoiwem, dzięki któremu łatwo się nie rozpadają, ani nie nabierają wody Nie sztuka złożyć drzewo w jeden statek, rzecz w tym, by nie tonął sam z siebie.
Wielość bogów nikomu tu nie przeszkadza. Oczywiście, kapłanów, czyli – jak ich tu zwą – eribów, nie brakuje, bo tam, gdzie bogato, tam zawsze ich pełno. Jednakże ludzie układają się zgodnie, każdy ma to, co jego, z urodzenia i zwyczaju, także to, co sam zechce sobie wybrać do ochrony i protekcji w każdej sprawie. Partowie korzystają z wszystkiego po trochu, ale głównie zdają się na bogów perskich, bliższym zarówno im, jak Medom, których tu jest wiele odmian. Tylko w dużych miastach poddali się żywiołom greckim, ale prosty lud jest Grekom niechętny, rad z tego, ze ukrócono ich rozpanoszenie się w obrocie towarami i złotem. Prawda, że zdany jest na nich w naukach, budowaniu i sztuce medycznej, lecz tylko miedzy możnymi. Grecy przejęli umiejętności po Babilonii, lecz nie ze wszystkim, gdyż wiele z dawnej wiedzy nadal zazdrośnie przechowywane w niedostępnych im świątyniach. 
Przyglądałem się również rozmaitym miejscom, ważnym z powodów wojskowych, a to przez wzgląd na obietnicę, jaką dałem Korbulonowi. Drogi mają o wiele gorsze od naszych, ale mosty nie najgorsze i dobrze bronione. W miastach są mocne mury, trafiają się fortece, nieduże, ale zmyślnie położone. Mimo wszystko, zdobyć je można łatwo, byle tylko nie zrazić ku sobie mieszkańców, bo ci po większej części Partów nie lubią i łatwo dadzą się przeciw nim przekupić. Agis twierdził, że mądry wódz miałby tu szanse na łatwe zwycięstwa, byle umiał się z nimi dogadywać. Nie znam się na taktyce wojennej, wiec wierzyłem mu na słowo, tym bardziej, że – jak dla mnie - mówił zbornie i sensownie. 
Trzymaliśmy się partyjskiej strony Eufratu, gdyż po drugiej stronie rozciągały się ziemie najrozmaitszych plemion pustynnych, wojowniczych i wszystkim niechętnych. Tworzyły jakby osobne, małe księstwa, skłócone ze sobą, lecz dla jakich racji – tego nie sposób było dokładnie się wywiedzieć. Zapewne szło oto samo, co zawsze, i wszędzie – o zyski i  łupy z rozbojów, także o te kawałki ziem, na których cokolwiek rosło i dawało się hodować. Wyrozumiałem sobie, że, tam górą są chyba ci, którzy mają własny i swobodny dostęp do wody. Ale były to tylko moje wyobrażenia, bo wiedzę o nich miałem więcej niż skąpą, nie mówiąc już o znajomości ich mowy.
Choć chciałem trzymać się ułożonego wcześniej planu powrotu, to jednak bogowie znów niespodziewanie wtrącili się w nie i wszystko mi odmienili, a to za sprawą pewnego człowieka, którego spotkałem w wielkim i słynnym mieście Dura, z grecka nazwanym Europos. Pobudowane na dużym wzniesieniu, lecz bez ładu i składu, mimo partyjskiej władzy wydawało się jednym wielkim pomieszaniem tego, co greckie, perskie i żydowskie, nawet syryjskie. Tu czuło się wielkie bogactwo, panował ogromny ruch, ale drapieżny, rozbójniczy, bez owego spokoju, jaki daje dostatek, niezagrożony otwartym łupiestwem. Miałem nieodparte wrażenie, że nad całą okolicą unosiły się demony chciwości, zawiści, podejrzliwości i podstępności. Było kolorowo, lecz nazbyt dla mnie wyzywająco, krzykliwie, na pokaz, jakoś oszukańczo. Coś odpychało od tego miasta, nakazywało też ostrożność w poruszaniu się po nim. Zwykle lubiłem szukać znajomości w nowych miejscach, wdawać w rozmowy, tu natomiast wolałem tylko przyglądać się i nie odpowiadać na przypadkowe zaczepki.
Zdarzyło się jednak, że w dwa dni po przybyciu, odpoczywałem po południu przed gospodą, w jakiej stanęliśmy, zadowolony z łaźni, z jakiej właśnie wróciłem. Spostrzegłem obok mnie mężczyznę, skromnie odzianego, który zdawał się całkowicie nie przejmować tym, co dzieje się dokoła. Ponieważ zaciekawił mnie nieruchomym spokojem, oszczędnością ruchów, obojętnością w patrzeniu na otoczenie, wiec zacząłem w duchu zgadywać, kim też mógłby być. Widocznie wyczuł, że mu się przyglądam, bo spojrzał w moją stronę, odruchowo, zrazu bez większego zainteresowania. Tak już jednak bywa miedzy ludźmi, że pewne rzeczy dzieją jakby same z siebie. Drobne, mimowolne gesty, wyraz twarzy, skupienie wzroku i wiele innych jeszcze, podobnych drobiazgów powoduje, że w takich sytuacjach wyczuwamy albo odpychającą obcość, albo szczególne podobieństwo myśli i natury z nieznajomym, skłaniające do zastanowienia, czy aby nie warto wymienić z nim kilka słów. Tak też stało się i tym razem – to drugie przeważyło.
Jak skała z Magnesji, która podobno ma duszę i przyciąga pewne metale, a innych nie, tak samo przyciągają się pewne charaktery, choć właściwie nie wiadomo, na czym to polega. Od rzucanych, zdawkowych półsłówek do słów, od słów do krótkich zdań, potem do  żartobliwych uwag o tym, co akurat widać na ulicy – i rozpoczęła się rozmowa. Niezobowiązująca – ale wciągająca, powolna – ale nie leniwa, ostrożna – lecz bez podejrzliwej czujności. O nic się nie wypytywaliśmy, lecz i nie stroniliśmy od dzielenia się rozmaitymi, acz zdawkowymi porównaniami do własnych doświadczeń. Szybko wiec wydało się, że obaj dużo wędrujemy i że wiele widzieliśmy. Bez chwalenia się, oszczędnie wtrącaliśmy krótkie wspominki ze swych co mniej znaczących przygód, raczej wesołych, niż poważnych. Jednym słowem, ani się spostrzegliśmy, jak gawędziliśmy swobodnie, ot, dla zabicia czasu i zwykłego odpoczynku.
Ze strzępów tego, co mówił o swym podróżowaniu domyśliłem się, że wiele chodzi po okolicznych szlakach, głównie po drugiej stronie Eufratu.  Zatem, albo to handlarz, albo przewodnik, bo na zbrojnego nie wyglądał. Lecz czy handlarz siedziałby tak bezczynnie, i jeszcze zabawiał się rozmową z nieznajomym, z którym nie ma żadnych spraw? Odrzuciłem też myśl, że mógłby być człowiekiem, jakiej świątyni, wędrownym kapłanem, niskim urzędnikiem. Pozostawał jeszcze uczony, artysta, lub budowniczy, lecz sposób wysławiania się nie wskazywał na kogoś szczególnie wyedukowanego. Postanowiłem zaryzykować.
- Duża jest twoja znajomość świata i ludzi – rzuciłem ostrożnie, lecz bez pochlebstwa w głosie. – Lubisz wędrować.
- Robię, co umiem, I co daje zarobek.
- Jesteś przewodnikiem?
- Zgadłeś.
- Stąd?
- Z Tadmur.
- Czyje to miasto? – oszukałem w pytaniu, bo przecież widziałem, że swego czasu Germanik zajął je dla Rzymu. Dzisiaj nazywamy je Palmyrą.
- Swoje. Było, i jest swoje – rzucił wyzywająco.
Nie przeczyłem, by nie zadrażniać dumy, jaką okazał. Zastanowiło mnie, co tu robił? Skoro przyjechał, to zapewne będzie wracał. Może wtedy zabrałbym się z nim? Do Antiochii jest jeszcze dobre dwa miesiące podróży, potem podróż morzem do Aleksandrii, a stamtąd do Rzymu. Dużo tego.
- Daleko stąd?
- Kilka dni. Sześć, siedem, nie więcej.
- A stamtąd do Tyru? Albo do Judei, do Cezarei? – przypominałem sobie zapisy Strabona.
- Do Damaszku drugie tyle, a do Judei już mniej.
Gdybym wybrał taką drogę, to, licząc wszystko razem, skróciłbym podróż prawie o połowę. Nadto w Damaszku, wedle ugody z Rzymem przeciwko Partom, stoją rzymscy legioniści, więc mógłbym szukać u nich wsparcia. Wszak wciąż miałem list Tyberiusza. Dzięki temu mniej by mnie ta droga kosztowała. Samemu iść na pustynię niepodobna – ale gdyby zabrać się z tym tu człowiekiem, przynajmniej do Palmyry? Może czeka na jakich chętnych?
- A czemu pytasz? – jakby czytał w moich myślach.
- Zastanawiam się, jak najszybciej dostać się do Grecji, albo Rzymu.
- Daleko.
- Drogo?
- Nie mało.
- Co byś radził?
- Strasznie kręcisz – zaśmiał się. – Powiedz od razu, że chciałbyś kogo nająć.
- Nie mam za dużo pieniędzy.
- Ale jakieś masz?
- Nie wiem, czy starczy? Przecież potem też trzeba żyć. A jest nas dwóch – wskazałem na Agisa, który w międzyczasie dosiadł się do nas, i popijał coś, przysłuchując się w milczeniu rozmowie.
- A ile możesz dać?
Wymieniłem skromną sumę, co go wyraźnie rozbawiło. Przyjrzał mi się, podrapał w głowę, jakby coś przemyśliwał.
- Bogaty nie jesteś. Ale może znajdzie się sposób.
- Jaki?
Krótko wyjaśnił, w czym rzecz. Otóż przysłał go bardzo bogaty kupiec z Palmyry, by w przydanej eskorcie dowiózł stąd młodą dziewczynę, umówioną mu za żonę. Rodzina wyszykowała narzeczoną, i za dwa-trzy dni dziewczę wyrusza do przyszłego męża, w towarzystwie brata i kilku własnych zbrojnych,. Wszystko jest już domówione, zapłacone, przygotowane.
- Jeśli się zgodzą, mógłbyś się z nami zabrać. A my domówimy się miedzy sobą. Co zapłacisz, to mój dodatkowy zysk.
- Co to za ludzie?
- Bogacze. I jedni, i drudzy. Teraz przez małżeństwo łączą interesy.
- Tak się często robi.
- Nie moja sprawa. Najęli mnie, bo jestem najlepszy.
Pomysł wydał mi się obiecujący, lecz czy się uda?? Kto zechce zabierać ze sobą obcego w taką szczególna podróż? Ale czemu by nie spróbować? Najwyżej mi odmówią. 
Stanęło na tym, że zgodził się zaprowadzić mnie pod dom owych ludzi, a tam już miałem radzić sobie sam.
- Może ci się uda – rzekł, gdy następnego dnia, około południa, doszliśmy przed okazałą rezydencję w samym środku miasta. – Znajdź sobie jakiś dobry powód dla swej prośby.
- Co by się nadało?
- Nie wiem. Ale to ludzie próżni, lubią, jak im nadskakiwać.
Długo trwało zanim przebiłem się przez służbę, ale w końcu stanąłem przed miejscową znakomitością, kupcem – oczywiście, greckiego pochodzenia – który łaskawie zechciał mnie wysłuchać. Przedstawiłem się jako marnotrawny syn rzymskiego handlarza, powracający z dalekiej drogi, od Syrii po Partię. Wyjaśniłem, ze szukałem tam okazji, by wybić się w rodzinie na samodzielność, tyle ze niezbyt mi się to powiodło. Starałem się jak najmniej kłamać, raczej zatajałem prawdę, mówiąc o sobie tylko tyle, ile wystarczyło, bym wyglądał wiarygodnie 
Schlebiałem mu, acz bez uniżoności, wtrącając niekiedy uwagi o jego wielkim rozumie, planującym tak znakomity pomysł łączenia sił w interesach. Sprawa była tu powszechnie znana, więc moje słowa nie wzbudziły w nim żadnego podejrzenia. Udało mi się wywrzeć wrażenie, iż mam jakie takie rozeznanie w tych sprawach i podziwiam rozmach podjętego przezeń zamysłu. Cóż, gdy należycie schlebiać głupcom i pyszałkom, kupią najlichszy nawet towar, byle go odpowiednio wystroić i przyozdobić. Jednym słowem, obłaskawiłem go na tyle, że spoglądał już na mnie dość przychylnym okiem, choć wciąż nie bez pewnej nieufności. By nie wyjść na pochopnego w decyzji, marudził, podpytywał, okazywał różne wątpliwości. Ustąpił wreszcie, gdy oznajmiłem, że mam nieco pieniędzy, by zapłacić za siebie i swego sługę.
- To jest was dwóch? –zaniepokoił się.
- Mój towarzysz to bardziej przyjaciel, który mnie chroni, bo to dawny żołnierz. Służył w legiach, ale to Grek – dodałem, wiedząc, że ten argument, choć głupi, może mieć swoją wagę. Nie myliłem się.
- Grecki żołnierz! Dobrze wyćwiczony w Rzymie!. Przyda się jeszcze jeden, jakby co – wyraźnie mu się to spodobało, nadto od razu dostrzegł w tym dla siebie korzyść, i to darmową.
Ostrożnie, by nie go spłoszyć, zapewniłem o wielkiej wdzięczności, jeśli da zgodę na moją prośbę. Nie targowaliśmy się o pieniądze, więc nie było powodu do sporów. 
- No, dobrze – rzekł na koniec, patrząc, czy należycie doceniam jego wspaniałomyślność. – A wiesz, może nawet mi się kiedyś nadasz – dodał wyniośle.
- Chętnie odwdzięczę się, stosownie do twej wielkiej, zaiste, przychylności. Na czym miałoby to polegać? – spytałem, nie dając poznać po sobie zdziwienia.
- Mam pewne plany. Daleko sięgają, nawet wprost do rzymskich faktorii w Egipcie i Syrii. Skoro twoja rodzina zajmuje się handlem, to niewykluczone, że kiedyś mi się do tego przyda. Dam wam szansę i wyjdzie na to, że twa wyprawa okaże się nie tak całkiem nieudana? – zarechotał z lekceważącą wyższością w głosie.
Czyż to nie fantastyczny wręcz zbieg okoliczności, że oto ja, Tycjan, stoję niczym marny klient, przed kupcem z dalekiej prowincji, który, być może, za jakiś czas, będzie szukał naszej protekcji i sam kłaniał się przed nami, prosząc o wsparcie? Czy to rzeczywiście tylko przypadek?  Wczorajsze spotkanie przewodnika z Palmyry, w tamtej chwil, w moim pojęciu, przypadkowe, przyniosło niespodziewany skutek, jakim będzie skrócenie podróży i przejazd przez tajemniczą i groźną pustynię. Czy z tego wynika, że bogowie postanowili skierować me kroki właśnie tam? Jeśli tak, do w jakim celu?
- Będzie to dla nas zaszczyt, panie – nie wychodziłem z roli skromnego petenta. Wyobraziwszy sobie jednak, ze kiedyś przyjdzie mu stanąć naprzeciw tycjanowskiej potęgi – i jak wtedy zdziwi się, gdy usłyszy, z kim miał kiedyś do czynienia – omal nie wybuchnąłem śmiechem.
Wezwał syna, który miał wieść siostrę do Palmyry, i wydał stosowne polecenia. Ostrzegł mnie przy tym, bym nie ważył się zbliżać do jego córki, bo zostanę natychmiast skrócony o głowę. Mam mieć własne zapasy, zwłaszcza sól, bo potrzebna jest, by przetrwać gorąco podczas jazdy. Wszystkie ich pouczenia przyjmowałem z należycie okazywaną powagą, choć nie wiem, kto tu kogo miałby uczyć praktyki wędrowania. Kto doświadczył jazdy przez perskie stepy i pustynie, niczego nowego już dowiedzieć się nie może. Na koniec powiedziano mi, gdzie i kiedy mam się stawić, by dołączyć do wyjazdowej grupy. Po licznych ukłonach i wyrazach wdzięczności, wyszedłem z lekkim sercem, i głową, pełną wesołych myśli.
Gdym oznajmi nowinę czekającemu nieopodal przewodnikowi, tylko się roześmiał. –  Musisz być niezły, skoro przekonałeś tego pyszałka – spojrzał na mnie z uznaniem, ale i sympatią. – Ale i tak mi zapłacisz, Choćby za pomysł.
Tak to już jest, że nic nie ma za darmo na tym świecie. Prawdę mówiąc, pieniądze nie były aż takim problemem, jak to przedstawiałem. Wszak mieliśmy luzaka, którego mogłem w każdej chwili sprzedać. Trzymałem go na czarną godzinę, więc gdyby przyszło co do czego, nie byłoby zbyt wielkiego kłopotu, choć wyzbywanie się resztek dobytku rozsądnym nie jest. Byle do Damaszku – a tam już jest nadzieja na rzymskie wojsko, więc i nasze bezpieczeństwo.

45. Na skróty
Dopuszczenie mnie do owej szczególnej karawany, z jednym tylko towarem na grzbiecie specjalnie przysposobionego kamelosa, było korzystne, aczkolwiek bardzo dla mnie niemiłe w stosunkach podróżnych. Traktowano nas podle, a synalek bogacza, przy byle okazji okazywał swą wyższość i nie pozwalał zapomnieć o łasce, jaką nam wyrządził jego ojciec. Pocieszałem się, że to tylko kilka dni, lecz złość we mnie narastała, i gdyby nie Agis, pewnie dałbym jej upust, nie bacząc na konsekwencje. Podobnie przewodnik, choć do niczego się nie wtrącał, gdy tylko mógł dawał po cichu znaki, bym zachował cierpliwość. Pokora wobec losu, niekiedy bolesna, to jedna rzecz, ale znoszenie bezczelności takiego chłystka, nawet jeśli z konieczności i wyrachowania, to wielka sztuka życia. Co innego ostateczność, na którą nie ma się wpływu, a co innego poddawanie się okolicznościom, które samemu się wybrało.- choćby i nieświadomym ich okropności.
Osobliwie więc, niejako nawet wbrew sobie, cieszyły mnie trudy podróży, gdyż zmęczenie zniechęcało do rozmów, nakazywało oszczędnie szafować siłami, a gdy już dochodziło do wymiany zdań, bywały one krótkie i zdawkowe. Trzymaliśmy się z boku, ostentacyjnie unikając zbliżania do kamelosa, wiozącego dziewczynę, a i do samego jej braciszka. Dwa razy nocowaliśmy w szczerym polu, trzy razy – w małych oazach. Tam też pokazywano nam, gdzie nasze miejsce, do wody dopuszczano na samym końcu, nawet po zwierzętach. Jedyną osobą, z która się zbliżyłem, był przewodnik, chętnie słuchający opowieści o dalekich szlakach i dopytujący o rozmaite, a interesujące go szczegóły tamtych dróg. Prędzej już Agis znajdował zrozumienie u strażników, którzy uznali w nim doświadczonego żołnierza, mnie natomiast uważali wszyscy za marnego kupczyka, któremu z pańskiej łaski trafiła się okazja do taniego przejazdu przez pustynię.
Kobieta była nieznośna, bo co i rusz znajdowała pretekst do odpoczynku, kaprysiła i kazała się obsługiwać, niczym księżniczka w pałacu. Krzywiła się na każdą niedogodność, piszczała na widok pustynnego robactwa, omdlewała przy byle powiewie piaskowego wiatru. Jej przyszły mąż już na wyrost wart był współczucia – chyba że okaże stanowczość i twardą ręką poskromi tę próżną naturę. Mimo woli wspominałem Aszę, jej wytrzymałość, pomocność w podróży, nie mówiąc już o usposobieniu i naszych uczuciach. Choć od rozstania ze scytyjską wojowniczką minęło wiele czasu, wspomnienia wciąż powracały z dużą siłą. Dzika, barbarzyńska, lecz jakże była odmienna od tego rozpieszczonego dzieciaka w kobiecych szatkach.
Z wielką ulgą przyjąłem pierwsze oznaki zbliżania się do Palmyry, a gdyśmy już wjechali do miasta, pożegnałem się chłodno z pyszałkowatym młodzieńcem, wszelako, dla zachowaniu pozorów grzeczności życzyłem powodzenia siostrze, prosząc także o przekazanie wyrazów wdzięczności dla jego ojca. Odprawił mnie niczym udzielny książę, ja zaś dziękowałem bogom, że nareszcie skończyła się ta męka. 
Inaczej miała się sprawa z naszym przewodnikiem. Polubiliśmy się, choć bez wylewności, jeszcze w drodze radził mi, gdzie się zatrzymać, na co uważać, co warte obejrzenia. Doskonale wyczuwał, że nie jestem tym, za kogo się podawałem, nawet trochę z tego kpił, gdyśmy byli sami na osobności.
- Chytry z ciebie człowiek. Zagadkowy. Skoro przejechałeś tak szmat drogi, zdrowo i w jednym kawałku, to dalej też nie zginiesz – powiedział któregoś dnia, słuchając mych wspominków z dalekich stron.
Przed dojazdem do miasta zaczęliśmy rozmowę o zapłacie. Nie targowaliśmy się zbytnio, ot, tak, dla zachowania zwyczaju. Przy okazji pochwaliłem jego pewność w prowadzeniu nas przez  kamienną i piaskową krainę, co przyjął jak rzecz mu należną, bez fałszywej skromności, ale i bez zarozumiałości.  Spytałem, czy ma syna, następcę.
- Czemu pytasz?
- Wszyscy przewodnicy, jakich gdziekolwiek spotkałem, szli z synami. Przyuczali ich. A ty jesteś sam.
- Mam. Też przyuczałem. Teraz dorósł.
- Chodzi już sam?
- Jeszcze nie. Ale zacznie.
Gdy rozstawaliśmy się, poprosiłem go o radę w sprawie sprzedaży konia. Pieniędzy zostało już mało, i kto wie, ile jeszcze przyjdzie zapłacić, i komu, za drogę do Damaszku. Sam przecież nie dałbym rady. No, i jeszcze trzeba było gdzieś się zatrzymać na najbliższe dwa-trzy dni. Powiedział, gdzie szukać gospody i handlarzy.
Powiesz, że cię przysyła Szapur, znają mnie – to dziwne, ale dopiero teraz poznałem jego imię. – Oszukają, ale nie tak, jak pierwszego lepszego obcego. A karczmarz lepiej cię obsłuży.
- Gdzie znaleźć kogo taniego, kto nas przeprowadzi dalej?
Spojrzał, zamyślił się, jakby coś kalkulował. Znał tu wszystkich, chyba zastanawiał się, kogo polecić.
- Za dwa dni czekaj na mnie w gospodzie, po południu. Coś wymyślę – tajemniczo się uśmiechnął
- Nie wiem, jak ci się wywdzięczę. 
- Wiem, co robię.
Stało się tak, jak mówił. Zaraz po przyjeździe od razu poszedłem do łaźni, żeby zmyć brud i zmęczenie po pustynnej jeździe. Sprawiło mi to ogromna ulgę, ale rozleniwiło na tyle, że nigdzie już się po południu nie wybrałem. Wcześnie ległem spać, a wygodne łoże bardzo dobrze mi się nadało po wielu dniach mordęgi w siodle, i znoszeniu humorów obrzydliwego rodzeństwa. Następnego dnia, z samego rana, poszliśmy na skraj miasta, gdzie w sąsiedztwie zwierzęcego targu odnalazłem polecanych handlarzy, i u jednego z nich, dzięki poleceniu Szapura, sprzedałem konia za całkiem znośną cenę. Nie było co wybrzydzać, bo zwierzę swoje przeszło i nie prezentowało się zbyt okazale. Agis trochę kręcił głową, mówiąc, że dałem je za pół darmo, lecz nie było zbyt dużego wyboru. Ważne, że mieliśmy teraz pieniędzy dość, by, wydając je oszczędnie, spokojnie myśleć o zakończeniu podróży aż w Cezarei.
Przez dwa kolejne dni włóczyłem się po Palmyrze, co raz popadając w duże zdziwienie. Była swego rodzaju wybrykiem natury, czymś na podobieństwo gigantycznej oazy w środku pustyni. Wody miała w bród z sąsiednich wzgórz i podziemnych studni, gorzej z jedzeniem, gdyż mało co rosło w pobliżu. Podobnie jak Dura, pobudowana była dziwacznie, bez prostej kolumnady, z ulicami, biegnącymi byle jak. Agora i forum nijak miały się do siebie, a domy, i te bogate, i te uboższe, postawiono gdzie popadło. Powiedziano mi, że zmienność i rozrzucenie zabudowy brały się z konieczności przystosowania życia do naporu pustyni, podobnie jak w miastach, które poznałem wcześniej na szlaku baktryjskim. 
Obejrzałem sobie wielką świątynię Bela, starożytnego boga, ni to babilońskiego, ni to perskiego, pana ziemi i władcy demonów. Robiła wrażenie, lecz bardziej jako budowla, niż miejsce, chętnie nawiedzane dla składania ofiar. Miejscowi mało chyba przejmowali się swymi bóstwami, bardziej ze zwyczaju, niż z głębokiej do nich czci. Wszystkim rządził tu handel i pieniądz, złoto i towary płynęły zewsząd i odpływały w każdą stronę świata. Schodziły się tu drogi także i od morza południowego, a wiec i to, co zza niego przywożono. Od czasów odważnego żeglarza Hippalusa szły tędy rzadkie dobra od Indów, co dawało pośrednikom i kupcom ogromne zyski. Widziałem takie ilości korzeni, kamieni, balsamów, kadzideł i innych rzadkości, za jakie można by kupić pół Rzymu. Trafiał tu także i jedwab, który zaraz wykupywali Fenicjanie, by barwić go u siebie w Tyrze i Sydonie. Słowem, w tak małym mieście było tak wiele bogactwa, że trudno się dziwić, iż od dłuższego czasu biliśmy się z Partami o panowanie nad nim – zresztą, z całkiem niezłym, jak dotąd, skutkiem.
Trzeciego dnia, po południu, w towarzystwie Agisa czekałem na Szapura przy stole przed gospodą, tak jak się wcześniej umówiliśmy. Zobaczyłem, jak nadchodził i od razu domyśliłem się, co mi szykuje. Szedł z nim bowiem młodzieniec, który ani chybu był jego synem, wyuczonym przez ojca do zawodu przewodnika. Podeszli, usiedli, po powitaniu podziękowałem za rady, jakich mi udzielił.
- To mój syn, Temar. Jeśli się zgodzisz na młodzika, to pójdzie z tobą do Damaszku – szybko przystąpił do rzeczy.
- Jeśli za niego ręczysz, to czemu nie?  - trochę mnie zaskoczył.
- Dorósł, to i pora, żeby zaczął chodzić sam. Droga łatwa, na początek w sam raz.
- Ile weźmie?
- Mniej niż ja bym wziął, ale nie za mało. Sprzedałeś konia, więc cię stać – dodał ze swoim kpiarskim tonem w głosie.
Cóż było robić? Chłopak dojrzał, a padło na mnie, żeby się wykazał. Odmówić nie mogłem, nie wypadało, choć nie ukrywałem niepewności.
- Mam nadzieję, że pójdzie dobrze – rzekłem ni to do ojca, ni do syna. – Kiedy ruszamy?
- Choćby i jutro – odparł ten drugi. – Ale lepiej sprawdzić, czy jest wszystko, co potrzeba.
- Domówicie się z mym towarzyszem, a potem zdecydujemy – spojrzałem na Agisa, który kiwnął potakująco głową.  Wiedziałem, że dogada się z chłopakiem, może nawet tak, jak niegdyś z Dolanem. 
Na tym skończyliśmy rozmowę o tej jakże ważnej dla mnie sprawie. Agis z Temarem odeszli na bok, i do koni, by omówić co trzeba, ja zaś wdałem się z  Szapurem w swobodną pogawędkę przy winie. Rozbawił mnie opowieścią o tym, jaki podniósł się rwetes, gdy rozkapryszona narzeczona, po dojechaniu na miejsce przeznaczenia, natychmiast zaczęła okazywać swe humory i żądania. 
- Głupia kobieta, a jeszcze głupszy ten, kto ją sobie wziął – skwitował zakończenie tej historii.
- Czego się nie robi dla pieniędzy? – wtrąciłem sentencję znaną, ale zawsze aktualną.. – Ona wie, co jest warta przez swojego ojca, a on ma nadzieje na duże zyski.
- Z takim demonem w domu i zyski mu nie pomogą, bo wszystko z niego wyciągnie. Dobrze, jeśli ich nie przetraci..
- Podoba mi się twój syn – zmieniłem temat. – Jeśli będzie tak dobry jak ty, możesz być o niego spokojny.
- Jestem spokojny – rzekł z wyczuwalna ojcowską dumą. 
I tak, przerzucając się różnymi jeszcze rozmówkami, w końcu rozstaliśmy się, życząc sobie tego, co dla każdego z nas najlepsze. Krótka ta znajomość sprawiła mi wiele zadowolenia, nie tylko z powodu szczęśliwego znalezienia przewodnika. Szapur był człowiekiem ciekawym, małomównym, ale z dużym rozsądkiem życiowym, w istocie z życzliwością, skrywaną pod maską ironicznej obojętności. Bez wątpienia, widział niejedno, mało co mogło go już zadziwić, czy zaskoczyć, brał świat takim, jakim jest, bez specjalnego nad nim rozprawiania, utyskiwania na ludzi, czy użalania się nad własnym losem.  Miał w sobie coś z ludowego filozofa, nieuczonego, ale rozumnego, nie szukał zbyt wiele, ale wiele miał w sobie..
Wrócił Agis, oznajmiając, że jest zadowolony, bo na jego ogląd chłopak zna się na rzeczy. 
- Az rwie się do tej wyprawy, chce już wyjść spod ręki ojca. Będzie starał się pokazać, co jest wart.
- Oby z dobrym skutkiem.
Wyjechaliśmy w dwa dni później, o świcie. Na moje oko droga była łatwiejsza, niż poprzednia, miejscami na tyle wychodzona, że trudno byłoby zgubić kierunek. Młodzieniec, zrazu nieco speszony, dokładnie sprawdzał znaki, po jakich go rozpoznawał, i z każdą chwilą nabierał pewności siebie. Bardziej rozmowny, niż ojciec, wiedząc, że długo wędrowałem, sam zagadywał o dalekie kraje, także o osobliwości dalekich szlaków. Przy mnie powściągliwy i uważny w słowach, z Agisem rozmawiał swobodniej, czując w nim życzliwą mu duszę. Stary wojak, ojciec dobrze już wyrośniętych synów, obłaskawił go do siebie prostą, szczerą,  życzliwością, także objaśnianiem wielu praktycznych drobnostek z ekwipunkiem i jazdą, w czym miał przecież ogromne doświadczenie. Po prawdzie, mógłby się najmować jako dobry pedagog dla młodych chłopców z najlepszych nawet rodzin. Gdy mu to powiedziałem w żartach, roześmiał się zadowolony z pochwały, lecz zaraz pokręcił głową.
- Do tego trzeba nie tylko ojcowskiej ręki, ale i dobrej matki. Bez mojej kobiety sam bym sobie z moimi nie radził.
Ta odpowiedź skłoniła mnie do zastanowienia się nad zdrowym rozsądkiem zwykłych ludzi, nieraz skuteczniejszym, niż najmądrzejsze rady filozofów. Ci drudzy zwykli rozprawiać szumnie, gdy jednak przychodzi do radzenia sobie w codzienności, stają bezradni, gdyż, zanim rozważą swoje teorie i sylogizmy, sprawy szybko im uciekają, rozwiązując się same, zwykle wbrew temu, co głoszą, czy czego oczekują. Przypomniałem sobie Żydów w Tarsie przy studni, i ich deliberowanie nad mądrymi regułami w sytuacji, w której wystarczyła tylko chwila zastanowienia i odrobina dobrej woli, by ją po ludzku rozwiązać. Tak to małe rzeczy, zestawiane ze sobą, pokazują ile daje się z nich wywieść dla ogólnej nauki o największych nawet życiowych problemach.
Bez nadmiernego pospiechu, ale i bez zwlekania, w kilka dni dojechaliśmy do Damaszku. Kilkakrotnie spotkaliśmy inne grupy podróżnych, idących w obydwie strony, zdarzyły się nawet krótkie z nimi rozmowy, bez wrogości, nawet podejrzliwości. Przekonałem się już dawno, że jest coś  takiego, jak wspólnota drogi, niepisany zwyczaj wzajemnego wspierania się, choćby i w drobnych gestach. Jeśli nie trafią się bandyci, pospolici rozbójnicy, wówczas zwyczaj nakazuje, by spokojnie zatrzymać się, wymienić kilka słów, rozpytać o okolicę, a gdy trzeba – w czymś wzajemnie pomóc, jeśli bez uszczerbku dla siebie. 
Ludzie na szlakach rozpoznają, kto swój, a kto niepewny. To jakby osobne plemię szczególnych nomadów, ciągle w ruchu, do niego przypisanych, z własnej woli, i – jak sadzę – z własnej, naturalnej potrzeby. Bez swego osobnego państwa, władzy i urzędów, za ojczyznę ma cały świat. Nieodparcie powracało we mnie pytanie, czy aby ja sam, choć rzymski obywatel, patrycjusz z wielkich Tycjanów, nie stałem się członkiem tej rozporoszonej społeczności, w niej znajdując większe upodobanie, niż w światku, z którego się wywodzę? Coraz bardziej czułem się przynależny do niej przynależny, jak swój wśród swoich. Tu byłem tylko Festusem, nieźle już sobie radzącym z trudami wędrowania, odnajdującym swe miejsce miedzy owymi osobliwymi nomadami z wyboru, nie konieczności. 
Czy nie był taki Maes? Wszak zrezygnował z luksusów i pozycji dla tęsknoty za niezmierzoną przestrzenią, w której czuł się wolny, niepoddany rygorom światowej i towarzyskiej błazenady, gry o błyskotki. Zdobywał wielkie pieniądze, ale przecież na nich nie siedział. Były dla niego dodatkiem do życia, a nie życiem samym.
Jakże przenikliwie przejrzał mnie młody medyk i artysta w Antiochii, oddając w prostym szkicu to, co sam teraz dostrzegam w sobie, a co chyba upodabnia mnie do mego przodka. Może tak właśnie odzywa się – w dziwaczny, a i niepojęty sposób – krew partyjskich barbarzyńców i greckich zdobywców, biorąc górę nad rzymskim wychowaniem i ukształtowaniem charakteru? Czy skryta głęboko natura, przystrajana w rozmaite ozdobności, nie szuka dla siebie ujścia i w końcu je odnajduje, czyniąc z takich ludzi jak ja, swego rodzaju odmieńców we własnym świecie?
Z drugiej jednak strony nie wolno przecież lekceważyć dobrodziejstw, jakie daje wciąż doskonalący się umysł, zdolny poznawać i rozumieć zarówno siebie, jak i świat, w jakim żyjemy. To dzięki niemu oswajamy i jedno, i drugie, wyzbywając się zwierzęcej dzikości, nadto tworząc dzieła, poddające naszej woli drzemiące w naturze siły – na nasz pożytek, choć nieraz i zgubę. Łatwo mi deliberować nad wspaniałością wolnego wędrowca, gdy korzystam z pieniędzy rodzinnych, zdobywanych wszak przemyślnością bystrego rozumu i przy pomocy urządzeń, jakie dzięki niemu mamy. Jak więc Festus i Viatus, maja się do Tycjana? Który mógłby bez którego – i bez czego – istnieć? I jak? W mych rozważaniach było sporo obłudy, lecz czułem, że jestem na dobrym tropie, by tę zagadkę rozwikłać. Tylko, czy jest ona w ogóle rozwiązywalna?
W Damaszku pożegnaliśmy się z Temarem, a ja, ze swej strony, dodałem w rozliczeniu jeszcze kilka srebrnych monet ponad to, na co się umówiliśmy, na dobry początek jego samodzielności. Z miejsca też zacząłem rozpytywać wokół, gdzie tu garnizon rzymskich żołnierzy. Ludzie patrzyli na mnie z niechęcią, unikali odpowiedzi, w końcu ktoś wskazał mi, gdzie ich szukać, Trochę trwało, nim ich odnalazłem, a tam zaraz kazałem prowadzić się do dowódcy. Przedstawiłem mu się prawdziwym imieniem, co nieco go zdziwiło, a już całkiem zgłupiał, gdym pokazał mu list z cesarską pieczęcią – prawda, że mocno już sfatygowany, lecz całkiem czytelny.
- W czym mogę ci pomóc, panie – nie zadawał zbędnych pytań, uznając słusznie, że i tak powiem mu tylko tyle, ile sam zechcę.
- Muszę jechać do Cezarei, do prefekta prowincji. Potrzebuje asysty, by dotrzeć tam jak najszybciej i najbezpieczniej – oznajmiłem tonem nieznoszącym sprzeciwu. Wysłannik cesarza powinien budzić szacunek, może żądać, z niczego nie musi się tłumaczyć – Jest ze mną jeszcze legionista z Syrii – dodałem, jakby Agis był czynnym żołnierzem, co było, oczywiście kłamstwem, ale przydawało mej tu obecności znaczenia jakby urzędowego, o sporym posmaku tajemniczości.
- To nie wiesz, panie, ze prefekta nie ma w Cezarei?  - spytał nieco nieufnie.
- Jadę z daleka, nie znam ostatnich nowin.
- Wyjechał do Jerozolimy na czas żydowskiego święta. 
- Zatem i ja tam chcę jechać.
Trochę to gmatwało moje plany, ale niewiele, bo to przecież sąsiednie miasta, a dwa czy trzy dni zwłoki nie czyniło różnicy dla kogoś, kto przejechał pół świata. Zresztą, nie mogłem okazać wahania, bo miał wierzyć, że nie tyle Cezarea jest moim celem, lecz sam Piłat. Zagadkowy człowiek, z rekomendacją samego Tyberiusza, ze sprawą do władcy prowincji – dla wojskowego dowódcy to nakaz bezwarunkowego posłuszeństwa.
- Dobrze się składa, panie, by i my wysyłamy tam oddział zbrojnych – odparł służbiście. – Takie dostaliśmy rozkazy – dodał, tytułem wyjaśnienia.
- Skoro tak, to jadę z wami – oświadczyłem krótko i bezdyskusyjnie.
- Jak sobie życzysz, panie.
- Zajmijcie się naszymi końmi. Trzeba je obejrzeć, sprawdzić, wyszykować. I dajcie nam namiot na noc – choć nie nawykłem do rozkazywania, polecenia wydawać umiałem całkiem przekonywująco. Teraz byłem ważnym Tycjanem, i nikim innym.
Dowódca pokrótce wyjaśnił, w czym rzecz. Stoi tu centuria legionu italskiego z Judei, strzegąca rzymskiego porządku, zaprowadzonego jeszcze przez Pompejusza. Miejscowi Grecy i Syryjczycy są zadowoleni, bo ukróciło ono panoszenie się Żydów, wspieranych przez kapłanów z sąsiedniej Judei. Nasze wojska w tutejszych prowincjach tłumią żydowskie bunty, nieraz bardzo krwawo, niemniej niepokoje ciągle wybuchają od nowa, Właśnie przybył goniec z pisemnym rozkazem wysłania jednej turmy do Jerozolimy, dodając od siebie, że jest obawa religijnych tumultów, przez co Piłat ściąga dodatkowe siły dla wzmocnienia tamtejszego garnizonu. Mają się stawić jeszcze przed rozpoczęciem żydowskiego święta, które wypadało za cztery dni, więc nie było czasu na odpoczynek.
- Będziemy się spieszyć, panie, jazda będzie szybka – uprzedził dowódca.
- Nie martw się, damy radę. 
- A konie?
- Wytrzymają. Muszą.
Rozbito dla nas mały namiot, nakarmiono, zwierzęta pod czujnym okiem Agisa poszły do czyszczenia i opieki. Uprzedziłem go, by mnie nie wydał z kłamstwem, jakie o nim powiedziałem, co go szalenie rozbawiło. Wszedł w swoją rolę tak, że nikt nie mógł mieć wątpliwości, ze ma przed sobą doświadczonego wojaka – zresztą, w tym akurat mój towarzysz nie musiał niczego udawać. Ja sam wstrzymałem się od dalszych rozmów, oprócz tego, co konieczne dla przygotowań na jutro. Ludzie wiedzieli co ich czeka, wszystko odbywało się na wojskowa modłę, karnie i sprawnie, bez zbędnego gadulstwa.
W tych okolicznościach, musiałem zrezygnować z choćby pobieżnego obejrzenia miasta, ponoć jednego z najbardziej starożytnych w znanym świecie. Co dziwne, przyszło mi to całkiem łatwo. O Damaszku wiadomo dużo, więc niewiele nowego bym się dowiedział, a zobaczyć go może będzie jeszcze okazja, bo to przecież nie tak znów daleko, a zważywszy nasze interesy w Tyrze wybrać się tu da łatwo w każdej chwili.
Wyruszyliśmy wczesnym rankiem, od razu szybkim tempem. Nie zapomnę tej jazdy. W niczym nie przypominała przygody w Cylicji, gdzie siedziałem wygodnie na taborowym wozie, a piechota szła bez większego pośpiechu Tu jechaliśmy bez przerwy, między wzgórzami, tylko z krótkimi przerwani, by dać wytchnienie koniom. Na trzeci dzień bolały mnie kości, miałem zamęt w głowie, czekałem chwili, gdy ujrzymy mury miasta. Dowódca tak pokierował oddziałem, by ostatniego dnia tylko podjechać pod dalsze przedmieścia, a dojechać i wjechać nim za bramę wczesnym przedpołudniem..
- Musimy pokazać się wypoczęci, z całą siłą i impetem, żeby widzieli kto tu rządzi – oznajmił butnie. – Mają się nas bać. Tak tu mamy nakazane.
Po ostatniej nocy, ruszyliśmy nie tak może prędko, ile już w szyku i z wielkim hałasem, roztrącając na drodze ludzi, których, w miarę, jak dojeżdżaliśmy do celu, pojawiało się coraz więcej. Zwróciłem uwagę, że jedni prowadzili do miasta małe jagnięta, inni znów, wracali stamtąd też z takimi zwierzątkami, tyle że już martwymi, niesionymi na plecach. Musiał to być chyba jakiś rytuał, zapewne ofiarny, związany ze zbliżającym się świętem. Dziwnie to wyglądało, zwłaszcza w tak dużej ilości – nigdy, i nigdzie przedtem czegoś choćby i podobnego nie widziałem.
Na koniec ujrzeliśmy samą Jerozolimę, z wielce okazałą wieżą świątynną i jej przyległościami, górującą nad miastem, niczym jaki fort. Idących przybywało, a wszyscy spoglądali na nas z nieskrywaną niechęcią, by nie rzec – nienawiścią.  Ustępowali z drogi, a choć tego nie widziałem, byłem pewny, ze za naszymi plecami wygrażają nam pięściami. Żołnierze roztrącali ich, wręcz zadowoleni z takiego okazywania swej władzy. Strasznie zmęczony, nie miałem już ani siły, ani ochoty na myślenie o czymkolwiek innym, niż by czym prędzej podróż ta się skończyła. Z wielkim więc uczuciem ulgi dojrzałem bramę, ku której dowódca skierował nasz rozpędzony oddział. Lecz moje nadzieje na rychłe dotarcie do siedziby prefekta wystawione zostały na jeszcze jedną próbę. Przyszło mi bowiem poczekać na ich spełnienie, i to w nader niezwykłych okolicznościach.

46. Mroczne miasto
Wjechaliśmy najpierw przez mur zewnętrzny, a zaraz potem, ominąwszy wielkie, odkryte baseny, zatrzymaliśmy się na placu dla żołnierzy, przy tylnym wejściu do pretorium, obok murów świątynnych. Coś musiało się dziać, bo w oddali słychać było wrzawę, ruch panował duży, nie wiedziałem, jak się w tym odnaleźć. Nakazałem Agisowi, by zabrał konie, i czekał na mnie gdzieś około wartowni, gdzie go potem odszukam. Postanowiłem rozejrzeć się i sprawdzić, co jest przyczyną panującego zamieszania i hałasów. Dotrzeć w tych warunkach do samego Piłata było nie sposób, uznałem więc, że mogę jeszcze trochę poczekać ze swoimi sprawami. Agis zaniepokoił się, że chcę sam gdzieś wchodzić miedzy ludzi, lecz uspokoiłem go, mówiąc, że nigdzie daleko się nie wybieram, a wojska tu tyle, że żadnego zagrożenia być nie może.
Stałem na koszarowym dziedzińcu, a przed sobą miałem coś jakby małą fortecę, z czterema wysokimi wieżami. Zapytany żołnierz rzucił w przelocie, że prefekt kończy sprawowanie sądu na prośbę kapłanów i że jest tym chyba jakiś kłopot, bo każą im gotować się do pójścia na ulice, żeby pilnować porządku. Wskazał też, w którą stronę mam się kierować, by wyjść stąd na plac przed świątynią i dalej, na miejskie uliczki. Wszędzie były schody, schodki, wąskie przejścia, trochę się w tym gubiłem, w końcu jednak wydostałem z tego zamętu – tylko po to, by zaraz wpaść w drugi.
Znalazłem się jakby za tłumem, głośno pokrzykującym, wyraźnie czymś podekscytowanym. Począłem go obchodzić od tyłu, lecz co raz wpadałem w jakieś przejścia miedzy domami, wciąż nie mogąc dostrzec skąd ta wrzawa. Tak doszedłem do wysokiego muru, na którym stało wielu gapiów, gestykulujących, i pokazujących sobie coś palcami w dole. Udało i mnie się tam dostać, a idąc górą miedzy nimi, po kilku chwilach znalazłem miejsce, skąd wreszcie mogłem spojrzeć w dół, by sprawdzić, co też tam się takiego dzieje.
Uliczką, od świątynnego wzgórza, kilku żołnierzy prowadziło trzech młodych mężczyzn. Dwóch szło spętanych, trzeci, ku memu zdumieniu, niósł na ramionach ogromną, drewnianą belkę. Po obu stronach stłoczeni ludzie przyglądali się temu żałosnemu orszakowi, zostawiając w środku tylko tyle miejsca, by zmieścić się mogli owi nieszczęśnicy, popędzani batami strażników. Musieli to być skazańcy, na których wyroki wydał prefekt, wedle zwyczaju zatwierdzając to, co już wcześniej zdecydowali miejscowi. Nie było wątpliwości jaka czeka ich śmierć za miejską bramą. 
Dwaj skazańcy bez więzów niczym szczególnym się nie wyróżniali – ot, zwyczajni obszarpańcy, zapewne jacyś mordercy, albo pospolici rabusie, których wreszcie dosięgła sprawiedliwość. Jeśli nawet byli kiedyś butni i groźni, to teraz uszła z nich pewność siebie. Spoglądali pod nogi, osłaniając się przed razami, jakich nie szczędziła im eskorta. Nie było w nich nic szczególnego, co zachęcałoby do przyglądania się im inaczej, jak tylko z obojętnym zrozumieniem dla słuszności wydanego wyroku. Inaczej jednak miała się sprawa z trzecim człowiekiem, z belką na ramionach.
Nigdy chyba jeszcze nie widziałem kogoś tak jak on skatowanego i umęczonego. Wiadomo, że złoczyńców poddaje się torturom, by zmusić ich do wyznania win, albo wydania wspólników. Niekiedy wymusza się tym sposobem fałszywe świadectwa, by mieć pretekst dla niszczenia tych, przeciwko którym są dawane. Lecz ofiary takich praktyk nie tak znów często wystawia się na widok publiczny. Owszem, jest zwyczaj – dla mnie wielce obrzydliwy – by obcinać głowy wrogom, pokonanym w walce i zawieszać je na drzewcach dla wyniesienia zasług zwycięzców, ku przestrodze tych, którzy chcieliby kiedykolwiek podnosić rękę na siłę władców lub państwa. Wszelako zawsze wtedy wiadomo, za co dokładnie spotkał ich zły los i co jest powodem aż takiego pohańbienia. A musi on być oczywisty, zwłaszcza dla pospólstwa, które lubi oglądać krwawe widowiska i cieszyć się upadkiem pokonanych.
Co uczynił ów nieszczęśnik, że tak go zmasakrowano? Kim był, że potraktowano z niebywałym okrucieństwem, nadto wywlekając w takim stanie przed gawiedź? Po co aż tak uniżano kogoś, kto i tak przecież za chwilę zawiśnie na drzewie? Może jest jakiś specjalny powód? A może to celowe ostrzeżenie? Lecz przed czym? Czy był niebezpiecznym buntownikiem, którego trzeba publicznie upodlić, by zastraszyć jego zwolenników lub przyszłych naśladowców? Czyniono by taką okropność z zimnej kalkulacji? A może tylko z prywatnej urazy, albo zemsty?  Ileż jednak wtedy zapiekłej nienawiści musiał czuć ten, kto rozkazał bicie niemal do umartwienia ciała? 
Trudno szukać odpowiedzi na takie pytania, gdy nie ma się pojęcia ani o miejscowym prawie, ani zwyczajach, a już w ogóle o sprawach w Judei, i o tym, jak się one mają do nakazanych tu rzymskich porządków? Były tylko dwie możliwości – albo to się działo z decyzji miejscowych, albo prefekta. Piłat mógłby pójść na taki pokaz siły, gdyby szło o zagrożenie buntami w prowincji. Wtedy dawałoby się zrozumieć tę brutalność, choćby z uznania powinności władzy, jaką sprawował. A jeśli tylko zatwierdził wolę miejscowych sądów? Czy trzeba im było nie tylko śmierci winowajcy, lecz i okazania swego znaczenia? Skoro tak, to czemu pozostali dwaj złoczyńcy wydawali się być poturbowani dość łagodnie, jak na okoliczności, w jakich się znaleźli? 
Aż dziw, że ktoś tak zmaltretowany mógł jeszcze iść o własnych siłach, a co dopiero nieść na sobie wielki przecież ciężar.  Przygarbiony, pociągał nogami, chwiał się, każdy krok musiał sprawiać mu nieznośny ból. Brudna szata, cała była w plamach zakrzepłej krwi, poranione ręce i stopy wskazywały, ze przy biciu nie oszczędzono ani skrawka ciała. Lecz, jakimś niepojętym wysiłkiem woli, wciąż szedł, powoli, krok za krokiem, jakby na przekór prawom natury, nawet chwilami rozglądając się na boki, na skłębiony wokół tłum. Ludzie, jak to ludzie – jedni wznosili wrogie okrzyki, wygrażali pięściami, wytkali go palcami, inni stali w milczeniu, bez ruchu, albo rozmawiali po bramach o tym, co właśnie oglądali. Widziało się też płaczące kobiety, ale i ciekawskie dzieci, osłaniane przez matki przed żołnierzami, rozgarniającymi gawiedź dla zapewnienia przejścia skazańcom przez ciasną uliczkę. 
W pewnej chwili, przy zakręcie, ów człowiek z belką potknął się i padł na ziemię. Idący za nim zatrzymali się. Podniosła się wrzawa, lecz zaraz ucichła, zapadła cisza w oczekiwaniu, co też teraz się stanie. Strażnik podszedł do leżącego i zaczął go brutalnie poszturchiwać, nakazując, by wstał. Ten jednak leżał, ledwie się ruszając. Uniósł tylko głowę i znad ulicznego bruku spojrzał na rząd ludzi po mojej stronie. Wtedy dojrzałem wyraźnie jego twarz, a jej widok niebywale mnie poruszył – ale i zaskoczył. Poraniona, opuchnięta, wykrzywiona cierpieniem, była jak krwawa maska, tchnąca grozą umęczenia. Na głowie ze zmierzwionymi włosami, zlepionymi krwią i potem, tkwił nasadzony wieniec z jakichś kolczastych gałęzi, co przy każdym jej poruszeniu musiało sprawiać dodatkowy ból. Jedyne, co było w nim jeszcze prawdziwie żywe i poruszające, to wzrok – choć przymglony, to wciąż silny, jakby zawzięty, okazujący gotowość sprostania wyzwaniu, jakie zgotował mu los za sprawą tych, którzy go skazali na takie upodlenie. Ta przeciwstawność zawartej w nim jakiejś utajonej siły wewnętrznej i zadanego mu upokorzenia wydała mi się czymś zgoła niepojętym. Jakby duch przeczył ciału, nie poddając się udręce, jaką mu zadano.
Przez chwilę panowało małe zamieszanie. Strażnicy, nie mogą podnieść groźbami na nogi leżącego skazańca, wyciągnęli z tłumu jakiegoś młodego człowieka, nakazując mu batem, by podszedł i pomógł dźwignąć belkę. Opierał się, lecz cóż miał robić? Zmaltretowany nieszczęśnik, ciężko, z wielkim trudem, podniósł się w końcu z ziemi, przyjrzał przydanemu mu pomocnikowi, chyba nawet z cieniem nieśmiałego uśmiechu, po czym podstawił grzbiet pod ciężar, jaki teraz mieli razem nieść. Ruszyli dalej, a za nimi podążała część gapiów, tych najbardziej chętnych do uczestniczenia w widowisku, aż do jego ponurego zwieńczenia.
Cala ta sytuacja, choć trwała krótko, odebrała mi chęć do szukania kolejnych wrażeń, więc uznałem, że pora zawrócić i odnaleźć wreszcie prefekta, zapewne już wolnego po zakończeniu sprawowania sadów. Rzuciłem jeszcze okiem za oddalającym się pochodem skazańców, ich strażników i żądnych wrażeń gapiów. Znikali powoli, idąc w stronę odległej, otwartej bramy, za która dostrzegłem spore wzgórze, gdzie zapewne miał się dokonać ostatni akt tej ponurej historii. Zszedłem z muru i ruszyłem ku pretorium, tym razem już uliczkami, które zwolna pustoszały, jako ze miejscowi, zadowoliwszy się tym, co obejrzeli, rozchodzili się do codziennych zajęć i przygotowań do swego święta.
Na placu koszarowym wskazano mi budynek przy jednej z wież, gdzie zamieszkał Piłat na czas swego pobytu w Jerozolimie. Tam przedstawiłem się straży i kazałem oznajmić swe przybycie. Ne minęło kilka chwil, gdy przybył sługa i wprowadził do środka, gdzie w sali tarasowej, przy dużym stole, siedział ów zarządca prowincji przy południowym posiłku.  Nie raczył wstać na powitanie, za to dokładnie mnie sobie obejrzał, nieufnie spoglądając na mój niezbyt okazały płaszcz podróżny.
- Festus Tycjanus, obywatel rzymski w podróży, pozdrawia szlachetnego Poncjusza Piłata, prefekta Judei – odezwałem się zgodnie ze zwyczajem. – Wybacz panie mój skromny ubiór, lecz dopiero co przybyłem z Damaszku i postanowiłem bez zwłoki złożyć ci należny szacunek – dodałem już mniej oficjalnie.
- I ja witam cię, Festusie Tycjanie - podniósł się, uniósł rękę w powitalnym geście. – Jacyż to bogowie przygnali cię do tej zapowietrzonej krainy? – widziałem, że był nieco zaskoczony, acz zaciekawiony. – Nie mylę się, mniemając, ze mam przed sobą członka znamienitej rodziny? – spytał jeszcze, by upewnić się, z kim ma do czynienia.
- Słusznie mówisz, panie, tej samej, o której myślisz – trzeba było teraz zachowywać formę, stosowną do mej pozycji. – Wracam z dalekiej drogi, i jest moim zamiarem zakończyć ją w Cezarei, a tam znaleźć statek, który zabierze mnie stąd do Aleksandrii, a potem już do Rzymu.
Wahałem się z pokazaniem cesarskiego listu, by go nie spłoszyć, chyba ze zmusi mnie do tego jakąś niechęcią, albo podejrzliwością. Na pierwszy rzut okaz nie spodobał mi się, lecz wstrzymałem pochopność sądu. Słyszałem o nim co nieco jeszcze w domu, a nie były to dobre opinie. Na ten tu urząd mianował go Tyberiusz, za wstawiennictwem Sejana, chyba głównie, dlatego, że, podobnie jak jego protektor, nienawidził Żydów – bo przecież nie za własne zasługi.
Wywodził się z Pontu, ponoć z Samnitów, a to, po wojnie z nimi, nie sprzyjało awansom. Związał się ślepo ze zdradzieckim ulubieńcem cesarza, by szukać dla siebie miejsca w życiu publicznym, lecz niezbyt mu się wiodło, bo, zdaje się, nie grzeszył ani rozumem, ani talentami, ani obyciem. Brakowało mu pieniędzy, drzwi Senatu miał zamknięte, niemniej jakoś chytrze uczyniono zeń ekwitę. Zaczynał jako niższy rangą trybun wojskowy, potem wysłano go do Germanii, aż w końcu dostał namiestnictwo, tyle że w prowincji barbarzyńskiej, o podrzędnym znaczeniu, a i to w randze jedynie prefekta. Przypomniałem sobie, że Melos wspomniał kiedyś o nim, i to w najgorszych słowach. Cóż, prawdę mówiąc, nie interesowało mnie, jaki jest i jak sprawuje urząd, byle dał mi gościnę na kilka dni. A gdy nadarzy się okazja, dopytam go o dzisiejsze zdarzenie, którego byłem mimowolnym świadkiem, a które z jakiegoś powodu nie dawało mi spokoju.
Zaprosił, bym zasiadł, ugościł, ostrożnie zaczął wypytywać, skąd i dlaczego się tu wziąłem. Choć wyjaśniłem, że podróżuję w rodzinnych interesach, nie do końca mi chyba uwierzył. Był politykiem, prawda, że niższej rangi i jakby na wygnaniu, lecz jak to polityk, odruchowo wręcz węszył, czy nie ma aby w mojej tu obecności czegoś ukrytego, zwłaszcza takiego, co mogłoby mieć związek z jego osobą. Tym bardziej, ze doskonale wiedział, iż Tycjanowie mocno są osadzeni w Syrii, i oprócz prowadzenia spraw handlowych uważnie przyglądają się ogólnej sytuacji w prowincji. W pierwszym jednak rzędzie ciekaw był ostatnich nowin rzymskich, lecz dowiedziawszy się, jak dawno wyruszyłem w podróż, zaniechał dalszych pytań, gdyż więcej chyba wiedział o nich, niż ja. Ożywił się dopiero, gdym wspomniał o pobycie w Antiochii i poznaniu Steliona.
- Niezwykły to człowiek – mówił wręcz z zachwytem – i niezwykle bogaty. Ma szczególny dar, jak Midas, czego się tknie, zamienia w złoto. – Poznałem w jego oczach ów szczególny błysk chciwości, który u pewnych ludzi, nigdy nie gaśnie.
- Oby nie skończył, jak on – odparłem ironicznie, myśląc sobie w duchu, że nieźle musi tu łupić Żydów, odkładając dla siebie niezgorsze sumy. 
- I kto to mówi? – zarechotał złośliwie, wydając się jako człowiek nie tylko mało grzeczny, ale zgoła prostacki.
Te niemiłe docinki przerwało wejście kobiety,  którą przedstawił mi jako swoją żonę, Klaudię. Z wyglądu niebrzydka, lecz bez wdzięku, znamionującego delikatność charakteru. Okazała mi jednak większą uprzejmość, niż mąż, który polecił jej zajęcie się mną na czas mego u nich pobytu.
- Szlachetny Festusie, nie odmówisz mi przyjemności goszczenia cię pod mym dachem – rzucił z pańska, wstając przy tym od stołu. – Moja droga – zwrócił się do niej – każ wszystko tak przygotować, by Tycjanowie nie mogli zarzucić nam, żeśmy prowincjusze – zaśmiał się znów, wręcz obrzydliwie.
Poprosiłem, by zezwolił memy słudze, żołnierzowi, który mi towarzyszy, przynieść moje rzeczy i zakwaterować się w koszarach do czasu, gdy ruszymy do Cezarei.
- Ależ oczywiście, wydam stosowne rozkazy – zgodził się bez żadnej dodatkowej uwagi. – Muszę wracać do obowiązków – wzruszył ramionami – lecz spotkamy się przy wieczerzy – rzekł na odchodnym.
Kobieta, nie za bardzo wiedząc o czym ma ze mną rozmawiać, po krótkiej wymianie uprzejmości przeprosiła za niedogodności domu, po czym oddala mnie w ręce służby, nakazując, by spełniła wszystkie moje życzenia. Miałem ich niewiele, bo w tym momencie moim głównym celem był odpoczynek po ostatnich przeprawach przez syryjską pustynię.
Zszedłem na dół, do żołnierskich kwater, tam odnalazłem Agisa, po czym – rozmówiwszy się z nim co do najbliższych dni - wróciłem do wskazanego mi pokoju i zająłem przywracaniem się do równowagi ciała i ducha. Nie tak łatwo mi to przychodziło, zwłaszcza że wciąż miałem przed oczami scenę, jakiej niedawno byłe świadkiem.
Mimo woli porównywałem ją do obrazu Aszy, tryumfującej po potyczce na polach Hyrkanii. Mimo ich odmienności, łączyło je jedno – dzikość w zapamiętaniu się nad ofiarą. Co prawda, tam były trupy, tu  jeszcze żywy człowiek, lecz ta sama aura okrucieństwa i mściwości zwycięzcy.  Czymże więc scytyjskie barbarzyństwo różniło się w traktowaniu pokonanego, od poniewierania człowieka, choćby i winnego, przez sąd, odprawiony tu, w Judei? I nieważne czy przez kapłanów, czy rzymskiego prokuratora. Najwyraźniej skłonność do poniżania przegranych wszędzie jest taka sama. Czy zdobycie przewagi, wygrana w walce,  już samo w sobie nie wystarcza?
Po oporządzeniu się, kazałem dać sobie przybory do pisania, by napisać list do Melosa, z zawiadomieniem, że jestem cały i zdrów, że  mam nadzieję za kilka dni wsiąść na statek w Cezarei, i że wszystko mu dokładniej opiszę, gdy wrócę do Rzymu. Poprosiłem też, by dobrze i godnie wynagrodził Agisa, którego zamierzałem odesłać do Antiochii. Nie szczędziłem pochwał memu towarzyszowi, wyrażając je tak, by faktor zrozumiał więcej, niż zawarłem to w słowach. Śmiałem się w myślach, wyobrażając sobie, jak też weźmie na spytki poczciwego Greka i wydusi z niego każdy szczegół naszej wyprawy. Dlatego darowałem sobie rozwlekłość opisów, ograniczając się jedynie do tego, co wydało mi się najistotniejsze.
Pod wieczór zeszliśmy się z gospodarzami przy biesiadnym stole, rozmowa potoczyła się wartko, choć Piłat wciąż wracał do tematów politycznych, co mnie nieco nudziło. Podszyty ukrytym niepokojem o własną pozycję, martwił się, co też o nim sądzą w Rzymie. Jego sztuczna życzliwość wobec mnie niewątpliwie miała na celu sprawienia dobrego wrażenia o sobie, jako o człowieku ze wszech miar znakomitego w sprawowaniu urzędu. Znając pozycję Tycjanów, chciał zaskarbić sobie moją przychylność przez okazywanie wielkiej atencji. Widział, jak wiele możemy u Tyberiusza, także w rzymskim światku, i że warto, bym wyrobił sobie o nim jak najlepszą opinie.  Żona bardzo go w tym wspierała, wręcz mi nadskakiwała, i po kobiecemu użalała się nad tym, jak ciężko jest jej mężowi nieść odpowiedzialność w tej okropnej prowincji.
- Szkoda, ze nie we wszystkim znajduje zrozumienie na Palatynie – westchnęła. – Bardzo go to deprymuje – dodała, spoglądając na niego z ostentacyjną troską.
Gdym, dla podtrzymania rozmowy, okazał grzeczne tym zainteresowanie, dowiedziałem się, ze cesarz ostatnio nakazał odmienić kilka jego poczynań, jakie powziął był, dla zaznaczenia tu powagi Rzymu, i siły jego władzy 
- Zanieśli do Tyberiusza skargi za to, że nakazałem czcić naszych bogów i nasze znaki, a on je przyjął – nie ukrywał irytacji. 
- Zapewne uczynił tak dla ważnych racji politycznych – odparłem, jak należy.
- Cesarz siedzi daleko, a tu się bez przerwy gotuje – nie ustępował . - Trzeba być stanowczym, bo inaczej Żydzi wejdą nam na głowę bez reszty – dodał, wyraźnie rozeźlony.- Choć to nie takie proste – uniósł ręce w geście rezygnacji.
- Wierzę, ze umiesz być roztropnym, prefekcie – skwitowałem jego słowa małym pochlebstwem. Niech się cieszy, ze go rozumiem.
- No, właśnie, choćby i dzisiaj. Ustąpiłem im w drobnej sprawie, choć bez przekonania. Ale spokój najważniejszy. W Jerozolimie łatwo o tumulty, wiec lepiej nie dawać do nich pretekstu, zwłaszcza gdy niewiele mnie to kosztuje. 
- Czyżbyś mówił o wrzawie, jaką zauważyłem rano, zaraz po przyjeździe? – spytałem ostrożnie, nadstawiając jednak uważnie uszu, w nadziei, że czegoś się dowiem o tym, com zobaczył, stojąc na miejskim murze.
- Widziałeś to? – jakby się zaniepokoił.
- Niewiele. I z daleka, prowadzonych skazańców.
- Okropna historia! Nie dość, że zerwali mnie skoro świt, to jeszcze hardo obstawali przy swoim, choć nie mieli racji.
- Jakże to tak?
- Chcieli, żebym zatwierdził wyrok świątyni, na człowieka, który w moim przekonaniu był bez winy.
- I zatwierdziłeś?
- Byłem w kłopocie.  Przedstawili to tak, jakoby podburzał lud do buntów. 
- Sprawdziłeś go?
- Kazałem trochę wybatożyć, myślałem, że się do czego przyzna. Ale nic to nie dało – mówił to tak lekko, jakby nie wiedział, że owo badanie skończyło się skatowaniem człowieka niemal na śmierć.
- I co wtedy?
- Rozmawiałem z nim. Podpytywałem. Ale był jakiś dziwny. Pytałem, czy to prawda, co mu zarzucają, że chce został królem żydowskim.
- Co on na to?
- Coś bełkotał, że jego królestwo jest nie tu, a gdzie indziej.  Nawet był zaczepny. Jakby podważał moją władzę. Ale wydał mi raczej jakimś mętnym gadułą, czy ja wiem, religijnym mądralą, niż groźnym buntownikiem. Myślałem, żeby go puścić wolno. Ale kapłani podnieśli krzyk.
- O co?
- Że jest niebezpieczny. Dla nich, dla cesarza, bo wzywa do niepłacenia podatków. Wreszcie sami zaczęli podburzać ludzi, robił się za duży szum. Mają teraz swoje święto, więc sytuacja była delikatna. Wolałem nie ryzykować z nimi awantury.
- I zgodziłeś się? 
- Nie za bardzo miałem wybór.
- Niezbyt rozumiem? Ty, najwyższa tu władza?
- Widzisz, drogi Festusie, to wszystko jest polityka. W ostatnim roku zaczęli tu dwa bunty, wierz mi, żołnierze naprawdę mieli co robić. Więc dla spokoju ustąpiłem, okazałem łaskawość dla ich życzenia. Ich wyrok – więc niech im będzie. Gdyby był mój, przeciw nim, nie mieliby szans. Dla nich winny – bardzo proszę!
- Czyli to sprawa świątyni?
- Na to wychodzi. U Żydów co i raz zjawiają się jacyś prorocy, kapłani pilnują, żeby zanadto się nie panoszyli i nie mącili ludziom w głowach. Widocznie ten nie był po ich myśli, pewnie zanadto już im dopiekł, więc umyślili, jak się go pozbyć. Raz na zawsze.
- Twoimi rękami.
- Przegnać go nie mogli, więc wzięli na się taki sposób. Im nie wolni skazywać na śmierć bez mojej zgody. No, to ją dostali. Ja mam spokój, oni też, ludzie się rozeszli świętować, jest porządek.
- Tak, czy owak, zawisł niewinny.
- Winny, niewinny! – zirytował się. – Jeden martwy Żyd nikomu nie zaszkodzi. Czasem trzeba poświęcić choćby i niewinnego, dla ogólnego dobra – zakończył swoje perory sentencjonalnie, niczym udzielny władca wielkiego imperium. Nie było co drążyć dalej, zresztą wystarczyło mi tego, com usłyszał. Lecz nie był to jeszcze koniec tej opowieści.
- Tu jest chyba coś jeszcze na rzeczy. Wyobraźcie sobie – rzekł do mnie i swej żony – że miałem w związku z tym skazanym dwie wizyty. Najpierw przyszedł jakiś człowiek, żebym zgodził się wydać ciało do pochówku. Nie odmówiłem, bo i czemu. Lecz najzabawniejsze było potem – potoczył po nas wzrokiem, zawieszając głos, jakby chciał wyjawić wielki sekret.
- Zaciekawiasz nas, panie – wtrąciłem pochlebnie, zachęcając do dalszego mówienia.
- Otóż kapłani przyszli z prośbą, żebym dał strażników do pilnowania grobu, w jakim pochowano tego nieszczęśnika. 
- Rzeczywiście, trochę to dziwne.
- Nie tyle to, ile powód, dla jakiego to miałbym zrobić. Otóż chcą mieć pewność, że nikt nie wykradnie ciała – niemal zaniósł się ze śmiechu..
- Po co kto miałby to robić? Toż to nieobyczajność. Albo zwykła głupota.
- Otóż, drogi Festusie, nie dla nich. Maja swój powód, by się tego obawiać. Choć przyznam, że równie głupi. 
- Czyli, jaki?
- Ponoć niektórzy wierzą, ze ten prorok w trzy dni wstanie z martwych. Podobno sam to zapowiedział! Rozumiesz?! Ożyje! 
- Coś takiego mówiła mi moja służka, Fenicjanka – wtrąciła żona Piłata.
- Dajże spokój, kobieto! – huknął na nią. – Po co powtarzasz babskie brednie, i to jeszcze przy ludziach? 
- Tylko tak, żebyś wiedział, co opowiadają na mieście – spokorniała, położyła uszy po sobie.
- Co mnie obchodzi, co ludzie gadają! Oczywiście, ożyje! – aż rozpierało go szyderstwo. – I sobie pójdzie, ukazując przez to boską moc – dalej drwił, wreszcie się uspokoił.. – Powiedz sam, drogi Festusie, czy można wymyślić większą bzdurę? – kręcił głową. – Nie wyglądał mi na mocarza, gdym go przepytywał – rzucił jeszcze pogardliwie.
- Dla fanatyków wszystko wydaje się możliwe.
- Właśnie!. Kapłani obawiają się, ze ktoś wykradnie ciało i pokaże pusty grób, na znak, że ów człowiek to naprawdę jakieś nowe, żydowskie bóstwo. I że miał racje ze wszystkim, co głosił, nawet z tym królestwem. Strażnicy mają pilnować, żeby nikt się tam nie kręcił podejrzany i nie było żadnych chytrych sztuczek. 
- I co?
- Oczywiście, dałem im wartowników. Żeby potem nie wybrzydzali, że jestem przeciwko nim, albo ze nie umiem uszanować ich religijnych praw. Oni są na to strasznie czuli.
Pośmialiśmy się jeszcze chwilę z tego pomysłu, który, rzeczywiście, wydawał się bez sensu, potem porozmawialiśmy o tym, i owym, wreszcie zrobiło się już późno, i gospodarz dal znak do udania się na spoczynek. Na odchodnym padła jeszcze miła dla mnie propozycja.
- Szlachetny Festusie, za dwa-trzy dni wracam do Cezarei. Zostań do tego czasu, a potem pojedziemy razem. Co ty na to? – spytał przyjaźnie, wręcz familiarnie.
- Wielka to z twojej strony wspaniałomyślność, prefekcie.
- Musimy się przecież wspierać, nie uważasz – spojrzał wymownie, patrząc, czy należycie doceniam zaproszenie.
 - Skoro nalegasz – to z przyjemnością skorzystam.
- Zatem, załatwione – ucieszył się, a ja udałem, że nie dostrzegam jego interesowności. Cóż, nie on jeden wszystko przekłada na tanie kalkulowanie, być ugrać dla siebie co się da. To prosta i powszechna praktyka. Ja coś tobie – ty coś mnie.
Miałem zatem kilka dni wolnego czasu, więc zamierzyłem sobie choć pobieżnie obejrzeć miasto, może nawet i bliskie okolice. O Judei pojęcie miałem niewielkie, a już najmniejsze o Jerozolimie. Prawdę mówiąc, nigdy mnie te strony szczególnie nie interesowały, w swych naukach zawsze wolałem wiedzę o Grecji, prędzej Egipcie, wschodzie, a nade wszystko dalekiej Azji. Zresztą, historia Żydów, ich zwyczaje, mity i religia, uchodzą u nas za mało ważne, i nieciekawe. 
Judea, z jej mniejszymi częściami, jest prowincją, może i politycznie, czy wojskowo wygodną, ale dla naszych ludzi uciążliwą, ze względu na wielką między nami obcość, i wszem znaną, wzajemną niechęć, nawet wrogość. Mało kto tu chce przyjeżdżać, czy służyć, cesarze nie podnosili jej zarządców do rangi namiestników, na równi z syryjskimi. Mają własnych władców, każdego niby niezależnego na swoim, lecz mało co znaczących w wielkich grach poza niewielkim skrawkiem ziemi, gdzie i tak gryzą się jedni z drugimi we własnej rodzinie. Handel też nie jest najlepszy, a Tycjanowie nie prowadzą tu zbyt wielu spraw, gdyż Żydzi niechętnie dają innym zarabiać. Są faktorie w Tyrze i Aleksandrii, lecz nie w Cezarei. Jeszcze stary Artus mawiał, że nie ma tu czego szukać, chyba że doraźnie, przez wolnych, najmowanych pośredników spośród miejscowych Fenicjan, z małych portów na judzkim wybrzeżu.
Rano odszukałem Agisa i zwolniłem go z obowiązku towarzyszenia mi w oglądaniu miasta. Urządził się miedzy żołnierzami, sprawiał z naszym ekwipunkiem, zajął końmi. Zaleciłem, by miał oczy otwarte, czyli żeby trochę dla mnie poszpiegował, ale ostrożnie. Może spostrzeże co ciekawego, tu, albo w pobliżu, o czym warto wiedzieć. Zaraz potem, ubrany zwyczajnie, jak w podróży, by nie wyróżniać się rzymskim strojem, wyszedłem z fortecy, i niespiesznie wszedłem między jerozolimskie uliczki i zaułki.
Pierwsze, co mnie uderzyło, to brak zwykłej, codziennej krzątaniny, i handlu. Żydzi świętowali po domach, było ich wielu przy świątyni, natomiast wszędzie panował spokój, czuło się podniosły nastrój, słychać było modlitewne śpiewy. Odruchowo skręciłem w stronę miejsca, gdzie wczoraj widziałem prowadzonych więźniów, a stamtąd, doszedłem do bramy, przez którą przeszli na kaźń, i z ciekawości wyszedłem za miejski mur. Na wzgórzu dojrzałem puste krzyże, sterczące ponuro, niczym znaki ostrzegawcze, pokazujące, co czeka każdego, kto zechciałby pokusić się na popełnienie jakiej zbrodni. 
W pewnym oddaleniu dostrzegłem grupkę ludzi przy zboczu wzniesienia, zastawionym wielkim kamieniem. Stało tam dwóch zbrojnych wartowników, z czego domyśliłem się, że musi to być chyba ów grób, o którym wspominał Piłat. Czy zebrani tam przyszli z ciekawości, czy rzeczywiście z wiary w prawdziwość zdumiewającej przepowiedni tego, który obiecywał, że powstanie z martwych? Wolałem tego nie sprawdzać, w obawie, by nie narazić się na jakieś niemiłe zaczepki, czy obelgi. Odwróciłem się i ruszyłem w przeciwną stronę, wzdłuż muru, aż po kilku zakrętach natrafiłem na inną bramę, przez którą znów wszedłem do miasta. 
Trafiłem do dzielnicy wyraźnie bogatszej, z osobnymi, sporymi willami, zadbanymi, nawet niebrzydko zdobionymi. Co dziwne, były w niej aż dwa pretoria, co by oznaczało, że w Jerozolimie starannie zadbano, by mieszkańcy nie zapominali, kto tu rządzi. Krzyże na wzgórzu i straże w całym mieście dopełniały się w jedno ostrzeżenie przed każdym rodzajem nieposłuszeństwa – czy to wobec władzy, czy praw świątyni. Tak to sobie wyobraziłem, i nie za bardzo mi ta myśl przypadła do gustu. Uznaję porządek, rozumiem konieczność jego przestrzegania, lecz nazbyt dobitne przypominanie o koniecznych po temu rygorach, kłóci się z moją potrzebą pozostawania człowiekiem wolnym, który ogranicza sam siebie, jedynie z własnej woli, nakazu moralnego, i tylko dla bardzo ważkich racji. Nie chciałbym żyć tam, gdzie ciągle mam przed oczami znaki mej podległości, czy wręcz zniewolenia.
Zastanowił mnie również brak miejsc i budowli świątynnych, poświęconych obcym dla Żydów bogom. Wszędzie, gdzie bywałem, a gdzie żyli ze sobą ludzie wielu plemion i ludów, znajdowałem takich wiele, z widocznymi oznakami składanych ofiar. Nikomu ta wielość nie przeszkadza, choć, oczywiście, rodzime bóstwa zawsze mają u swoich pierwszeństwo. Nie zetknąłem się nigdy ani z wielkimi kłótniami religijnymi, ani z zapiekłością jednych przeciw drugim. Cześć, okazywana bogom, nie musi się zamieniać we wzajemne wybijanie ich wyznawców. Każdy znajduje coś dla siebie, zostawiając innych w spokoju i oczekując w tym względzie poszanowania dla własnego wyboru. Chyba żeby ktoś w bogów w ogóle nie wierzył – to budzi do takich odmieńców niechęć wszystkich bez wyjątku, gdyż jest wbrew naturze uważać, że świat jest jednym wielkim chaosem, a człowiek jego przypadkowym wytworem.
Na takich spacerach i rozmyślaniach zszedł mi niemal cały dzień, więc po powrocie do twierdzy, późnym popołudniem, z przyjemnością przyjąłem gościnę gospodarzy przy stole. Piłat opowiadał trochę o swoich sprawach, ja o swoi wrażeniach z miasta, zeszło też i na politykę. Gdy wspomniałem o mym zdziwieniu owym brakiem różnorodności miejsc ofiarnych, poniosła go złość.
- Oni uznają tylko jednego boga, resztę mają za nic, wręcz za niegodziwość, którą należy zwalczać.
- Kim jest ten ich bóg.
- Nie mają dla niego nawet jednego imienia. Nie wiadomo kim jest, ani skąd się wziął. Żadnych obrazów, pomników, posagów. Święta tajemnica, skryta w świątyni, do której dostęp maja tylko kapłani, a i to nie wszyscy. Trzeba go czcić, we wszystkim słuchać bez szemrania jego nakazów, czytać księgi, i być im posłusznym.
- Bogom należy się cześć, choćby i jednemu. Ale to, rzeczywiście, dziwne.
- Jowisz nie napisał mi, co wolno jeść, i kiedy – zakpił sobie mało wyszukanie.
- Ale Zeus Tantala pokarał –przypomniałem, że należy jednak pamiętać, co się należy.
- Za bezczelną pychę
- Za to, że złamał prawo boskie, i prawo natury.
- Ale jest jednak łaskawy ludziom. Groźny, lecz wyrozumiały. Ten jest tylko groźny. Trzeba się go wciąż bać. A w jego zastępstwie – bać się kapłanów. I o to chodzi! – zakrzyknął. - Oni swoich trzymają w ciągłym strachu przed sobą – wyłożył to krótko, ale nawet dobrze, jak na niego. Tam, gdzie idzie o władzę, ma wyczucie, bo sam jest jakby jej kapłanem, tyle że z cesarskiego nadania.. Reszta mało go interesuje.
- Ale są tu przecież inni? Choćby Grecy, Fenicjanie, Syryjczycy? 
- Okazałych, publicznych świątyń nie mają. A co robią pod domach – to ich rzecz. Kiedy chciałem postawić nasze posągi, ale miejscowi podnieśli straszny krzyk. Cesarz nakazał ustąpić, żeby ich zanadto nie drażnić. No to się rozbestwili i teraz muszę uważać, jak choćby wczoraj.
- W istocie, trudne masz tu zadanie, prefekcie – nie chciałem już więcej dopytywać, żeby nie wdawać się w delikatne sprawy polityczne.
- Mam nadzieje, że to dojdzie do Tyberiusza, i zostanie należycie docenione – nawet nie krył, czego ode mnie oczekuje.
Pokiwałem ze zrozumieniem głową, ale niczego nie obiecałem, nawet aluzyjnie. Nie było moją sprawą, ani zadaniem, mieszanie się do jakikolwiek urzędniczych kalkulacji. Niech sobie załatwiają je we własnym, gronie. Po powrocie, zgodnie z powinnością, spiszę cesarzowi same fakty z tego, co ujrzał w prowincjach, bez własnych komentarzy, a co on z tym zrobi, to już mało mnie będzie obchodziło. Zmieniliśmy temat, wieczór szybko mijał, rozeszliśmy się zgodnie, życząc sobie dobrego wypoczynku.

47. Poza granicą rozumu
Nazajutrz, z samego rana wezwałem przez służbę Agisa i kazałem mu przygotować konie do przejażdżki za mury. Chciałem wyrwać się na chwilę z tego dusznego i zatłoczonego miasta, z zamkniętej, piłatowej fortecy, pooddychać powietrzem, wolnym od fetoru i brudnego, miejskiego kurzu. Nie kłopotały mnie żadne troski, więc i nastrój miałem znakomity. Szybko wydostaliśmy się za bramę i ruszyliśmy dużym traktem przed siebie, bez planu, zdając się na to, co los zdarzy. 
Szybko przekonałem się, że nie ma dokoła niczego, co by szczególnie odbiegało od zwyczajności ubóstwa, ciężkiej pracy, i zniszczonych nią ludzi. Wzgórza, pola, małe zagajniki, piękne drzewa, ale małe wsie i osady, z taką samą jak wszędzie szarzyzną, udręczonymi kobietami, krzątającymi się wokół domówi i rozbieganej dzieciarni. Przyglądano nam się niechętnie, bo tu wolny, konny jeździec musi być albo żołnierzem, albo jakim urzędowym posłańcem. Gdyby nie uroda natury, rzekłbym, iż to smutna kraina, z jakimś ukrytym niespełnieniem, jakby niewykończona przez brak ludzkiej radości życia. W porównaniu z tym, co widziałem na dalekim wschodzie, nawet w miejscach biedniejszych i prostych, tu miejscowi są jakby przygarbieni, a raczej niewyprostowani. Może to tylko moje wrażenie, lecz odmienność ta wydała mi się aż nadto widoczna. 
Po niedługim czasie postanowiłem wracać, przejażdżka spełniła swoje zadanie, nie było czego tu więcej szukać. Zatrzymaliśmy się w ni to dużej wsi, ni to małym miasteczku przy głównym trakcie, by przez chwilę rozprostować kości i napoić konie przy studni, obok domu, który był chyba lichą gospodą dla tutejszych podróżnych. Przysiadłem na dużym kamieniu i dla ochłody ocierałem twarz zmoczonym rąbkiem płaszcza, leniwie rozglądając się dokoła.  W drzwiach gospody przez chwilę pojawił się jakiś człowiek, spojrzał na nas, i zaraz schował się z powrotem w środku. Trwałem tak w oczekiwaniu aż Agis upora się ze swoim, było cicho, bo dom stał na samym skraju osady. 
Miałem już wstawać, gdy wzrok mój dostrzegł w oddali, na widocznym końcu drogi, trzy sylwetki ludzi, niespiesznie idących w naszą stronę. Na ile się zorientowałem, dwóch z nich słuchało tego trzeciego, który coś im tłumaczył, spokojnie przy tym gestykulując. Owe gesty zwróciły moją uwagę, gdyż coś mi naraz przypomniały. Nie byłem pewny, lecz zdawało mi się, ze gdzieś już widziałem tak przemawiającego człowieka. Przebiegając w pamięci różne dawne zdarzenia, wreszcie powrócił obraz owego popołudnia, gdym, na samym początku mej wyprawy, nieprzewidzianie zawędrował pod judejskie miasteczko, zwane, zdaje się, Betsaidą. Stałem się wtedy mimowolnym świadkiem sytuacji zgoła niemożliwej, a mianowicie rozdawania chleba i ryb wśród ogromnej rzeszy zgromadzonych tam ludzi. Nie umiałem sobie wtedy wyjaśnić zagadki pojawienia się tak ogromnych ilości owych darów, co mnie zirytowało, aczkolwiek zaniechałem – w pośpiechu, a i nie chcąc się ujawniać w obcym dla mnie otoczeniu – z próby porozmawiania z osobą, która zdawała się być głównym sprawcą tamtego wydarzenia. 
Mam dobrą pamięć, ćwiczoną do rozpoznawania szczegółów, więc byłem niemal pewny, że widzę właśnie tę sama osobę, zmierzającą ku nam drogą. Wtedy stał bardzo daleko ode mnie, teraz też dzieliło nas sporo, niemniej zauważyłem podobieństwo ruchów, pochylenia głowy, unoszenia rąk. Postanowiłem poczekać, aż dojdą do mnie, po czym zaczepić go i spytać, czy to aby nie on stał wówczas na tamtym wzgórzu i przemawiał do tłumów. Gdyby potwierdził, odpytałbym go o wyjaśnienie sztuczki, jaką był wtedy uczynił.
Wędrowcy nadchodzili całkiem żwawo, zajęci sobą, nie rozglądali się na boki. Wreszcie podeszli na tyle blisko, że dało się widzieć ich twarze. I w tym momencie stało się ze mną coś, czego nie zapomnę do końca swoich dni! Poczułem, jak słupieję, wrastam, w ziemię, jakbym zatrzymał się w ruchu i trwał, w oczekiwaniu, aż ktoś zdejmie ze mnie czar. Czas stanął, wszystko zamarło, tylko myśli wirowały, szukając na gwałt wyjaśnienia dla tego, co pokazywały zmysły. To, co widziałem, nie mogło być prawdą – ale nią przecież było! Widziałem i słyszałem to, czego widzieć i słyszeć nie miałem prawa, bo przecież jakieś reguły rządza tym światem, a według nich niemożliwością powinien być widok, jaki ujrzałem przed sobą!
To była ta sama twarz! Ta sama, którą dwa dni temu widziałem lekko uniesioną nad jerozolimskim brukiem w grymasie niebywałej udręki. Wtedy opuchnięta, wykrzywiona bólem, pokryta zakrzepłą krwią z zadanych ran – teraz cała, zdrowa, czysta, uśmiechnięta, jakby promieniejąca radością. I te same oczy! Już nie zawzięte, lecz z tą samą godnością spojrzenia. Dwa dni temu człowiek ten ledwo powłóczył nogami, dzisiaj szedł lekko, jakby nigdy pod okrwawionym płaszczem nie miał zmasakrowanych członków. Ani śladu zadrapań na czole po ostrych kolcach, nigdzie żadnych blizn, nawet najmniejszego siniaka. To nie mogło być prawdziwe, rzeczywiste, w ogóle z tego świata – a przecież było, w całej swej realności, jaką odbierały moje zmysły.
Stałem tak, gdy mnie mijali, żaden nie spojrzał nawet na bok, tak byli zajęci rozmową. Przystanęli przed gospoda, jakby wahając się, czy wejść, po czym zniknęli w drzwiach. Ocknąłem się z odrętwienia, bezradnie patrząc za nimi, bez jednej sensownej myśli w głowie. W momentach tak niebywałego zaskoczenia, umysł, niezdolny poradzić sobie z naporem wrażeń, przyczaja się, jakby udając, że go nie ma. Górę biorą wtedy odczucia, tym gwałtowniejsze, im bardziej jest on bezradny w zetknięciu z czymś dlań niepojętym. Tak było i ze mną. Nawet Agis zauważył, ze coś się ze mną dzieje, coś we mnie burzy.
- Czy coś ci jest, panie? – spytał zdziwiony moim bezruchem. – Stało się co?
- Nie, nie, nic – odparłem machinalnie, odwracając wzrok od drzwi, za którymi zniknęła ta niezwykła trójka. 
Znów usiadłem, a zamęt w głowie narastał.  Potrzebowałem zrobić cokolwiek, co przywróciłoby mi równowagę ducha, lecz nie wiedziałem co. Tym bardziej, ze po kilku chwilach znów wydarzyła się rzecz dziwna. Otóż z gospody wybiegło dwóch towarzyszy tamtego człowieka i pędem, głośno pokrzykując, pobiegło z powrotem drogą ku miastu. On sam się nie pojawił, zapewne pozostał w środku. Narastała we mnie irytacja, bo wszystko to razem, nie dość, że było niemożliwością, to jeszcze działo się w sposób niemający żadnego wytłumaczenia. Najpierw szli razem, rozmawiali w najlepszej przyjaźni, a teraz nagle uciekali?  Co tu się działo? Co tu się stało?
Wstałem i zdecydowany raz na zawsze sobie to wyjaśnić ruszyłem do gospody. Wszedłem do izby gościnnej i ku memu niepomiernemu zdziwieniu zobaczyłem, ze jest pusta.. Kątem oka dostrzegłem na stole trzy kubki i resztki połamanego placka chlebowego w małym koszyku. Ale tego trzeciego gościa – ani śladu. Szybko wybiegłem na dwór i obszedłem dom, sprawdzając, czy nie ma tu aby innego wyjścia. Nie było. Wróciłem do studni i spytałem Agisa, czy nie widział, kogo wychodzącego. 
- Oprócz tych dwóch przed chwila, nikogo – odparł, nadal mi się przypatrując z uwagą.
Znów wszedłem do tej samej izby, przysiadłem na stołku, odruchowo wziąłem kawałek placka, i jedząc go, rozglądałem się dokoła, wypatrując, czy nie ma tu aby jakiej chytrej sztuczki. Ten człowiek najwyraźniej musiał być w nich niezłym mistrzem. W końcu zrezygnowany wyszedłem., tak samo głupi jak przed chwilą. Dom jak stał, tak stał, droga była pusta, wokół cisza – jakby nigdy się to wszystko nie wydarzyło. Nic nie pojmowałem, nie miałem żadnego punktu zaczepienia, od którego mógłbym zacząć rozplątywać te zagadkę. Nawet nie zagadkę, a jakiś niedający się, ogarnąć rozumem wybryk natury! Wsiadłem na konia i ruszyłem wolno przed siebie. 
Wciąż nie mogłem otrząsnąć się z uczucia, którego nie potrafiłem nawet dobrze nazwać, a gwałtownie zrodzonego w chwili rozpoznania tamtego człowieka. Za niedowierzaniem, zaskoczeniem, osłupieniem, zawieszeniem w czasie, było jeszcze przekonanie o oczywistości czegoś, co rozum musiał mieć przecież za niepodobieństwo. Z drugiej jednak strony – wezbrało wrażenie grozy, lecz jakby pozbawionej lęku, co zakrawało na paradoks, na złamanie praw logiki. Stanąłem przed jakąś tajemnicą, porażającą swą niepojętością, lecz jednocześnie przyciągającą przez przemożną chęć zajrzenia za jej zasłonę.  Przeczuwałem jej ogrom, lecz nie wiedziałem, czy jest przyjazna, czy wroga. Jak dziecko, nieświadome zagrożenia, z wesołą, ale i nieodpartą ciekawością pakuje się w rozmaite tarapaty, tak i ja, zapragnąłem poznać owo dziwo, nie bacząc na skutki, jakie by to mogło spowodować. Może niekoniecznie po dziecięcemu, lecz przecież koniecznie zapragnąłem zbliżyć się czegoś dotąd nieznanego, a niezwykle ekscytującego. 
Jako mały chłopiec, pewnego razu myszkowałem po wielkim, opuszczonym domu – starym, mocno zniszczonym, do odbudowy, który kupił dziadek na wsi niedaleko Rzymu. Przed przyjściem robotników łaziłem ukradkiem po licznych jego zakamarkach, mimo zakazu rodziców, obawiających się jakiego dla mnie nieszczęścia, zawalenia się murów, czy dziurawych podłóg. Nie zważając na ich przestrogi, wchodziłem wszędzie tam, gdzie najciemniej, gdzie mogły czaić się jakieś demony, czy złe duchy. Czułem nieraz strach, ale ciekawość przeważała. Przy każdym szeleście, każdym odgłosie, wzdragałem się, lecz zaraz szedłem dalej. Tajemniczość przerażała, tym bardziej, ze byłem chłopcem z bujną wyobraźnią, lecz owo przeszukiwanie niosło obietnice jej przeniknięcia..
Teraz czułem to samo, co wtedy poczuł tamten chłopak, stając przed zamkniętymi drzwiami, za którymi spodziewał się odnaleźć jakieś zapomniane skarby. Gdy naraz uchyliły się, coś za nimi zamajaczyło w środku, przestraszyło ruchem, ale, niestety, znów zniknęło, bo musiałem odstąpić od wejścia do środka, przywołany do porządku dochodzącym skądś głosem matki. Gdy wróciłem tam po kilku dniach, roboty w domu szły już na całego, nie było czego szukać, a ja zastałem z niezaspokojeniem, przepełnionym żalem za utraconą przygodą.
To przypomnienie czegoś dobrze znanego i przeżytego, choć niczego nie wyjaśniało, pozwoliło mi przynajmniej po części zrozumieć swój obecny stan ducha. Rozum, odnalazłszy analogię, począł swoim sposobem porządkować części układanki z ostatnich dni, dopasowując także wspomnienie sprzed roku. Rodziły się pytania, a z nich kolejne, i jeszcze następne, jak w znanej metodzie logicznej spekulacji. Z początku wszystko szło dobrze, potem jednak natrafiałem na same sprzeczności. Jakże bowiem godzić ze sobą zdarzenia, wśród których pojawia się oczywista śmierć i nasze jej rozumienie? Ona albo jest, albo jej nie ma, tertio non datur. I z jednego, i z drugiego coś wynika, i to bezwarunkowo. A tu?
Zbierając w jedno, co sam widziałem, i co słyszałem od Piłata, wychodziłoby najprościej, że pewien człowiek, zapewne wędrowny nauczyciel, może i miejscowy prorok, chodził po Judei, przekazując wszem nauki, które nie spodobały się kapłanom tak dalece, ze postanowili uciszyć go raz na zawsze. Schwytali, skazali po swojemu, prefekt wyrok zatwierdził, człowieka powiesili na krzyżu. Do tego momentu rzeczy dawały się układać z sensem, bez niczego niezwykłego, nawet uwzględniwszy ową zapiekłość i okrucieństwo, z jakim go potraktowano, bez wątpienia na pokaz, ku przestrodze na przyszłość. Lecz od razu zaczynały się wątpliwości.
Czy tylko nauczał? Czego, i jak? Nic na ten temat nie wiedziałem, natomiast sam byłem niegdyś świadkiem, gdy uczynił rzecz niezwykłą, karmiąc tysiące ludzi chlebem i rybami, których nie miało prawa przy nim być. Jak to zrobił? Nie wiem, ale jakoś zrobił. Zapewne czynił wiele innych, podobnych niezwykłości, które musiały zdawać się cudownościami nie do pojęcia. Już samo to przyciągało chętnych do oglądania go, a także do słuchania tego, co przy okazji opowiadał. Co mówił – nie wiem. Lecz tak czy owak, gromadził wokół siebie pospólstwo – niewykluczone, by potem, w słowach, buntować przeciw władzy Rzymu albo świątyni? Skoro tak, to jego śmierć miałaby uzasadnienie, gdyż mógłby stać się groźny. Ale sam widziałem, jak tłum urągał mu na ulicach, więc zwolenników, przynajmniej w Jerozolimie, nie miał chyba za wielu? Nikt nie stawał w jego obronie. Niezbyt to mocny argument, lecz przecież swoją wagę miał, gdyż wykluczał dużą, sprawczą siłę głoszonych nauk we wszczynaniu zamętów. A gdyby podważał jakie świętości, prawdy tutejszej wiary, budząc zgorszenie jako bluźnierca - wtedy racja była po stronie kapłanów, a lud tylko cieszył się, że go ukarali.
Takie rozumowanie, choć pokrętne, dałoby się jakoś obronić, gdyby szło tylko o zwykłość następowania przyczyn i skutków. Ale jak mówić o przyczynach i skutkach, gdy okazało się, że śmierć nie wykluczyła dalszego życia?! Sam to zobaczyłem na własne oczy! Co więcej, słyszałem, że podobno zapowiadał, iż tak się stanie. Zatem to wiedział! Czy ktokolwiek z żyjących może coś takiego o sobie wiedzieć, być tego pewnym?! To niemożliwe, tak jak niemożliwe jest, by słońce wstało na zachodzie, a zaszło na wschodzie. Z ludźmi nic takiego być nie może, nie ma prawa! Porządek świata nie przewiduje takich niemożliwości! Nie można wrócić do łona matki! Coś z czegoś wynika, nie wraca do swych początków, a śmierć jest skutkiem nieodwracalnym! 
Przypomniałem sobie, że medycy znają ponoć sposoby na udawaną śmierć, kiedy to po zażyciu specjalnych mikstur ktoś najpierw staje się zimny i nieruchomy, by po jakimś czasie wstać całkiem ciepły i żwawy. Ale na to trzeba specjalnych warunków, pomocy zaufanych wspólników, odpowiedniej oprawy zdarzenia. O niczym takim mowy tu być nie mogło – człowiek skatowany, cierpiący z bólu i przybity do krzyża, to nie medyczne misterium, a ponura, śmiertelna rzeczywistość bez odwrotu. Zatem taka możliwość także nie wchodziła w rachubę.
Logicznie więc biorąc, nasuwało się jedyne wytłumaczenie, iż nie był on kimś, podlegającym prawom, rządzącym naszym światem. Jeśli nie człowiekiem – to jakimś bóstwem w ludzkiej postaci, które z jakiegoś powodu zechciało wmieszać się między tutejszy lud, czegoś go nauczać, coś z nim robić. Tyle że i z tym niezwykłym przypuszczeniem, także nic mi się nie zgadzało. Przecież bogowie nie przechadzają się ot tak sobie, zwyczajnie, miesiącami, dla pouczania po drodze kogo się da – a już zwłaszcza zwykłej, ciemnej gawiedzi. Niekiedy zjawiają się, by karać, o czymś przypominać, coś nakazać, czasem odmienić bieg zdarzeń, lub czymś przerazić dla napomnienia, nawet się zabawić i płodzić potomstwo.  Mają moc czynienia w świecie co zechcą, nawet największych cudów. Wiemy o tym i wierzymy w to, choć prawdę mówiąc, jedynie według starych mitów, a nie dokładnych, historycznych zapisów i opisów. 
Nie wiem, jak to jest gdzie indziej, lecz u nas od wieków nie zdarzyło się w tym względzie nic nowego, chyba że w czyjejś fantazji, lub przeczuciu. Nawet kapłani i wieszczki, obcujący z boskimi duchami, nie twierdzą, ze z nimi jadają wieczerzę, lub prowadzą dysputy. Próbują objaśniać wizje, zwykle mgliste, w jakich bogowie objawiają swoją wolę, ale nie zasiadają z nimi przy stole. Inna sprawa, że znają sztuczki, które sprawiają, iż ludzie są przekonani, że słyszą duchy, a nawet je widzą. Ale to tylko przy ołtarzach, za którymi można udać wszystko, zwłaszcza gdy użyje się jeszcze specjalnych aromatów i kadzideł, odbierających jasność widzenia, czy sprowadzających dziwne sny. 
Jeśli bogowie są panami żywiołów, to poznajemy ich jedynie przez to, jak nimi zawiadują i z jakim skutkiem. Lecz czemu nie odwrócić kolejności” Czy za każdą błyskawicą musi kryć się wola, lub kaprys Jowisza? Czy każdy wiatr na morzu i lądzie to sprawka Austera, Akwilona, Fawoniusza, i kilku innych jeszcze władców powietrznych, nieustannie machającymi swymi skrzydłami? Strasznie to musi być męczące tak zajmować się najmniejszymi nawet szczegółami, bacząc jeszcze przy tym, by nie wchodzić w drogę swym boskim braciom. Czy rzeczywiście bogowie i ich sługi rządzą wszystkim bez wyjątku, rozdzieliwszy miedzy siebie trudne a ogromne obowiązki w ogarnianiu spraw naszych i tego świata? Jak i gdzie się to dokonuje? Czym jest owa niewidzialna przestrzeń miedzy Hadesem a Olimpem, zamieszkana przez niezliczoną ilość dobrych duchów i duszków, złe demony, syreny i nimfy, boginki wesołe i złośliwe, satyry i mroczne dziwadła?  Jak to wszystko się tam układa?
Byłby ów człowiek, którego oglądałem w jego niezaprzeczalnej naturalności i śmiertelności, kimś stamtąd, kto tam się począł i zszedł, szukając dla siebie tu miejsca i zajęcia? Jeśli zaś był bogiem, to czemu dał się zabić? Czy w ogóle można zabić boga, który ze swej natury jest przecież nieśmiertelny? Czemu swą mocą nie utrącił tych, którzy go bili, a potem wieszali? I po co wracał znów w ludzkiej postaci? Czy po to, by dalej robić swoje? Lecz czymże miałoby to być? Czy znów pójdzie miedzy ludzi, znów da się schwytać, powiesić, i znów wstanie z martwych? 
Pytania rodziły się bez ładu i składu, coraz dziwniejsze, wzajem się wykluczając, tak jak i odpowiedzi, jakie przychodziły mi do głowy. W tym umysłowym chaosie, odstąpiłem nawet od logiki, gdyż tylko zawadzała. Wręcz gotów byłem – wbrew rozumowi - uznać, ze zetknąłem się z istotą boską, lecz nawet i to nie wyjaśniało owej kaźni, ani w jej przyczynach, ani w jej celowości. Wedle mej edukacji, wiedzy, znajomości historii i mitów, wychowaniu, tradycji, nie znajdowałem nic, do czego mógłbym jakkolwiek przypasować wszystkie świadectwa mych zmysłów, i ułożyć z nich cokolwiek z sensem – czy to ludzkim, czy niechby i boskim. Lecz czy człowiek jest w stanie mierzyć się z bogami i prawami ich istnienia? Uczucia mi się mąciły, myśli w głowie skłębiły w jeden wielki węzeł, nie do rozsupłania. Nie uporałby się z nimi nawet Aleksander – zresztą, jakiego miecza miałby tu użyć? Ani siła, ani rozum, ani wiedza, ani chytrość – nic nie byłoby chyba w stanie podołać tej tajemnicy. Zatem – co?
Ani się spostrzegłem, jak dojechaliśmy do miasta. Agis całą drogę milczał – widząc, że nad czymś rozmyślam, nie zwracając uwagi na drogę, o nic nie pytał. Wróciwszy do fortecy, bez pomysłu na żadne zajęcie, siadłem na tarasie i wpatrywałem się tępo a to w świątynię, a to w uliczny gwar, a to wreszcie spoglądałem na widoczne stąd dalsze okolice. Wszystkie rozmyślania ustały, zostało tylko jedno pytanie, – co tu się stało?  A zaraz za nim drugie, jakby zadane przez dawne dziecko, zawiedzione, że musiało odstąpić od wejścia za ledwo uchylone drzwi – czy kiedykolwiek się tego dowiem?
Siedziałem tak długo, sam, aż wreszcie nastało późne popołudnie. Niezadługo potem pojawili się gospodarze i przy wieczornym stole rozmawiałem z nimi już spokojnie, jak zwykle, o wszystkim i o niczym. Ani słowem nie wydałem się z tym, com widział i przeżył, zbywając pytania o wyprawę za miejskie mury ogólnikami bez znaczenia. Natomiast w pewnej chwili Piłat, głosem nie bez irytacji, wspominał o czymś, co miało z tym związek, i to dość szczególny. Zaczął od narzekania, na swe urzędowe obowiązki, aż wreszcie podniósł ręce w teatralnym geście rezygnacji.
- Jak ja mam dość już tego miasta, Żydów, i ich problemów – nie skrywał niechęci, a nawet wrogości do miejsca, którym zarządzał z woli cesarza. – Tylko skargi, prośby, ciągłe niezadowolenie. 
- Lecz przecież doskonale sobie radzisz, prefekcie – drobne pochlebstwo gładko przeszło mi przez gardło.
- Robię, co mogę – udał skromność. – Nawet jeśli są to głupstwa ponad ludzkie pojęcie – machnął ręką. – Choćby dziś. Znów przyszli kapłani, tym razem narzekając na moich żołnierzy.
- Chyba zanadto się rozzuchwalili – wsparła go żona, potakując ze współczuciem dla męża.
- Wyobraźcie sobie,  co im przyszło do głowy – zaczął wyjaśniać. – Dwa dni temu dałem im strażników, by pilnowali grobu tego skazańca, którego powieszono. 
- Jak pamiętam, twierdzili, że ktoś może zechcieć wykraść ciało – wtrąciłem, w nadziei, że usłyszę coś jeszcze o sprawie, której niewiarygodne skutki dopiero co zachwiały równowagą mego umysłu i duszy.
- Tego, co zapowiadał, ze ożyje? – zaciekawiła się Klaudia, zapewne przypomniawszy sobie opowieść jej sługi.
- Tego samego. 
- I co?
- Byli tam dwa dni i dwie noce. Ale ciało zniknęło. 
- Nie upilnowali?
- Na to wychodzi. Jeden sam się przyznał, że posnęli. 
- Pewnie ze zmęczenia. Albo z nudów.
- Kapłani chcieli, żebym to zbadał, wiec ich dokładnie odpytałem. Wyszło na to, że napili się wina, które ktoś im przyniósł. Musiało być zatrute. No, i teraz jest wielki krzyk, ze nie dopełnili obowiązku.
- Co to zmienia? 
- Dla mnie nic. Sprawa jest skończona. Był winny, był sąd, był wyrok, człowieka powiesili, pochowali, a co dalej, nie moja sprawa. Dla porządku, żeby okazać surowość władzy, ukarałem tych wartowników. Ale łagodnie, tylko dla zachowania pozorów. Dostali po kilka batów, i na tym koniec.
- A kapłani?
- Co mnie oni obchodzą? – żachnął się rozdrażniony. –  Niech sobie sami teraz pilnują swoich ludzi. Urzędowo jest jak się należy, a o resztę niech się martwią w tej swojej świątyni – ręką wskazał na sąsiednie zabudowania. – Pewnie biegają dokoła i szukają tego trupa – zaśmiał się, z jak z dobrego żartu.
Wysłuchałem go w milczeniu, o nic nie pytałem, niczego nie komentowałem, panując już nad rozkołysanymi uczuciami i zmęczonym umysłem. Zresztą, co miałem rzec? Że na własne oczy widziałem tego człowieka, jak szedł drogą, cały i zdrowy? Przecież uznaliby mnie za szaleńca, w najlepszym razie kogoś, kto się pomylił, albo zgoła za niesmacznego żartownisia. Piłat i jego zona, to nie byli ludzie, z którymi chciałbym rozmawiać o moich wątpliwościach, czy dziwacznych podejrzeniach. A w przyszłości? Z kim będę mógł się nimi podzielić, by mnie nie wyśmiał? Jak dowiodę swej wiarygodności? Czy me opowieści, jeśli je już przedstawię komu bliskiemu, lub zaufanemu, nie zostaną skwitowane wzruszeniem ramion, co najwyżej pobłażliwymi słowami o zawodności zmysłów po zmęczeniu podróżą. Same tylko słowa, naprzeciwko oczywistości śmierci, to za mało, by kogokolwiek przekonać.
Wieczór zakończyło oświadczenie Piłata o rychłym powrocie do Cezarei. Nakazał żonie przygotowania, ponowił zaproszenie, bym mu towarzyszył.
- I tobie, drogi Festusie, przyda się zmiana otoczenia. Przekonasz się, że nie ze wszystkim jest w Judei tak okropnie, jak tutaj – powiódł ręka dokoła. –  Mam nadzieję, że zechcesz uczynić mi ten zaszczyt i zamieszkasz w mym pałacu, tak długo, jak ci to będzie potrzebne. 
Podziękowałem, jak należy, wymieniliśmy uprzejmości, wreszcie oświadczyłem, że – jak przystało na doświadczonego wędrowca – mogę zebrać się choćby i zaraz.
- Wyruszamy pojutrze, około południa. Pojedziemy przodem, a ty, moja droga – zwrócił się do żony – dołączysz potem, z wszystkimi taborami. – Wydał to polecenie, nawet nie pytając ją o zdanie. Była mu posłuszna, bez szemrania.
Dziwna to kobieta, niby cicha, ale zdawała mi się wyrachowana. Już wcześniej zastanawiałem się, co warte jest to małżeństwo. Zapewne wywodziła się z rodziny bogatej, ale bez większego publicznego znaczenia. Wydano ją z rozmysłem za młodego, acz biednego oficera, tyle że obiecującego, gdyż rozpoczynającego karierę przy boku wszechwładnego, cesarskiego zausznika. Duże pieniądze i ambicja to dobry związek, pod warunkiem, że obie strony nie maja żadnych złudzeń, po co się zeszły. On piął się w górę, ona go wspierała, mieli z tego wspólne korzyści, a pewnie i własne przyjemności. Ot, zwyczajna u nas praktyka. Przecież i Tycjanowie nieraz się do niej uciekali, zwłaszcza na początku, gdy rodzina dopiero co wchodziła na wielką scenę. Teraz mamy swobodę i wybór, gdyż są przy nas i pieniądze, i wpływy.
- Nie ma co zwlekać – Piłat wstał, dając znak do rozejścia. Dobrze się czuł, wydając proste rozkazy, wrócił mu dobry humor. 
Ucieszyłem się, że za kilka dni, gdy tylko znajdę jaki odpowiedni statek, będę już płynął do Italii, z jedna tylko myślą, by jak najszybciej stanąć w drzwiach rodzinnego domu. Tak oto wreszcie zakończył się ten dzień, zdumiewający nad wszelkie wyobrażenie, nawet jak na kogoś, kto przemierzył pół świata, oglądając najrozmaitsze, i nieraz zaskakujące jego niezwykłości. 

48. Do domu!
Do Cezarei jechaliśmy nieco ponad trzy dni, ani za szybko, ani za wolno, na tyle spokojnie, że było trochę okazji do rozmów na różne tematy, głównie polityczne, ale i historyczne. Wiele mówiliśmy o Pompejuszu, którego Piłat miał za wielką postać, zarówno jako wodza, jak i triumwira. Znał doskonale jego losy, a już szczególnie zwycięstwa, jakie odnosił od Armenii, aż po Syrię i Judeę. Niesławny koniec tego niezwykłego człowieka w niczym nie umniejszał w oczach prefekta jego zasług, a przede wszystkim wyniesienia ponad innych w czasach największej chwały.
- Przez kilka lat był przecież faktycznym panem całego imperium – nie ustawał w zachwytach.  – To senat go poniżył, nawet jego żołnierzy. Wszystko z zawiści – unosił się z oburzeniem.
Nie wspomniał o wojnie z Cezarem, o pysznej ambicji, o ogromnych konfiskatach, i wielu niegodziwościach, jakie się za Pompejuszem ciągnęły. Chciał widzieć tylko sukcesy, wygrane bitwy, i zdobyte łupy. Miałem wrażenie, ze sam chętnie by takich posmakował, może nawet w marzeniach śnił o podobnej karierze. Pozbawiony zmysłu politycznego, chyba również i wojskowego, nie nadawał się do wielkich spraw, lecz zapewne wyobrażał sobie, że i on mógłby znaleźć dla siebie podobne miejsce w historii. Tak to bywa, ze statyści, im większymi są głupcami, tym wyżej mierzą, nie pojmując, jak nisko latają. Śmiałem się w duchu, słuchając jego perorowania o własnej roli w judzkiej ziemi, gdyż byłem więcej niż pewny, że historii z jego strony nic szczególnego nie zagraża – ani w Judei, ani w całym cesarstwie. 
Gdy już dojechaliśmy, urządził mnie wspaniale, zapewniając wszelkie wygody i obsługę. Pałac był okazały, niedawno zbudowany, wręcz z przepychem, przez miejscowego króla, specjalnie dla namiestników Rzymu. Nie zawsze jedna taka nowość wyróżnia się gustem, nadto tej brakło wielkiego ducha, bo ten zależy od tego, kto go zamieszkuje, a Piłat niewiele miał do zaoferowania.
Niestety, musiałem przez kilka dni brać udział w ucztach, na które spraszał miejscowych bogaczy, i osoby co bardziej znaczące, przy okazji popisując się przed nimi swym gościem z rodziny słynnych, rzymskich Tycjanów. Dodawał tym sobie powagi, a i tworzył pozory, jakoby jest dopuszczony do ważnych spraw wagi państwowej i handlowej. Towarzystwo prowincjuszy odnosiło się do mnie z pokłonami, bardziej jednak by schlebiać gospodarzowi, niż przyjezdnemu. Miał tu władzę, ja byłem tylko ciekawostką, choć o naszej rodzinie co nieco słyszeli. Może i marzyły im się interesy ze znanymi kupcami, lecz ważniejsze były układy tu, na miejscu. Cezarea dopiero co powstała, jeszcze nie okrzepła, nie miała własnej tradycji, nie mówiąc już o pomysłach z większym rozmachem. Owszem, pojawiły się pieniądze, ale to nie wystarcza, by oderwać się od własnego domu i wychodzić w szeroki świat. Urządzali się u siebie, i to ich głównie zajmowało. 
Znosiłem piłatową familiarność z coraz większą irytacją, wszelako korzystając z jego gościnności, nie za bardzo mogłem się wymawiać od tych spotkań. Dlatego, tak szybko, jak to możliwe, zająłem się przygotowaniami do jak najrychlejszego stąd wyjazdu. Pierwszą rzeczą było znalezienie dobrego statku, którym mógłbym ruszyć w stronę Italii.. 
Na szczęście, nie trwało to długo, bo zaczynała się pora żeglowania po otwartym morzu, i ruch w porcie panował spory. Rozważałem dwie możliwości. Albo płynąć do Aleksandrii, a stamtąd do Ostii, albo najpierw na Kretę, a potem na nasze wschodnie wybrzeże, a stamtąd, lądem, jechać do samego już Rzymu. Wybrałem to drugie, bo policzyłem, że wszystko razem potrwa krócej, niż gdybym jeszcze zawitał do Egiptu, a po drugie – gdyż akurat nadarzyła się stosowna okazja. Pewien grecki kapitan zgodził się zabrać mnie ze sobą do Kanii, na północnym brzegu wyspy, gdzie – jak twierdził – łatwo o duże statki, z towarami aż do samej Italii. Płynie się miedzy dużymi wyspami i licznymi, małymi wysepkami, więc jest bezpieczniej, a potem od razu wpływa na morze wewnętrzne, po zachodniej stronie prowincji greckich.  A tam już – jak kto chce dalej.
Zażądał dużej sumy, targowaliśmy się długo i zawzięcie, jak to z Grekami bywa. Koniec końców, umówiliśmy się na tyle, ile byłem w stanie wysupłać, a i to z wielkim trudem. Z pieniędzmi zrobiło się krucho, lecz o to się nie martwiłem, gdyż mieliśmy przecież dwa konie, które i tak zamierzaliśmy sprzedać. Spytałem Piłata, czy nie ma wśród swoich ludzi kogo, kto mógłby mi doradzić jakiego w miarę przyzwoitego handlarza. Specjalnie się nie namyślając, wezwał człowieka, który zarządzał pałacową służb, i całym gospodarstwem. Ten odparł – jakby wyprzedzając wolę swego pana – iż chętnie mnie do takiego zaprowadzi, bo zna kogoś, komu można zaufać. Przyjąłem to z wdzięcznością, nawet nie przeczuwając, w jak głupim znajdę się niebawem położeniu.
Następnego dnia z rana poszliśmy z owym zarządcą w okolice targu zwierząt, by dopełnić sprawy. Dziwne to jednak było handlowanie. Gdy podałem na próbę swoją cenę, dość nawet wysoką, kupiec, obejrzawszy pobieżnie konie, zgodził się niemal od razu, tylko dla zasady obniżył ją nieznacznie, po czym bez słowa wypłacił należne pieniądze. Żadnych okrzyków, żadnego przepychania się, marudzenia, wzywania bogów, narzekania na biedę – słowem, nie było niczego, co przypominałoby prawdziwe zmagania kupującego i sprzedającego. Zdumiało mnie to, a zaraz potem, gdy pojąłem w czym rzecz – wręcz wściekło. Nie trzeba było wielkiej przenikliwości, by zorientować się, że to sam Piłat wymyślił sobie, by przez podstawionych ludzi wręczyć mi coś na podobieństwo łapówki! Ten prostacki bufon przekupywał Tycjana garścią denarów, by zapewnić sobie – w swoim, oczywiście mniemaniu – dobrą o nim opinię przed światem! Nawet Agis, który przyglądał się temu ze zdumieniem, miał minę, jakby chciał gołymi rękami zadusić tych obrzydliwych ludzi. 
Nie było już odwrotu, wziąłem woreczek z monetami i ruszyłem z powrotem. Co miałem robić? Wszcząć awanturę? Niby o co?  Był handel? Był! Sprzedane – kupione, i po krzyku. A że korzystnie? Tym lepiej! Cały Piłat i jego udawanie niewiniątka. Jak z tamtym sądem. Był człowiek? Był. Niewinny? Kto wie?  Ale co z tego. Ma być spokój, choćby i kupiony za cenę życia. Dwie, nieporównywalne sprawy, jedna pełna grozy, druga śmieszna, lecz ta sama zasada. Maleńka chytrość, życiowy spryt i własne zyski. Tam kazał powiesić człowieka, tu upokorzył – choć w jego rozumieniu rzeczy uczynił jak najsłuszniej i najlepiej. W obydwu sprawach rączki zachował czyste, uniesione w górze - nic się przecież nie stało. O co chodzi? To nie ja, to kto inny. Chciałem dobrze. A kupiec wziął konie – i jeszcze dobrze zapłacił. Nic mi do ceny. Pomogłem? Pomogłem. Załatwiłem? Załatwiłem. Jestem przydatny, więc warto to docenić. 
Zarządca wymówił się obowiązkami i szybko pognał do pałacu, zostawiając nas samych na środku targowiska. Zapewne przekaże swemu panu dobre wiadomości – udało się, prefekcie, tak, jak kazałeś! A portem wróci cichaczem do handlarza i wypłaci mu tyle, na ile się umówili. Wszyscy oni będą zadowoleni, w przekonaniu, że udała się sztuczka. Nawet im do głowy nie przyjdzie, co też sobie o tym pomyślę. Wszyscy tak robią, w całym cesarstwie, na każdej pozycji, więc czemu ktoś miałby mieć jakieś pretensje. Jest jak się należy!
Gdy odeszła mnie złość, wybuchnąłem śmiechem. Przekupywać Tycjana – na to trzeba mieć tupet! No, ale popamięta już ten ważny prokurator, co znaczy drażnić tygrysa na schodach, choćby i namiestnikowskiego pałacu. Nie jestem mściwy z natury, lecz tym razem postanowiłem, że przyda się nauczka tej małej kanalii. Gdy nadarzy się okazja, srodze się odegram!
Nie chciałem już ani chwili dłużej pozostawać w jego domu, wiec zaraz po powrocie z targu, odszukałem go, grzecznie acz chłodno podziękowałem za gościnę i pomoc, darując sobie aluzje, i oznajmiłem, że właśnie go opuszczam, by przenieść się na statek. Nawet się nie zdziwił, choćby dla pozoru. A może czegoś się domyślił?  Było mi to obojętne. Poprosiłem, by pożegnał ode mnie żonę, wymieniliśmy zdawkowe uprzejmości i gesty, po czym zabrałem swoje rzeczy i szybkim krokiem, zabierając Agisa, opuściłem te zapowietrzoną rezydencję. Ulga, z jaką się od niej oddalałem, była, doprawdy, nie do opisania.
Takich, jak on, jest nas bez liku. To setki i tysiące ludzi, podobnych i do niego, i do poznanego niegdyś dowódcy Vestusa, czy nawet setnika w Cylicji. Interesy, interesiki, różne co do wielkości zysków, lecz zawsze tak samo załatwiane. Nieważne, że mętne, byle na końcu były pieniądze, lub inny pożytek, który i tak w końcu da się przeliczyć na złoto. Pół biedy, gdy są robione na własny koszt i ryzyko, a nie w majestacie cesarskiej władzy. Lecz moje myślnie to mrzonki, choć przecież pobrzmiewa w nich obywatelska troska. Czy wielu mamy Katonów, albo Cyceronów? Państwo stoi na ludziach i jest takie, jakim oni są, niezależnie w jakie szaty odziani. Gdy pod pozłotą kryje się tylko małość, nie pomoże żadna siła, chwała zdobywców, czy szumne igrzyska. Prędzej czy później farba się złuszczy i zostanie tylko ledwie powściągana dzikość. Potem, gdy ludzie oswoją się z brakiem masek, będzie już tylko coraz gorzej, bo tam samo, lecz już bez udawania. Igrzyska zamienią się w zwykłe rzezie, bez opamiętania. 
W dwa dni wypłynąłem na morze. Przedtem jeszcze rozstałem się z Agisem, co dla obydwu nas było chwilą trudną i nieco smutną. Przeżyliśmy wspólnie rok wędrówki, był mi raczej towarzyszem podróży, nie sługą, nieraz wyciągał z tarapatów, strzegł, nie jak wartownik, a jak przyjaciel. Trafiła się niezła łódź, płynąca przy brzegu aż do Tyru, wiec się nią zabierał, i to już nazajutrz.. Dałem mu list do Filipona, w którym nakazywałem faktorowi wyekspediować go należycie do Antiochii. Nadto wiózł drugie pismo, do Melosa, nie tylko z wieściami o zakończeniu podróży, lecz i z nakazem, by wręcz obsypał go złotem. Stary przechera, choć skapieć, na pewno wywiąże się z tego z nawiązką, wiedząc, co znaczy takie roczne wędrowanie ze szczęśliwym powrotem.. Gdyśmy się już rozchodzili, wręczyłem Grekowi spory mieszek monet na drogę, zabraniając mu odezwać się choć jednym słowem. 
- Nie wiem, czy jeszcze kiedyś się spotkamy – rzekłem z pewnym wzruszeniem. – Dbaj o dzieci, bo pewnie cię już zapomniały, i potrzebują dobrej, ojcowskiej komendy.
W takich chwilach nie wiadomo, co rzec. Ale obydwie strony wiedzą, co chciałyby powiedzieć, i co powiedzieć by należało. Żegnamy się z bliskimi osobami niezręcznie, krótko, powściągliwie, bez wielkich słów. Ku jego zdumieniu, wyciągnąłem rękę na pożegnanie. Zawahał się, ale ją przyjął i oddał silny uścisk dłoni.
- Niech cię bogowie doprowadzą szczęśliwie do domu, panie – rzekł stłumionym głosem. – Do końca moich dni będę im dziękował, że mogłem być z tobą. – Tylko tyle, ale jak wiele. Odwrócił się, i zniknął w portowym tłumie.
Jak rok temu, tak i dziś, stanąłem na pokładzie statku, z nadzieją na udaną podróż do celu, jaki miałem przed sobą. Wtedy była nim daleka Azja, teraz – równie daleki jeszcze Rzym. Koło zaczęło się zamykać. Zostało niewiele, ot, kilka tygodni na morzu. Znów sam, ale już bardziej doświadczony, ufny w swe siły, a przy tym jakże odmieniony. W drogę wyruszał Tycjan, wracał Festus. Przyjdzie czas, by porównać te dwie postaci, przekonać się kto zyskał, a kto stracił – i co. Teraz, patrząc, jak kapitan pogania marynarzy do wyruszenia z portu, przepełniony byłem dziwnym spokojem, że wszystko stało się tak, jak stać się miało, choć nie do końca wiedziałem, co by to miało znaczyć.
Do Krety dopłynęliśmy wedle planu kapitana, tam, znów, po niedługich poszukiwaniach, znalazłem kolejny statek, wiozący duży ładunek aż do Aterunum, czyli wprost do italskiego portu, tyle ze na zachodnim wybrzeżu. Bogowie sprzyjali nam, obyło się bez wielkich burz i przeszkód, płynęliśmy miedzy greckimi wyspami, potem otwartym morzem, aż dotarliśmy szczęśliwie, cali i zdrowi, do miejsca przeznaczenia. Tam, natychmiast odszukałem cesarską służbę pocztową, i na pismo Tyberiusza puściłem się rozstawnymi końmi, drogą tyburtyńską, prosto do Rzymu. Zatrzymywałem się jednie na stacjach, dla koniecznego odpoczynku, zmieniałem zwierzęta i jechałem dalej, bez rozglądania się, szukania przygód, czy znajomości.  Czwartego dnia tej szaleńczej jazdy, wjechałem do rodzinnego miasta i przebijając się galopem przez ulice – wzniecając przy tym niejaki popłoch wśród przechodniów –zatrzymałem wreszcie przed naszą rezydencją, na niewielkim wzgórzu, nieco z boku od samego forum. 
Gdy zeskoczyłem z konia, pierwsza podniosła rwetes służba, poznając mnie i spoglądając z niedowierzaniem, a zaraz potem z wielkim okrzykami. Wszedłem szybko do domu, i ledwo zdążyłem dojść do atrium, gdy zjawiła się matka, Podbiegła, objęła mnie i zaczęła po kobiecemu pochlipywać, niezdolna wypowiedzieć choćby dwa słowa. Zaraz też wpadł ojciec, lecz mitygował się, bo nie chciał na widoku wszystkich zgormadzonych okazywać niemęskiego wzruszenia. Niemal wyrwał mnie matce z rąk, przygarnął, i tak stał, nie wiedząc, co powiedzieć.
- Dobrze, ze jesteś, synu – rzekł wreszcie cicho. Nic więcej, bo głos mu się łamał.
Narastało zamieszanie, wrzawa, matka natychmiast puściła w ruch całą służbę, nakazując przygotować co trzeba, i nie trzeba. Ojciec posłał po mego brata, który był w mieście w interesach, także po siostry i kilku co bliższych kuzynów. Poszedłem do swoich pokoi, wypuszczony z rodzicielskich uścisków tylko dlatego, ze stanowczo zażądałem kąpieli i olejków. Minęło trochę czasu, ale nareszcie odświeżony, nieśmierdzący koniem i własnym potem, wszedłem do ogrodu, gdzie schodziła się cała rodzina z przyległościami. Z każdym się witałem, ściskałem, poklepywałem po ramieniu, dzieciarnia mego rodzeństwa gapiła się na mnie zza pleców swych matek. 
Zasiedliśmy do stołu, zapalono światła, gdyż zbliżał się wieczór. Na chwilę zapadło milczenie, nikt nie widział, jakie zadać pierwsze pytanie. Po złożeniu dziękczynnej ofiary bogom, wreszcie zacząłem sam mówić, najpierw o głupstwach, żartami, urywanymi zdaniami. Potem opowieść potoczyła się już bardziej wartko – i tak ciągnęła się przez wiele, wiele kolejnych dni i wieczorów, tygodniami, we właściwym porządku.
A co było dalej – to już zupełnie inna historia….

























EPILOG

Minęło trzydzieści z górą lat.
Kilka dni temu, ze skrzyni, w której trzymam rozmaite rzeczy, rzadko kiedy używane, wyjąłem pokaźny stosik starych zapisków. Sporządzone dawno temu, leżały nieruszane, gdyż ani do nich nie wracałem, ani też nie miałem nigdy zamiaru ich komukolwiek pokazywać. 
Po powrocie z tamtej podróży sporządziłem długi raport dla cesarza, a także uwagi dla Korbulona, tak, jak mu to obiecałem w Antiochii. Sprawy rodzinnych interesów długo omawialiśmy z ojcem i bratem, lecz wszystko zostało miedzy nami, bez żadnego pisemnego śladu. Czy sami coś sobie odnotowali? – nie wiem, i nigdy o to nie pytałem.
Przez następnych kilka lat napisałem też wiele ksiąg – o geografii dalekich stron Azji, o ludach, jakie poznałem, o ich historii, jaką mi opowiadali, ich zwyczajach, bogach, budowlach, o czym tylko się dało, nawet o ubiorach i potrawach. Spędziłem rok w Aleksandrii, szperając w bibliotece za rozmaitych wiadomościami o krajach, które sam odwiedziłem, by porównywać je z tym, com widział na własne oczy. Znalazłem wiele rzeczy błędnych, tylko z cudzych opowieści, które w swoich dziełach prostowałem. Nadto sporządzałem, niejako przy okazji, glosariusz do języków u nas nieznanych, notując obce słowa literami greckimi. Wielce mnie cieszyła ta zabawa, tym bardziej, że sprawdzałem też przy tym pamięć, dzięki której udało mi się przez rok opanować mowę nie tylko scytyjską – a to dzięki Aszy i Dolanowi – ale i wiele wyrażeń i zdań, z mowy różnych ludów, w których wyuczyłem się nieźle porozumiewać.. Przydało się to do zapisywania nazw miast, rzek, wielu miejsc, także i rzeczy, w należytym brzmieniu, czego nie znajdowałem u studiowanych autorów.
Własne przeżycia, spotykani ludzie, przygody, rozmowy, odczucia, przemyślenia, spostrzeżenia, zdziwienia i wątpliwości – wszystko to zostawiłem zrazu w pamięci, uznając, że nikomu nic do tego. Z czasem jednak, powoli, bez pośpiechu, począłem porządkować wspomnienia, tylko dla siebie, aż wyszła z tego księga, której wielkość zdziwiła nawet mnie samego. Gdy skończyłem, odłożyłem ją na dobre, nic już potem do niej nie dopisując. Wszelako zaszły były właśnie pewne okoliczności, które spowodowały, iż ją wyjąłem spod sterty innych gratów, uznając, że powinienem dodać do niej coś, co dopiero dziś ją dopełni.
Ponowna, spokojna lektura dawno temu zapisanych kart zwolna przywoływała na pamięć rzeczy i zdarzenia także późniejsze, jakie miały miejsce przez lata, już po moim powrocie. Wiele się zmieniło, wielu ludzi odeszło na zawsze, o innych nie mam żadnych wieści. Także i ja sam nie jestem już tym samym Festusem Tycjanusem, który swego czasu, pod przybranym imieniem Viatusa, ruszył w świat, potem powrócił, i przez czas jakiś jeszcze sporo przebywał miedzy ludźmi, przyglądając się, jak też wszystko ulega nieuchronnym przemianom. W pewnym jednak momencie zszedłem wszystkim z widoku, stałem się samotnikiem, zagrzebanym w książkach, co nie znaczy, że w ogóle nie odwiedzam Rzymu, niczym się nie interesuję, i nie przyjmuję u siebie chętnych do słuchania tego, co mogę im opowiedzieć.
Bardziej jestem teraz Festusem, choć nadal Tycjanem, tyle że odmienionym, nie ze wszystkim już bogatym panem rzymskim, pewnym siebie i dumnym ze swej pozycji. Nabrałem nie tyle może pokory do ogromu świata, ile większej wyrozumiałości dla ludzkich słabości w radzeniu sobie z tym, co niesie. Dlatego przestałem oceniać kogokolwiek tylko wedle pozycji, jaką w nim zajmują, bardziej ceniąc nie to, kim są ze swej pozycji, lecz jacy są sami ze swego charakteru. Nie znoszę jedynie głupoty, którą mam nie tyle za nieuchronną właściwość, dana przez naturę, lecz za przejaw dobrowolnego wyboru lenistwa umysłu i gnuśności ducha. Każdy może szukać mądrości, nawet ktoś niepozorny i nieznaczny. O ileż poznany w Antiochii fenicki mistrz szkła, żyjący na obrzeżu wielkiego, bogatego i pysznego miasta, stoi wyżej ze swoją wiedzą, umiejętnościami, i pojmowaniem prawdy o ludziach, niż wielu naszych filozofów, choćby i takiego Seneki, pyszałkowatego mądrali, a w gruncie rzeczy obłudnika, chciwego pieniędzy i uznania.
Poznawszy bliżej praktykę interesów, także u rozmaitych ludów, utwierdziłem się w niechęci do służenia bożkowi złota, jedynemu, jakiemu ofiarę składają ze swego życia wszędzie tak samo, z takim samym zaparciem się samego siebie. Podróż przekonała mnie również, że wszędzie takie same reguły i siły rządzą po równo pojedynczymi ludźmi, jak całymi narodami i ich państwami. Nie spotkałem niczego, tak odmiennego, by warto było mieć je za jakiś nowy wzór na przyszłość, choćby i najbardziej odległą – tu w pełni zgadzam się z Cyceronem. Z tym większym więc smutkiem obserwuję, jak bardzo sprawdzają się słowa Marosa z Cypru o moim ukochanym Rzymie, i chorobie, jaka go skrycie toczy. 
Więcej już w dalekie podróże się nie wypuszczałem, chyba żeby za taką uznać wyprawę w Egipcie, kiedy to, wyłącznie dla odpoczynku, bez żadnych obowiązków, wybrałam się raz z Aleksandrii w górę Nilu, do Teb, i z powrotem. Bardzo to było pouczające doświadczenia, gdyż obejrzałem starożytności z czasów tak dawnych, o jakich nawet się nam nawet nie śni. Tysiące lat, ogromne państwo, potęga, przemieszana z klęskami, nie wiadomo, co tam jest prawdą, co tylko legendą, lub wręcz bajką. Jedno jest pewne. Oglądając wielkie budowle, kanały, świątynie, stawiane wtedy, gdy na naszych ziemiach nie było niczego – chyba żeby przywołać Kreteńczyków i Babilon – nabiera się pokory wobec wielkości, przy której jesteśmy jak dzieci. Ale i ona przeminęła, teraz zasypywana piaskami, zostawiwszy jedynie ślady na pustyni. Gdyby to ode mnie zależało, nakazałbym każdemu, kto ma ambicje na własne miejsce w historii, by, nim zacznie machać jej kołem, wybrał się tam, dla zastanowienia nad swymi poczynaniami i nabrania rozumu. Nie sztuka kochać się z królową i biegać z wojskami wzdłuż egipskiego wybrzeża. To trochę za mało, by nabrać wiedzy o porządku świata, i o własnym w nim miejscu. Może kiedyś to opiszę, dodając trochę własnych o tym przemyśleń.
Mieszkam w niedużej willi około Puteoli, sam, z nieliczną tylko służbą. Nie ożeniłem się, nie mam dzieci. Dzięki udziałom w rodzinnym majątku i bieżących zyskach, mam dość pieniędzy, by nie troszczyć się ani o codzienność dzisiejszą, ani jutrzejszą. Żyję bez szumu, poza rzymskim zgiełkiem, nie udzielam się też w rodzinnych interesach, bo nie mam do tego ani głowy, ani ochoty. Uszanowano moją decyzję o życiu w prywatności, której granice sam sobie wyznaczam. Z początku jeszcze zasięgano mej rady, gdy szło o ludzi i sprawy we wschodnim handlu, lecz potem, gdy już się ułożyły na dobre, więcej pytano o wspomnienia, rzadziej o konkrety. 
Głową rodziny pozostaje jeszcze mój brat, lecz zwolna przekazuje swe obowiązki swemu synowi, Markowi. Obaj to typowi Tycjanowie, silni, bezwzględni w interesach, znakomicie radzący sobie i z pieniędzmi, i z polityką. Jest też mały Festus, kilkuletni chłopak, mój ulubieniec, jakże podobny z usposobienia i umysłu do mnie samego, gdy byłem w jego wieku. Często mnie odwiedza, zamęcza pytaniami i prośbami o wspominki z mej wyprawy, myszkuje też po zbiorach ksiąg z wprawą małego psiaka, węszącego gdzie tylko uda mu się wleźć. Jak ja kiedyś przy Strabonie, tak on teraz przy mnie chłonie wiedzę i marzy o podróżach. Dziwnie to się układa w naszej rodzinie, że co dwa pokolenia powtarza się to samo – najpierw był Maes, potem ja, teraz ten malec, któremu wróżę ciekawą przyszłość. Chyba też podobnie go edukują, już teraz szykując do takich samych zadań, jakie były moim udziałem. Nie jestem pewny, czy mi się to ze wszystkimi podoba, niemniej ja sam widzę w nim następnego Festusa, z wykluwającą się duszą Viatusa. Lubimy się i rozumiemy jak mało kto. Własnego wnuka nie mam, a ten malec znakomicie wypełnia w mym sercu miejsce, dla kogoś takiego, przeznaczonego człowiekowi z natury.
Było w mym życiu kilka kobiet, lecz z żadną na dłużej się nie wiązałem. Zawsze coś stawało temu na przeszkodzie, ale chyba najbardziej to, że nie potrafiłem nagiąć się do licznych pozorów, jakie – pod nazwa obowiązków pana domu – są konieczne w stałych związkach. Nie bawiły mnie ani towarzyskie wizyty, ani wydawanie przyjęć, nudziła babska paplanina, również za nic miałem owe tysiące drobnostek, jakimi wypełnia się życie małżeńskie. Mijały lata, a wraz nimi stygły namiętności. Wszelako do dziś gorąco i serdecznie wspominam Aszę, scytyjską wojowniczkę, która w czasie, gdy razem wędrowaliśmy, pokazała mi, że kobieta nie musi być tylko salonową lalką, albo narzędziem do wydawania pieniędzy i płodzenia potomstwa. Byliśmy do siebie podobni, ale i niepodobni – dwie niespokojne, wolne natury, wszelako z dwóch różnych światów, całkowicie do siebie nieprzystających. Mimo żalu, jaki wciąż jeszcze czuję, doskonale wiem, że szukanie wspólnego z nią życia skończyłoby się dla nas klęską.
Jakiś czas temu miałem dobrą przyjaciółkę, kobietę wolną, z tych bardzo zwyczajnych, nie salonowych, z którą dobrze się rozumieliśmy i zżyliśmy. Pomogłem jej się urządzić, miałem u niej zawsze miejsce, gdy czułem potrzebę wypełnienia mej samotności chwilą swobodniej rozmowy. Jej jednej opowiadałem więcej niż komukolwiek, o dawnych przygodach, ona zaś umiała słuchać tego ze zrozumieniem, niewiele dopytując, a wtrącając tylko czasem jaki życzliwy żart. Niestety, w roku, w którym rozszalała się u nas zaraza złej choroby, umarła cicho, mimo starań najlepszych lekarzy, jakich jej sprowadzałem.
Na miarę mego odosobnienia, zawsze uważnie śledziłem – i nadal śledzę – losy Rzymu. To już czwarty cesarz w moim życiu, i doprawdy nie wiem, który z nich gorszy. Największą potwornością był Kaligula, teraz jest starzejący się Neron. Ani jednego ani drugiego nie miałem przyjemności poznać osobiście, i wcale tego nie żałuje. Tyberiusz, po przeczytaniu tego, com mu sporządził, kilkakrotnie wzywał mnie na rozmowy, by wyjaśniać sobie rozmaite, podane w raporcie szczegóły. On jeden prawdziwie interesował się wschodem, także i moimi prywatnymi uwagami na temat zawiłości persko-paryjskich stosunków i spotkań w Hyrkanii i Ekbatanie. Ale niedługo już pożył, więc wiele tam nie zdziałał. Drugi, którego poznałem, i z którym również miałem okazję rozmawiać, był Klaudiusz, znany ze swego zamiłowania do historii. Miał dużą wiedzę, ale jako cesarz więcej widział i działał w Europie, nie wyczuwał odmienności Azji, a wojny z Partami i Armenią traktował jako zło konieczne dla zachowaniu stanu posiadania państwa, bez pomysłu na jakieś większe tam gry, chociażby wespół z Persami.
Od Augusta, potem Tyberiusza, nie ma u nas już wielkich ludzi wśród władców. Prawda, są doskonali wodzowie, wygrywający bitwy, ale brakuje strategów dużego formatu. Ostatnio mój dobry przyjaciel Korbulon, wykazał się w Syrii, święcił wojenne tryumfy, lecz nie jest on człowiekiem, zdolnym do wielkiej polityki. Nie raz, i nie dwa, odwiedzał mnie, by drobiazgowo wypytywać o poznane przeze mnie krainy, lecz głównie dla wiedzy, przydatnej bardziej w przemarszu wojsk w kampaniach wschodnich, jakie planował, niż dla układania dobrych stosunków z tamtejszymi ludami. Chciałby być jak Cezar, który przychodzi i zwycięża, lecz do prawdziwej wielkości brakuje mu rozmachu, i umysłu, pozwalającego potem ogarniać to, co zdobył. Prawda, po udanej wojnie, niedawno zawarł z Partami ugodę, ale strasznie przy tym wszystko skomplikował, wbrew naturze tamtych ludów. Królem Armenii został ktoś z wielkiego rodu partyjskiego, ale władzę otrzymał z ręki rzymskiego cesarza. To musi się rozpaść, gdyż sama tylko zawiła kalkulacja to za mało, by takimi kombinacjami ustanowić coś trwałego tam, gdzie są same tylko kłótnie i wzajemna wrogość od pokoleń.
Mam wrażenie, że jest tak, jak przewidział Maros. Mamy siłę, lecz brakuje ducha. Potrzeba coraz więcej łupów do obdzielania rozmaitej klienteli, dworaków i urzędników, więcej jest używania, niż myślenia, nauki, czy tworzenia rzeczy cennych i pięknych. Są szaleństwa za ogromne pieniądze, bez umiaru, a przykład idzie z samego Palatynu i senatu. Wariował już Kaligula, ale to, co wyczynia teraz Neron, przechodzi wszelkie pojęcie,. Lud się cieszy, bo igrzysk i zboża jeszcze nie brakuje, lecz rozpanoszył się ponad wszelką miarę. I wielcy, i mali, staja się przy tym bezwstydni, a więc i bezwolni, oddając jedynie namiętnościom, bez jakichkolwiek więzów rozumu. Czy to już nie stary Horacy nawoływał, by żyć chwilą, nie ufając przyszłości? Gdy czyni tak jeden człowiek, mamy go za głupca, gdy czyni to całe państwo, rzeczy przedstawiają się jak tragedia, czyli zgoła niewesoło.
Często, nie mogąc zasnąć w nocy, przywołuję z pamięci twarze ludzi, poznanych w tamtym czasie, gdzieś daleko w świecie. Nikogo z nich już więcej nie spotkałem – bo jak, i gdzie? Trochę wiedziałem o Melosie, który nie tak dawno umarł ze zwykłej starości, co przyjąłem z wielkim żalem, bo mało z kim tak się polubiłem, jak z nim. Rządzi tam teraz jego syn, który, przysłany niegdyś do nas do Rzymu, na nauki w prowadzeniu interesów, sprawdził się doskonale i w końcu przejął po ojcu faktorię w Antiochii. Wcześniej stary przechera udatnie wykorzystał rzekomych potomków Maesa, i z ich pomocą związał mocny, kupiecki węzeł aż pod granicą na Eufracie. Mamy z tego wielkie korzyści, tyle że sprawa domniemanego pokrewieństwa nigdy nie została przesądzona, ani zatwierdzona. Wszyscy, i tam, i tu, wiedzą, o co chodzi, lecz udają, że sprawy nie ma. Rodzina owego Gety zyskała majątek i znaczenie miedzy swoimi, wszelako nie dopominając się o jawne uznanie rodzinnego powinowactwa. Interesy idą w miarę dobrze, co wystarcza – i w Rzymie, i w Syrii.
Nigdy więcej nie słyszałem też o Tamisie, zauszniku królewskim na dworze w Ktezyfonie. Został mi po nim ów pierścień, również schowany w skrzyni, na samym dnie. Ze spraw partyjskich wiem tylko tyle, ze po śmierci Artabana, udało się, by przez czas jakiś rządził jego syn Wardanus, co było po myśli chytrego nadzorcy tamtejszych tajnych służb. Niemniej po kilku latach, ów żałosny prostak Gotarzes, którego miałem wątpliwą przyjemność poznać osobiście, obalił brata, aczkolwiek panował krótko, bo sami Partowie mieli go dość za jego okrucieństwa i głupotę, i w końcu się go pozbyli, choć nie bez trudu. 
Wtedy to właśnie był ten jeden z przypadków, gdy Klaudiusz wezwał mnie, bym – jako znający tamte strony – doradził mu, jak ma działać w kraju, o którym pojęcie miał mniej niż słabe. Opowiedziałem mu wtedy o tym, com w Partii widział i zwróciłem jego uwagę na Tamisa, jako zręcznego polityka, z którym warto się porozumieć. Wspomniałem również o perskich nadziejach na pozbycie się partyjskiej zwierzchności nad ich krajem, co przyjął z zainteresowaniem. Chciał rozwiązać problem nader chytrze, ale mu się to niezbyt udało, bo niedostawało mu rozumienia, o co tam tak naprawdę chodzi. Wpadł na niefortunny pomysł, by pogodzić wiodę z ogniem. Uwolnił przebywającego w Rzymie pewnego Persa, księcia możnego rodu, który tu tkwił jako zakładnik, po czym dał mu wojsko na wyprawę za Eufrat. Ten poniósł tam klęskę, ginąc z rąk Gotarzesa, który jeszcze – dla ośmieszenia pokonanego –, przed śmiercią obciął mu uszy. Tak rozpowiadali ci, którzy stamtąd wrócili, a ja, słuchając tego, poprzysiągłem sobie na tematy polityczne nigdy więcej nie udzielać nikomu żadnych rad.
Moje postanowienie utwierdziło się, gdy nastał Neron. Został cesarzem z ręki Agrypiny, która wygrała swoja prywatna wojnę z senatem. Było tam w użyciu wiele trucizn, ale kto czym wojuje, ten i od tego ginie. Miałem wtedy okazję obserwować mego dobrego znajomego, Senekę, jak uwijał się wokół swej kariery i fortuny. Po latach pomyślności przy Klaudiuszu, z poduszczenia wrogiej mu Messaliny sąd skazał go na wygnanie na dziką wyspę, gdzie mógł na własnej skórze przekonać, jak mało znaczą jego moralne pouczenia wśród barbarzyńskiego ludu. Potem, przywrócony do łask, wrócił i oddał swe talenty w służbę matki przyszłego cesarza. Powstał nawet swego rodzaju duet, na wzór Aleksandra i Arystotelesa, tyle tylko, że młody Neron nie miał w sobie nic z wielkości, a nasz gładki i chytry filozof, wbrew pozorom jak był, tak i jest – z umysłu i charakteru – wręcz zaprzeczeniem wielkiego Stagiryty.
Z początku, po młodym władcy spodziewano się wielkich rzeczy, był bowiem silny, zręczny i nie bez zdolności, a imię jego wychowawcy zdawało się ręczyć za duchowe jego przymioty. Rzadko jednak kiedy tak szczytne nadzieje kończą się tak gorzkim rozczarowaniem. Seneka, przy całym swym blasku filozofii i retoryki, jest istotą z gruntu zepsutą, a Neron dawno już przewyższył Kaligulę w wyuzdaniu i okrucieństwie. Myślę, że przekroczył granice szaleństwa, bez odwrotu, i że zawładnęły nim jakieś złe demony, przez co miota się w morderczych konwulsjach. Przepędził z dworu swego mentora, wybił całą rodzinę, trudno sobie wyobrazić nędzę skutków jego łajdactw, No, i jeszcze na domiar wszystkiego, ten pożar w Rzymie! Czy to sam kazał go podpalić dla swych poetyckich majaków, czy stało się to samo z siebie – trudno o tym przesądzać. Lecz nie było chyba w naszej historii nic sobie podobnego, co dzieje się teraz w pogoni za szukaniem winnych. 
Na szczęście, Tycjanowie jakoś sobie radzą, choć nie bez trudności. Ojciec, a po nim Marek, zmyślnie wyprowadzili z Rzymu zarówno większą część pieniędzy, jak i statki, trzymając je z dala od chciwych rąk cesarzy i ich popleczników. Złoto jest w ciągłym ruchu, więc nie do przechwycenia, a zyski odkłada się głównie w Syrii, gdzie syn Melosa, udanie nimi zarządza po cichu, ale skutecznie, tak jak to czynił jeszcze jego ojciec. Gorzej mają się sprawy z układami w polityce, bo od dawna przychodzi raczej bronić się przed cesarzami, niż z nimi współpracować, jak to bywało niegdyś, nawet przy dużych wzajemnych niechęciach. Lecz nadal trzymamy się nienajgorzej, bo kasa cesarska wciąż świeci pustkami, więc potrzebny jest ktoś, kto ją po cichu wspomaga, w zamian jednak za pewne zobowiązania, które kiedyś sobie odbierzemy. Rodzina patrzy dalej niż tylko kolejny dzień szaleństw władzy i jej otoczenia. Mamy w tym wielkie doświadczenie – tak robił niegdyś Lucjusz, tak robił stary Artus, tak robi dziś syn Marka.
Z zakamarków pamięci wyłaniają się niekiedy postacie moich dobrych przyjaciół z Sogdy i Baktrii, także i zagadkowych Hanów. Nie mam pojęcia, co się z nimi działo, aczkolwiek chcę wierzyć, ze dobrze spożytkowali nauki o nowych dla nich sposobach prowadzenia wspólnych interesów, jakich im wtedy udzieliłem i razem z nimi przećwiczyłem w praktyce naszej wyprawy. Okazali wtedy więcej rozumu i wyobraźni, niż niejeden z tutejszych kupców, wliczając do nich nawet Greków, czy Fenicjan. Choć nie mam na to żadnych dowodów, jestem wręcz pewny, że wykorzystali znajomość z Tamisem, z wielkim pożytkiem i dla siebie, i dla niego. Słyszałem kilka razy pogłoski o sogdyjskich karawanach, jakie pojawiły się nad Eufratem, a to by znaczyło, że powoli, ale skutecznie idą ku nam. O Hanach nadal niewiele wiadomo, nikt u nas nie traktuje ich poważnie, a to wielki błąd, bo na moje rozeznanie i oni się tu kiedyś zjawią – pierwsi, zanim my u nich. Prędzej czy później przyjdzie mieć z nimi do czynienia, a kto się zawczasu do tego nie przygotuje, ten może potem mocno tego żałować. Mają straszną w sobie zawziętość, cichą i cierpliwą, posłuszeństwo w działaniu, zbierają wiedzę – i kto wie, ile jej już spisali? 
Niezwykle mnie rozczarował ojciec i brat, zaniechując prób dotarcia do naszej partyjskiej rodziny w Ktezyfonie i podtrzymania z nimi bliższych więzi. Uznali, że do niczego im się to nie przyda, a same sentymenty to za mało, by słać tam kogoś, bez konkretnego celu. Ja sam wysłałem do nich dwa razy listy przez Antiochie, lecz czy doszły – nie wiem. Mam skrytą nadzieje, ze może mały Festus, gdy dorośnie, pójdzie w nasze ślady – Maesa, i moje – i sam odnajdzie potomków Aleny i jej córki. Dlatego nie żałuję mu opowieści o nich i o tradycji naszych zapomnianych nieco przodków z dalekiego kraju. Przekażę mu, niejako sztafetą, ów znak, jaki mi pozostał, a którego oddania nikt się w rodzinie nie domagał. Oby go - tak jak mnie wtedy - doprowadził do tych, którzy rozpoznają w nim swego. 
Nad wszystkie wspomnienia z przeszłości, wznosiło się jednak to, z krótkiego pobytu w Judei. To właśnie ono, niedawno ożywione zgoła niespodziewanie i w sposób wielce zastanawiający, zachęciło mnie, bym wyjął te zapiski i je dopełnił jeszcze tym, co uznałem za ważne – może nawet w sumie najważniejsze z tego, co było, a teraz stało się nową treścią mego życia. A pisząc te słowa, w niczym nie przesadzam.
Otóż, zdarzyło się kilka dni temu, że przebywałem w Rzymie, ot tak, dla spotkania się z rodziną i nielicznymi już dobrymi znajomymi, jacy mi jeszcze zostali. Wracałem powoli piechotą do domu brata, gdzie zwykle się zatrzymuję. Na ulicy, którą szedłem, panował spory ruch koło różnych składów i sprzedawców, przy wejściach do domów stały kobiety, z ożywieniem rozmawiające swoim zwyczajem o sprawach własnych i cudzych, kręciła się dzieciarnia, mężczyźni różnych stanów wymijali się w drodze, albo siedzieli pod kolumnami, omawiając nowiny i załatwiając swe interesy. Ot, zwykłe, codzienne miejskie życie w środku dnia. 
Naraz wszyscy poczęli milknąć, spoglądając w stronę, skąd dochodziły jakieś pokrzykiwania, jęki, i trzaskanie batów. Po chwili ukazał się nam widok zaiste okropny, ale nie tak rzadki ostatnimi czasy w Rzymie. Oto, ulicą straże prowadziły dobre dwa dziesiątki ludzi w stronę lochów mamertyńskich, co mogło oznaczać tylko jedno. Kolejna grupa schwytanej biedoty, której przypisano podpalenie miasta tylko z racji tego, że należała do tajemniczej, a zakazanej sekty wyznawców nowej wiary, zwanych chrześcijanami, szła na okrutną śmierć. Jak tam było z tym pożarem, nikt naprawdę nie wie, krążą rozmaite pogłoski, lecz cesarz chwycił się sposobu, żeby dać jakieś tego wyjaśnienie, a przy okazji rozprawiać się z każdym, na kogo skieruje swą niechęć i podejrzenie o wrogość wobec jego osoby, jego władzy, o brak podziwu dla jego niezwykłych talentów. 
Najnowszemu szaleństwu Nerona nie ma widać końca. Upatrzywszy sobie w tych chrześcijanach winnych zniszczenia Rzymu, każe ich chwytać gdzie tylko się da i zabijać setkami, bez żadnych sądów, bez litości, czyniąc z tego niekończące się widowisko dla gawiedzi, chętnej krwawych igrzysk na cyrkowej arenie. Trwa to już od wielu tygodni, pospólstwo podchwyciło pomysł cesarza o winie tych nieszczęśników, a doszły mnie słuchy, że i sami Żydzi cichaczem jątrzą przeciw nim. Długie ręce muszą mieć pamiętliwi kapłani z Jerozolimy, wielka musi być ich zapiekłość przeciw tym, którzy wierzą w nauki proroka, którego niegdyś skazali na śmierć, a który umknął im w sposób dla nikogo niepojęty. Zniknął, lecz pamięć o nim trwa, a jego nauczanie ma widać w sobie coś takiego, co przyciąga ludzi do tego stopnia, że gotowi je przyjmować, mimo iż mogą za to dawać głowę.
Przez wszystkie lata, jakie minęły od chwili, gdym w Judei zetknął się z oczywistym niepodobieństwem ponad wszelkie ludzkie pojęcie, sprawa ta nie dawała mi spokoju. Mimo długich rozmyślań, nie znajdowałem dla niego wyjaśnienia, nawet gdym – wbrew wszelkiej logice – przyjmował, iż tamten człowiek mógł być jakąś boską istotą. Wciąż te same pytania, wciąż ten sam brak odpowiedzi, wciąż te same wątpliwości. Poprzednie wzburzenie duszy utraciło swa siłę, lecz nigdy nie znikało pragnienie rozwiązania tamtej zagadki. Po dłuższym czasie, gdy wreszcie ukończyłem swe księgi, wolny już od obowiązków, wróciłem do dawnych rozważań, próbując jednocześnie dowiadywać się przy byle okazji, czy jest gdzie co komu wiadome, o tamtych zdarzeniach. Okazało się, że nie odeszły one w niepamięć, lecz dały początek dziwnym zjawiskom. 
Ze strzępów zasłyszanych słów, z mętnych opowieści, wreszcie z tego, co mi donosili najmowani szpiedzy, wynikało, że jest u nas tajna sekta, wyznająca nauki pewnego żydowskiego nauczyciela, uznawanego za nowego boga. Gromadzi ona ludzi prostych, biednych, chętnych do dawania posłuchu obietnicom lepszego życia na przyszłość. Krążyły pogłoski, iż spotykają się potajemnie, odmawiają wspólnie swe modły i obrzędy – niektórzy wręcz twierdzili, że krwawe. Pospólstwo chętnie to podchwytywało, bo wszystko, co obce, tajemniczo niepojęte, a wyjątkowe, budzi w nim nieufność, łatwo dającą się – zwłaszcza przez podstawionych ludzi – zamienić w przekonanie o czymś złym i złowrogim. Dlatego tak ochoczo przystaje na wersję Nerona o spaleniu Rzymu, i z mściwym zadowoleniem ogląda widowiska, jakich cesarz mu nie żałuje. Lecz był tu jednak pewien kłopot.
Otóż mimo owej rzekomej niegodziwości wyznawców nowej wiary, mającej rzekomo zaświadczać o jej okropności i niegodziwości jej akolitów, zdawała się ona szerzyć nie tylko wśród ubogich, lecz i między rzymianami z wyższych stanów, nawet między wojskiem i nobilami. A to już nie jest byle co, rodem z Suburry. I jakoś nie mogłem sobie wyobrazić zacnych obywateli, pląsających nocami, gromadnie, wokół nieznanych ołtarzy, nadto ociekających krwią. Mimo więc swego odosobnienia, gdym tylko bywał w Rzymie, starałem się wychwytywać każdą wzmiankę o tej sekcie, będąc już pewnym, iż ma to wszystko związek z tym, z czym zetknąłem się u kresu mej podróży w żydowskiej Judei. Tamten człowiek, najpierw powieszony na krzyżu, a potem powstały z martwych, znalazł wyznawców i tu, którzy nie tylko wierzą, ze to stało się naprawdę, ale że kryje się za tym jakaś dla nich nadzieja na lepszy los.
Nigdy nikomu nie zwierzyłem się z tego, com sam widział pod jerozolimską stolicą. Nawet gdy raz, czy drugi, rozmowy schodziły na te tematy, milczałem, nie chcąc ani kłamać, ani wychodzić na głupka. Moje wypytywanie przyjmowano jako naturalną ciekawość uczonego, za jakiego już uchodziłem, znanego ze swej dociekliwości w badaniu historii i obyczajów rozmaitych ludów. Nie miałem też wewnętrznego przekonania, że to, czegom doświadczył, nie da się w końcu wytłumaczyć jakim zwykłym sposobem. Zatajałem więc prawdę, tyle że unikałem jej zaprzeczania, co tłumaczono sobie mym aż nadto wybujałym sceptycyzmem. 
I oto kilka tygodni temu niezwykle poruszyła mnie zasłyszana gdzieś plotka, że jest podobno w Rzymie człowiek, uchodzący za ucznia tamtego nauczyciela, i głoszący jego dzieje, włącznie z cudownym zmartwychwstaniem. Począłem ostrożnie rozpytywać, w nadziei spotkania się z nim, wypytania o dawne czasy, by wyjaśnić sobie raz na zawsze, co się wtedy stało, i o co w tym wszystkim chodzi. Niestety, chował się przed światem, a ja nie miałem pomysłu, jak przebić się przez osłaniający go mur wyznawców nowej wiary. Pytać wprost nie mogłem, ze względu na nieufność wobec kogoś nazbyt wścibskiego, niepewnego, a w chodzeniu po omacku po rzymskich zaułkach biedoty nie widziałem najmniejszego sensu. 
Teraz stałem na ulicy, na kamiennym podwyższeniu, i przyglądałem się prowadzonym więźniom, których jedyną winą była wiara w cudowność swego proroka. Widząc wśród nich kobiety z małymi dziećmi, współczułem im, jednocześnie zadając sobie pytanie, skąd wcześniej czerpały siłę do takiego ryzyka, i w czym zawiera się ich zgoda na takie zatracenie. Nie potrafiłem tego pojąć, choć czułem, że musi to być coś niezwykle ważnego, co nie jest tylko religijnym opętaniem przy ołtarzu, ociekającym krwią.
Przejściu tych nieszczęśników przyglądał się niewielki tłumek, bez szczególnego ożywienia. Podobnych scen naoglądano się już wiele, więc jedna mniej, czy więcej, nie robiła nikomu różnicy. Padło kilka głośnych wyzwisk, ale nikt nie podchwytywał okrzyków. Ot, widok, jaki ostatnio stał się dla Rzymu  zwyczajnością. Zniechęcony, już miałem odwrócić się i odejść w swoją stronę, gdy raptem, mimowolnie rozglądając się dokoła, ujrzałem człowieka, który pobudził we mnie jakiś slaby odruch pamięci. Podtrzymywany przez rosłego młodzieńca, krył się za kolumną po drugiej stronie ulicy i spoglądał na prowadzonych ludzi z wielką uwagą, nawet jakby coś mówiąc w ich kierunku. 
Zatrzymałem się w pól kroku, dając ożyć owemu dopiero co zrodzonemu odczuciu, aż w jednej chwili wróciło wspomnienie sprzed lat. Znów siedziałem na końcu wielkiego zgromadzenia, w pobliżu pewnego miasteczka nad jeziorem, a wokół chodzili ludzie z koszami, rozdający chleb i ryby. Choć minęło trzydzieści z górą lat, w człowieku za kolumną rozpoznałem tego, kto wtedy wręczył mi mały placek chlebowy, a odchodząc uśmiechnął się do mnie, idąc dalej rozdawać swe dary! Wywołane nagle przypomnienie tak mną wstrząsnęło, że aż zabrało mi tchu. Nie panując nad sobą, począłem wpatrywać się w tę zjawę z przeszłości, która oto stała żywa, na wyciągnięcie ręki.
Czy to moja natarczywość spojrzenia, czy jakie niejasne przeczucie – dość, że zwrócił głowę w moją stronę. Nasze oczy, na kilka uderzeń serca spotkały się, co więcej – w natychmiastowym, wzajemnym rozpoznaniu!. Postarzał się, lecz twarz, dziś poryta znakami minionego czasu, okolona brodą, była tak samo miła i wyrazista, tyle, ze teraz osnuwała ją aura dostojeństwa, właściwego dojrzałej starości. Wsparty na długim, grubym kiju, popatrzył na mnie, przekazując znów lekki uśmiech, dając chyba znak że sobie przypomina tamto przelotne spotkanie. W każdym razie tak to sobie wyobraziłem. Nieznacznie skinął głową, poczynił nawet nieznaczny gest dłonią, po czym znów skierował wzrok na mijających go więźniów.
Niewiele się namyślając, postanowiłem podejść do niego, lecz zamęt wciąż trwał, więc nie było jak przejść na drugą stronę ulicy. Gdy ustał, starca już tam nie było. Zniknął gdzieś między zaułkami, nie miałem szans, by go dogonić, a tym bardziej odszukać. Lecz poprzysiągłem sobie, że nie spocznę, dopóki nie wpadnę na jego trop, choćbym miał – nawet za cenę całego swego majątku – wypuścić ogromną sforę dużych i małych szpiegów, obiecując ozłocić tego, kto pierwszy go odnajdzie. 
Wracałem do domu przepełniony rozkołysanymi wrażeniami, zamyślony tak, że nie zwracałem na nic uwagi. Tak dalece skupiłem się na myślach, jakie wirowały mi w umyśle, że gdym nawet potrącił kogo niechcący, zapominałem o przeprosinach, Wszelako nie było w mej głowie już takiego chaosu, jak niegdyś, przed gospodą, przy drodze do Jerozolimy. Pojawiła się bowiem pewna idea, która, choć z początku pozbawiona sensu, to przecież pozwalająca ująć w jedno wiele z tego, co zdawało się być ze sobą nie do pogodzenia. A wszystko przez to, żem naraz dostrzegł podobieństwo zdarzeń, tak przecież odległych w czasie, a i w miejscach, w jakich je widziałem. 
Wtedy miałem przed oczami człowieka, okrutnie umęczonego, idącego na śmierć. Dzisiaj zobaczyłem ludzi, jeśli nawet nie skatowanych, to przecież bitych i poniewieranych, również idących na pewną śmierć. Wszystko było inne – okoliczności, miasta, przyczyny, tłumy, i ci, co skazywali – lecz jedno było takie samo. Na końcu drogi – zarówno tamtego nieszczęśnika, jak i tych dzisiejszych biedaków – była męka i kaźń, cierpienie i haniebne poniżenie. Zadałem sobie pytanie, zgoła szalone – czy aby kluczem do zagadki zarówno owego proroka, jak i jego nauk, tak bardzo już się rozchodzących miedzy ludźmi – nie była właśnie śmierć. A ponieważ jedno głupstwo rodzi kolejne, więc pojawiło się pytanie następne – co dalej?
Wszak człowiek z Judei wstał z martwych, jak zresztą sam zapowiadał, a co sam zobaczyłem, choć wydało mi się wtedy, żem zwariował. Lecz zmysły nie kłamały, tak było! Sam Piłat opowiadał, że zniknęło ciało, złożone do grobu, jakoby przez kogoś wykradzione. Lecz nikt złodziei nie widział, ani nie schwytał, wszystko poznikało. Z kolei, z moich wieloletnich rozpytywań dowiedziałem się, że ówcześni, a żyjący dotąd uczniowie proroka, ponoć utrzymują, że też widzieli swego nauczyciela, i że nakazał im on o wszystkim rozpowiadać po całym świecie. Jednego z nich właśnie ujrzałem – tego samego, któregom spotkał przed trzydziestu laty w grupie swych towarzyszy, przy tymże samym człowieku. Dopiero co stał, przyglądając się, jak jego z kolei uczniowie, a wszyscy wyznawcy owego Chrystusa – bo tak podobno nazywał się tamten judejski ni to człowiek, ni to bóg – idą na krzyż, albo na żer dla dzikich zwierząt. Jakby ich żegnał, po swojemu dodając otuchy. Ale na co? Przecież nie mieli już na nic nadziei? Czyżby?. 
Już dawno temu uznałem, że nie sposób ani pojąć, ani pogodzić ze sobą zdarzeń, jakich byłem świadkiem. Wspominając wszystkie słowa, jakie na ten temat padły kiedykolwiek w mojej przytomności, wróciły i te, jakie opowiadał Piłat. Sądzony przezeń podejrzany, pytany, czy jest królem żydowskim, za co właśnie kapłani mieli go znienawidzić, odrzekł – jeśli dobrze zapamiętałem – że jego królestwo jest nie na tym świecie. Prefekt zaśmiewał się z tego, ja sam też wzruszyłem wtedy ramionami. Lecz teraz oświeciło mnie, że coś może być na rzeczy, wszelako pod warunkiem, że ów jego świat, z jego królestwem, jest gdzieś, gdzie można trafić tylko odchodząc z królestw tu istniejących. Zatem znów śmierć – jako przejście stąd gdzieś w nieznane.
Nie miało to najmniejszego sensu, lecz podążyłem tym tropem, bo zdał mi się przystawać do logicznego rozumowania, choć ta logika u samych swych podstaw postawiona była na głowie. Otóż gotowość wyznawców nowej nauki do umierania brałaby się z ich wiary, iż – tak, jak ich ludzki bóg –  również wstaną z grobów i trafią tam, gdzie mają obiecane coś lepszego, niż tu. Zgoda – byłby więc i inny świat, i inne królestwo. Lecz gdzie? – oto kolejne pytanie.
Czy trzeba umrzeć w strasznym cierpieniu i poniżeniu, by tam się dostać? Przecież nie wszystkich da się wybić, muszą być i tacy, co poumierają we własnych łóżkach. Czy będą potem gorsi, pozbawieni prawa dołączenia do zażywających obiecanych wspaniałości? Byłoby to rażącą niesprawiedliwością, nadto zniechęcałoby wielu do nowej wiary, bo kto przytomny zechce iść na taki układ? Ofiarność z samego siebie, aż do ostateczności, nie może być ceną za życie gdziekolwiek, nawet w najpiękniejszych i najwspanialszych zaświatach. 
Tu nie powinno być tak bezwzględnej alternatywy! Czy przejście do królestwa swego boga jest tylko jedno – przez mękę? Toż to głupota, na którą nie pójdzie nawet najbiedniejszy z biednych, nie mówiąc już o tych, którzy już tu mają się całkiem dobrze. Życie ma swoje prawa, swoją siłę, niełatwo pójść przeciw niej. Co innego w walce, w obronie tego, co ma się za ważniejsze, niż śmierć. Jedni umierają za dzieci, inni za honor, inni jeszcze za wolność. Oczywiście, wielu umiera za złoto, za władzę, z nienawiści, chciwości nawet namiętności, ale to są rzeczy, za którymi nikt nikomu nie każe się uganiać, ani im podlegać.
A może jest jakiś inny jeszcze powód, o którym nie wiem, jaki nie przychodzi mi do głowy? Zastanawiam się, czy aby samo życie nie bywa dla niektórych męką nie do zniesienia. Jest nędza, kalectwo, niewola, praca ponad siły, strata bliskich. Z kolei, niektórzy cierpią z niespełnienia ambicji, przegranej władzy, zawiści o rzeczy i pozycję.  Jakże cierpi chciwiec, nie mogąc zebrać całego złota na świecie? Każdy ma jakąś swoją własną mękę, choćby i najmniejszą, lecz we własnym przekonaniu wielką, i niezasłużoną. Przecież tego nie da się położyć na szali zasług. Byłoby to zwykły handel, a z bogami nie robi się interesów. Chyba więc nie o to chodzi, zbyt to proste, by nie rzec – prostackie, i jakoś chyba nieuczciwe.
Może idzie o to, jak się swoje życie układa? Co się w nim robi? Jak? Z kim, i po co? Może to jakiś rachunek dobrego i złego? Lecz jak to rozsądzać? Niekiedy bywa, że chcemy dobrze, a wychodzi nieszczęście. Prawda, zdarza się i odwrotnie, gdy czynione zło, po czasie obraca się na dobre, wbrew intencji złoczyńcy. Kto może wiedzieć, jaki skutek, i kiedy, spowoduje to, co zrobi? Pytania, wciąż pytania, prowadzące donikąd.
Nasi bogowie, i innych ludów, także nagradzają i karzą, wedle skutków, a nie samych zamiarów. Lecz nikogo nie zapraszają do swego królestwa, nie spożywają z nikim swego pożywienia, nawet chlebowych placków. Nie pospolitują się z biedotą, ani tu, ani u siebie, chyba że dla zabawy, lub pouczenia, w pojedynkę, dla okazania komuś swej woli, lub gniewu. Wszelako nie umierają w ogóle, ani po swojemu, ani po ludzku, nadto w strasznych cierpieniach. Są nam obcy, i choć boimy się ich mocy, to mało kto ma ochotę umierać z ich imieniem na ustach. 
Tak mnie wciągnęły te rozmyślania, że ani się spojrzałem, jak doszedłem do domu. Nic mądrego nie wymyśliłem, lecz jakoś sobie wszystko tak poukładałem, ze nawet zdało mi się, że coś zaczynam rozumieć, co nie znaczy, że się na to godzić. Brakowało mi wiedzy o owej nauce, świadectwa ludzi już wierzących, ich objaśnień, o tym, czemu wybrali to, co jakże tajemnicze, niejasne a dla mnie wątpliwe. Wielką nadzieję pokładałem w możności odszukania owego starca i poszukania u niego wyjaśnienia dręczących mnie pytań. Skoro jest jakiś inny świat, niech mi powie, jak go szukać. Nie od razu, przez uganianie się za śmiercią, lecz już tu i teraz, w cierpliwości poznawania prawd jego nauczyciela. Może coś w nich znajdę, czego nie wiem, a co mnie do nich zachęci na tyle, bym uwierzył, ze warto je przyjąć za swoje.
Tak, czy owak, wiedziałem, czego chcę i czego mam szukać. Poczułem się znów jak dawny Viatus – wędrowiec i poszukiwacz. Wtedy szukałem przygód w dalekich krainach, poznawałem je, badałem, później opisywałem. Dziś mierzę gdzie indziej, ale z równą nadzieją zobaczenia niezwykłości, o jakich tylko słyszę, lecz których nie pojmuję, nawet się ich trochę boję.
A jeśli już kiedy trafię do królestwa tamtego boga, wówczas odszukam jego pałac, i tak długo będę go zadręczał, aż mi odpowie na kilka pytań, z których jedno dziś mam za najważniejsze. Nie, jak to wszystko zrobił, bo to tylko sztuczki, choćby i niesamowite. Nie, jak wstał martwych – tego mi nie powie, ale to i tak niczego nie zmieni. Lecz niech wyjaśni, jasno i zrozumiale – po co to wszystko?
Bo to jest właśnie najbardziej zdumiewające i zagadkowe. 
Po co on to wszystko zrobił?
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