S.L. Leśna

2021

copyright © by S. L. Leśna, 2021
Redakcja i korekta: Dominika Dziarmaga
Ilustracja na okładce: Tithi Luadthong
Projekt okładki: Sylwia Leśna
Mapy: Aleksandra Zapotoczna
Skład wersji elektronicznej: Monika Czyżewska

Wydanie I
Wszelkie prawa zastrzeżone
All rights reserved
Poniższy materiał ani żadna jego część nie może być przedrukowywany
ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowany czy powielany mechanicznie,
fotooptycznie, zapisywany elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytywany
w środkach publicznego przekazu bez zgody autorów.
Zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wszelkie prawa do wszystkich ilustracji i materiałów
graficznych oraz tekstu są własnością autorów. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie i rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie jest surowo zabronione.

Publikacja powstała we współpracy z bucketbook.pl

ZNIKAJĄCE RENY
Oby Ahok miał dobry powód, żeby ściągać mnie na to
cholerne wygwizdowie, pomyślał Wardun, pędząc zaprzęgiem przez przedgórze Khaz Ardrah, jakby goniły go skrzydlate węże.
Ośnieżone szczyty o poszarpanych zboczach tonęły w gęstym zmierzchu, gdy wreszcie zatrzymał sanie w centrum
pogostu. O tej porze obozowisko pasterzy renów przypominało las migoczących świateł: w domostwach ustawionych
w luźne pierścienie, otaczające plac z totemicznym słupem,
płonęły paleniska, a drogi pomiędzy nimi wyznaczały pochodnie. Po opustoszałej okolicy, między stajniami, składzikami i spichrzami, kręcili się nieliczni yahto. Na jego widok
zebrali się wokół zaprzęgu jak zwabione padliną kruki.
Nie oczekiwał, że na powitanie obsypią go kwiatami, ale
jak na yahto okazywali podejrzanie mało entuzjazmu. Znani
byli w końcu ze swej gościnności i wylewności. Tymczasem
kiwnęli mu głowami zdawkowo, dziwnie markotni.
Odrzucił ciężkie skóry i rozprostował skostniałe ciało, aż
zatrzeszczały rzemienne elementy odzienia. Rozglądając się,
pomasował zesztywniały, podgolony kark z wytatuowanym
znakiem swej profesji: skrzyżowanymi łukiem i nożem. Kilkudniowa jazda zaprzęgiem dała mu się we znaki i marzyło
mu się już tylko porządne żarcie i sen, ale czuł w kościach,
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że nieprędko odpocznie.
Narzucił na barczyste ramiona gęste futro, bo noce były
coraz chłodniejsze. Przerzucił przez ramię sakwę podróżną
i wziął wiernego towarzysza: topór o ostrzu osadzonym
w drewnianym trzonie. Kiedyś nadał mu imię, ale potem je
zapomniał. Zawsze uważał, że to głupi zwyczaj.
– Prowadźcie do naczelnika – powiedział.
Idąc za przewodnikiem rozglądał się uważnie po młodych
i starszych pasterzach, obserwujących go w blasku ognia. Jak
niemal wszyscy Raghowie, w tym on sam, mieli ciemne oczy
i włosy oraz śniadą karnację. Większość nosiła przepasane
w biodrach, proste wełniane tuniki. Jego rozcięta po bokach
tunika do kolan, pleciona ze skóry i ściągnięta ciężkim pasem, wyróżniała się na ich tle jak plama krwi na śniegu.
W powietrzu unosił się smród dymu, potęgując niepokój
wymalowany na ogorzałych obliczach. Wardun zmarszczył
twarz, przeciętą podłużną blizną, która ciągnęła się od prawego oka aż po wydatną szczękę.
O ile dobrze pamiętał, ci ludzie niczego się nie bali,
a odwagą i umiejętnościami walki nierzadko dorównywali
wojownikom z Twierdzy Rogów, zatem musiało stać się coś,
co nawet ich przeraziło. Po raz pierwszy, odkąd wyruszył,
zapragnął poznać przyczynę zamieszania.
Z naprzeciwka, w eskorcie dwóch yahto, wyszedł ku niemu zgarbiony starzec o zapadłych oczach. Ledwie go rozpoznał, bo ostatnim razem widział Ahoka wiele lat temu, gdy
jeszcze żył ojciec.
− Niech Duchy Przodków czuwają nad tobą − powitał
go tamten ochryple.
− I nad wami.
Ahok przyjrzał mu się badawczo, a zarazem życzliwie.
– Dawnośmy się nie widzieli. Góra był jeszcze wtedy pośród nas. Teraz ucztuje w Zaświatach z Przodkami. Jesteś do
niego podobny.
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– Tak mówią – powiedział Wardun, przypominając sobie
przydomek ojca. W rzeczy samej, był wielki jak góra. To
jedna z cech, które po nim odziedziczył.
Ahok pokiwał głową.
– W rzeczy samej, skóra zdjęta z ojca.
Wardun odchrząknął.
– Zakładam, że nie wezwałeś mnie, żeby wspominać
dawne dzieje.
– Ano. Daruj staremu człowiekowi, że odciąga cię od
twoich spraw.
− Tak się składa, że ostatnio nie mam za wiele do roboty − skłamał i splunął na zeschłe liście.
Po stokroć wolałby siedzieć teraz pod Tańczącym Karłem, pić miód i oddawać się hazardowi, zamiast odmrażać
jaja na pastwiskach renów, ale zachował to dla siebie. Tak
spędzał czas, nim znalazł go posłaniec, młody yahto o wystraszonych oczach. Nie chciał niczego wyjaśniać, twierdził
jedynie, że to sprawa niecierpiąca zwłoki.
Wardunowi nie podobało się to mętne wezwanie, bo na
odległość śmierdziało kłopotami, a on z zasady ich nie lubił.
Jednak nie mógł odmówić staremu przyjacielowi ojca,
choćby ze zwykłej przyzwoitości.
Zabrał więc niezbędny ekwipunek, zaprzągł reny do sań
i przez trzy dni gnał przełęczą Khaz Ardrah, by dotrzeć w to
zapomniane przez bogów miejsce.
– Zapewneś zmęczony podróżą – zauważył Ahok. –
Zajdźmy do chaty. Tam posilimy się i omówimy sprawy. −
Nie czekając na odpowiedź, splótł ręce na plecach i poprowadził go między szałasy.
Zanim Wardun wszedł do przestronnej izby, wzniesionej
z drewnianych bali pokrytych z wierzchu skórami, okopał
buty o próg, żeby nie nanieść Złych Duchów. Jak wszyscy
myśliwi, był szalenie przesądny i wolał nie kusić losu. Wewnątrz, w kręgu z kamieni, płonęło palenisko, nad którym
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dyndał na haku metalowy garniec z niedojedzonym gulaszem. Spod sklepienia zwisały uwędzone tusze renów i zioła. Powietrze przesycała mieszanina zapachów i dymu,
uchodzących do szczeliny w sklepieniu.
Zrzucił futro z ramion i odłożył broń. W kącie odnalazł
wiadro z wodą. Opłukał pokryte siatką mniejszych oraz
większych blizn dłonie i potarł szczękę, wyczuwając pod
palcami twardy zarost.
Przyda mi się golenie, ocenił.
Ledwie zasiedli z Ahokiem na ławach, postawiono przed
nimi kufle z pitnym miodem i miski ze strawą.
Starzec dorzucił polan do paleniska, czym wzburzył snop
iskier.
− Mów zatem, co za sprawa mnie tu sprowadza. Nie
ukrywam, że jestem ciekaw, co sprawiło, że jesteście tacy
posępni – zagadnął Wardun i zatopił zęby w soczystym, delikatnym mięsiwie.
− Ano, ostatnimi czasy bogowie nie są dla nas łaskawi.
Ale pozwól, że Zanga o wszystkim opowie. Przewodzi straży
i był na miejscu.
Na wezwanie Ahoka do chaty wszedł zakapturzony
Ragh. Uniósł dłoń i odsłonił głowę. Gładka twarz o prostym
nosie i wąskich wargach zdradzała, że miał niewiele ponad
dwadzieścia zim. Gęste brwi podkreślały podkrążone ze
zmęczenia brązowe oczy, zaś ciemna strzecha włosów leciała mu na czoło. W jedno z dłuższych pasm wpleciony miał
kolorowy rzemień – charakterystyczną ozdobę yahto. Jego
strój różnił się od ubioru zwykłych pasterzy tylko tym, że
przy biodrach ciążył mu pas z bronią.
Wardun zmarszczył brwi, kiedy rozpoznał chłopaka.
Tylko tego mi brakowało, pomyślał kwaśno, gdy zmierzyli się w napięciu spojrzeniami.
Ahok popatrywał to na jednego, to na drugiego.
– Znacie wy się?
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– Mniej więcej – mruknął Wardun i skrzywił się, kiedy
przypomniał sobie, jak tamten przywalił mu w pysk. Dawno
tak nie oberwał. Pamiętnego dnia spił się na umór, gdy dotarła do niego wiadomość o śmierci Jezy. Wracał z tawerny,
a strażnik wydał mu się tak podobny, że bez zastanowienia
rzucił się na niego z pieprzonego żalu. Nie tylko go pocałował, ale i złapał za tyłek. To była bolesna pomyłka.
– Raczej mniej niż więcej – skwitował Zanga i odwrócił
wzrok. Przykucnął przy palenisku, oparł przedramiona na
rozchylonych kolanach i wpatrzył się w ogień. – Miałeś
szczęście, że nie obciąłem ci jaj – dodał ciszej.
Wardun parsknął i wyszczerzył się, mierząc go z góry na
dół.
– Tym kozikiem do dłubania w zębach, który nosisz przy
pasie?
Zanga spojrzał na niego spod byka.
– Tym „kozikiem” zabiłem niejednego wilka. Nie byłbyś
dla niego wyzwaniem.
No tak, jako strażnik ochrania stada przed dzikimi zwierzętami, więc zapewne potrafi posługiwać się bronią, może
nawet nie gorzej niż przeciętny rekrut z warowni, pomyślał
Wardun. Posturę też ma niczego sobie. Chyba rzeczywiście
miałem szczęście, że nie straciłem klejnotów.
– Wszyscy strażnicy są tak przewrażliwieni na swoim
punkcie? – zadrwił.
– Wszyscy myśliwi są tak głupi, że nie odróżniają dziwki
od yahto? – odciął się tamten.
Oczy obu Raghów skrzyżowały się nad paleniskiem, gdy
nagle Wardun wstał. Zanga zrobił to samo, jakby gotował
się do walki albo obrony.
– Wstałem, bo boli mnie zad od siedzenia w saniach –
powiedział Wardun beznamiętnie. Chciał trochę z niego zakpić i chyba mu się udało, bo strażnik zmarszczył czoło,
zbity z tropu.
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Ahok odchrząknął, dając do zrozumienia, że to nie czas
ani miejsce na swady.
– Wardun, syn mego przyjaciela, jest naszym gościem.
Okaż mu szacunek – zganił Zangę.
Ten zacisnął szczęki, nierad, że został skarcony jak
szczeniak.
– Wybacz. Nie chciałem cię obrazić – powiedział przez
zęby, nie patrząc na myśliwego.
– Wybaczam – odparł Wardun wspaniałomyślnie z cieniem wesołości. – A ty przyjmij moje przeprosiny za… tamto. To było nieporozumienie.
Strażnik zerknął na niego, ale nic nie powiedział.
− Przejdźmy do rzeczy – odezwał się starzec i zakaszlał.
– Opowiedz, co się wydarzyło na pastwiskach – dodał i zachęcił Zangę ruchem ręki.
Ten kucnął i wbił wzrok w płomienie, a jego twarz spoważniała.
− Jak co roku wypasaliśmy stada po zimowej wędrówce i wszystko szło dobrze, aż do niedawna. Po którejś nocy
odkryliśmy, że reny znikają. Najpierw pojedynczo, później
po kilka sztuk. Zaczęliśmy szukać zaginionych zwierząt, ale
nic nie znaleźliśmy. Nikt ich nie widział, ani żywych, ani
martwych. Jakby rozpłynęły się w powietrzu. Nie został po
nich żaden ślad.
Przerwał i zasępił się, nie odrywając oczu od czerwonych języków liżących łapczywie drwa.
– Wystawiliśmy podwójne warty, ale to nie pomogło –
podjął i uniósł na myśliwego zmęczone oczy. – Coś czai się
w mroku i kradnie zwierzęta, a my nie wiemy, czym jest
i jak to schwytać.
− Chcecie, żebym wytropił to coś i zabił − uściślił
Wardun, przeczuwając, że wdepnął w niezłe gówno.
Ahok przytaknął.
– Ano. Mówią, żeś najlepszym myśliwym w plemieniu.
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Wszak zabiłeś Cień Śmierci. Do kogo miałbym się zwrócić
o pomoc, jak nie do ciebie?
Wardun westchnął. Tak to jest, kiedy człowiek okryje się
sławą, o którą nie prosił. Później ta ciągnie się za nim jak
smród. Z nostalgią wspominał czasy, gdy był pospolitym
łowcą, przynajmniej nikt nie zawracał mu dupy.
– Nie wierzyłbym we wszystko, co o mnie mówią. – Wytarł utłuszczone palce w płócienną szmatę i odchylił się na
ławie. – Ale do rzeczy: twierdzicie, że nie było żadnych śladów, a tak się składa, że każde zwierzę zostawia ślady. Więc
albo nie potraficie ich znaleźć, albo to wyjątkowo cwany
osobnik.
A najpewniej jedno i drugie, pomyślał kwaśno. Znając
życie, pewnie nawet nie odróżniali śladów drapieżnika od
śladów rena. Wcale by go to nie zdziwiło.
– Twierdzisz, że jesteśmy zbyt głupi, żeby schwytać to
coś? – Zanga poczerwieniał, nie wiadomo, czy ze złości, czy
ze wstydu. – Skoro tak, chętnie zobaczę, jak ty to robisz.
To zabrzmiało jak wyzwanie, stwierdził Wardun, mierząc
się z nim spojrzeniem.
Co jak co, ale nikt nie będzie mu wchodził na ambicję,
a tym bardziej jakiś tam strażnik. Miał ochotę utrzeć mu
nosa. Inna sprawa, że sensowne zajęcie dobrze mu zrobi.
Może nie będzie tyle myślał o Jezie…
– Powiedzmy, że wezmę robotę ze względu na starą znajomość, ale nawet przysługa ma swoją cenę. W końcu nie
samą wdzięcznością człowiek żyje.
– Ano, prawda. – Ahok sięgnął za pazuchę i położył na
stole wypchaną sakiewkę. – To wszystko, co możemy zaoferować.
Wardun rozsunął rzemienie i zajrzał do środka. Znalazł
tam kilka drogocennych kamieni, biżuterię i talizmany z rogu.
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Całkiem sporo jak za wyśledzenie i zabicie pospolitego
drapieżnika, oszacował. Chyba że to nie był żaden zwyczajny drapieżca. Nagle przyszło mu do głowy, że branie tej fuchy to bardzo zły pomysł, ale dał już słowo, a honor był dla
myśliwego wszystkim.
– Jutro o świcie rozejrzę się po okolicy – mruknął, widząc wyczekiwanie w oczach starca. – A na waszym miejscu
zgoniłbym reny z gór i trzymał w zagrodzie, dopóki sprawa
się nie wyjaśni.
– Tak uczynimy – odparł Ahok z wyraźną ulgą. Po tych
słowach opuścił izbę, jeszcze bardziej zgarbiony niż przedtem, choć wydawało się to niemożliwe. Razem z nim wyszedł Zanga, posyłając myśliwemu pełne rezerwy spojrzenie.
Obym tego nie pożałował, pomyślał Wardun i westchnął.
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SAMOTNY NIEDŹWIEDŹ
I KOMPLETNY WARIAT
Zostawił reny pod opieką yahto i udał się na skraj obozowiska, do chaty, którą przeznaczył dla niego Ahok. Jak większość tutejszych domostw, chałupa była niska, wzniesiona
z drewna i pokryta słomianym dachem. Wszedł do ciemnego
wnętrza i rozpalił ogień w umazanym sadzą palenisku. Rozejrzał się, gdy ciepło i światło wypełniły niewielkie pomieszczenie. Wyposażenie prezentowało się skromnie: siennik, ława
i zapas drewna. Tylko porzucona brudna miska wskazywała
na czyjąś wcześniejszą obecność.
Cisnął toboły w kąt i zerknął na legowisko. Jeszcze niedawno dzielił posłanie z Jezą, teraz będzie musiał przywyknąć do zimnych, samotnych nocy. Westchnął i włożył do
ognia znaleziony wśród rozpałki patyk. Zdmuchnął płonący
koniec i okadził wnętrze dymem.
– Wynocha, łajzy – powiedział, żeby wygonić Złe Duchy,
bo te lubiły się gnieździć w niezamieszkałych na co dzień
miejscach.
Kątem oka zobaczył, że ktoś nadchodzi. Po chwili
w progu otwartych na oścież drzwi stanął Zanga parsknął na
widok rytuału.
– Co cię tak bawi? – zapytał Wardun zjadliwie i cisnął
patyk w płomienie.
– Naprawdę w to wierzysz?
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– A ty nie?
– Wierzę tylko w swoje ostrze.
– Ja też wierzyłem, dopóki mnie nie zawiodło. A teraz
zamknij drzwi z łaski swojej, bo nakurwia zimnem.
Zanga oderwał ramię od framugi, wszedł do środka i zatrzasnął skrzypiące skrzydło. Splótł ręce na piersi.
– Po co mnie wezwałeś? Mam ważniejsze zajęcia, niż
biegać na twoje zawołanie.
Wardun usiadł na ławie i zdjął miękkie buty z foczej
skóry.
– O świcie wyruszysz ze mną na rozeznanie. Znasz teren
i wiesz, w jakich miejscach zginęły zwierzęta. Masz być
rześki i przytomny. To ci chciałem powiedzieć.
Zanga spojrzał na niego gniewnie.
– Myślisz, że mogę spokojnie spać, kiedy…
– Gówno mnie obchodzi twój honor i inne takie bzdety –
przerwał mu Wardun, machając ręką, jakby odganiał komara. – Ale skoro sam nie umiesz o siebie zadbać, ja to zrobię.
Zajmiesz moje legowisko, żebym miał pewność, że tej nocy
zmrużyłeś oko. Chcę mieć z ciebie jutro pożytek.
– Chyba żartujesz. Nie będziesz mi mówił, co mam robić
– odparł Zanga, jakby nie wierzył własnym uszom.
– Akurat tu się mylisz. – Wardun wyszczerzył zęby
w uśmiechu. – Ahok oddał mi waszych ludzi do dyspozycji.
Więc jeśli mówię, że kładziesz dupę na legowisku i idziesz
grzecznie spać, ty to robisz. Zresztą wyglądasz, jakbyś spał
na stojąco. Uznaj, że robię ci przysługę.
Strażnik zmarszczył czoło, jakby dotarło do niego, że
ma rację i dalszy opór jest zwyczajnie głupi.
– Jaką mam pewność, że się do mnie nie dobierzesz? –
zauważył uszczypliwie.
Wardun przewrócił oczami na przytyk.
– Mówiłem już, że to było nieporozumienie. Pomyliłem
cię z moim przyjacielem. Nie musisz się bać o swoją cnotę.
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Zanga milczał chwilę. Potem opuścił ramiona, jakby się
poddał. Bez słowa zdjął tunikę przez głowę, zzuł buty i rozsznurował wełniane spodnie.
Wardun, nie zważając na jego obecność, rozebrał się do
naga, a potem rozwiesił ubrania na sznurze, żeby podeschły
po całodniowej podróży. Zebrał kilka futer i rzucił pod przeciwległą ścianę. Zerknął kątem oka na chłopaka; przed oczami mignęły mu jędrne pośladki, zanim ten okrył się pledem,
zwrócony plecami do niego.
– Powiedz… myślałeś o mnie po tym, jak cię pocałowałem?
Zanga poruszył się niespokojnie.
– Ani razu.
Wardun uśmiechnął się pod nosem.
– Z pewnością – odparł, dając do zrozumienia, że mu nie
wierzy.

***
Myśliwy zbudził się pierwszy. Starając się nie robić hałasu, rozpalił ogień na nowo i podgrzał wodę w kociołku.
Przelał ją do miski, zanurzył nóż i zaczął się golić.
Odgłos skrobania skóry obudził strażnika. Przewrócił się
na plecy i rozchylił powieki. Ziewnął, potarł oczy. Nadal był
niedospany, ale znów mógł jasno myśleć. Co wcale nie sprawiło, że przestał niepokoić się o zwierzęta. Na myśl o nich
ścisnęło go w trzewiach. Właściwie martwił się jeszcze bardziej niż wczoraj. Miał ochotę natychmiast zerwać się z posłania i pobiec sprawdzić, czy żaden ren nie zginął tej nocy.
Równocześnie był tym wszystkim tak przytłoczony, że nie
miał sił się podnieść. Najchętniej zaszyłby się w ciemnej norze i nie wystawiał z niej nosa, dopóki jego życie nie wróci
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do normy.
Przechylił głowę na bok. Wardun stał zwrócony do niego
tyłem, skupiony na sobie, więc mimowolnie mu się przyglądał, a było na co popatrzeć. Miał harmonijnie zbudowaną,
umięśnioną sylwetkę, szerokie barki pokryte tatuażem i płaskie, twarde pośladki. Gdzieniegdzie jego mocno owłosione
nogi i ręce przecinały blizny – zapewne pamiątki po stoczonych walkach albo polowaniach. Na oko mógł mieć ze trzydzieści zim. Zrobiło mu się nieswojo, kiedy tak obserwował
go ukradkiem. Usiadł i oparł ręce o kolana. Przeczesał dłonią zwichrzone włosy.
– Poważnie pomyliłeś mnie z jakimś swoim przyjacielem? – zapytał, bo podejrzewał, że tamten kłamał. Może
chciał go poderwać, ale skoro nic z tego nie wyszło, zmyślił
bajeczkę, żeby wyjść z twarzą.
Dłoń Warduna omsknęła się i zaciął skórę na grdyce.
Syknął i zaklął.
– Nie jakimś, tylko z Jezą. Nieważne, nie chcę o nim gadać – odparł chłodno, opłukując nóż z krwi. – Szykuj się do
drogi. Niedługo ruszamy.
Gdy myśliwy odwrócił się do niego przodem, Zanga mimowolnie zerknął na okazałych rozmiarów przyrodzenie. Aż
przełknął głośno ślinę z wrażenia na widok gładkiego, ciężkiego kutasa, który wtulał się w wydatną mosznę. Spuścił
wzrok, żeby nie wyjść na desperata, który ślini się na widok
pierwszego lepszego fiuta.
Podszedł do cebrzyka, żeby się napić. Przechylił chochlę
do ust i zobaczył, że myśliwy lustruje go ciemnymi oczami.
Zrobiło mu się gorąco, bo stali obok siebie zupełnie nadzy.
Wtedy zrozumiał, że nie chodzi o niego. Wardun wpatrywał
się w wisior z oprawionym w złoto krwistym kamieniem,
który nosił na szyi.
– Piękne cacko – powiedział, wskazując głową naszyjnik.
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Zanga ujął w dłoń klejnot i potarł palcem połyskliwą powierzchnię.
– Należał do mojej matki. Zmarła kilka zim temu –
mruknął i natychmiast pożałował, że w porę nie ugryzł się
w język. Wcale nie chciał o tym mówić.
Myśliwy wyglądał, jakby się nad czymś zastanawiał.
– Tylko kobiety z bogatych klanów noszą biżuterię. A to
znaczy, że nie jesteś yahto od urodzenia – zauważył, co zaskoczyło Zangę, bo nie spodziewał się, że tak szybko go
rozgryzie.
Sam się właściwie odsłoniłeś, idioto, pomyślał.
– Nie jestem. Ale nie chcę o tym gadać – uciął tym samym
tonem, którym myśliwy zakończył rozmowę o przyjacielu. –
Zabiorę kilka rzeczy z kwatery i wracam – rzucił jeszcze,
ubierając się pospiesznie. Chciał czym prędzej uciec spod badawczego spojrzenia.
Wyszedł na zewnątrz, włożył dwa palce do ust i zagwizdał. Stojący nieopodal młody samiec rena o szarym umaszczeniu przestał grzebać w śniegu, uniósł łeb z rozłożystym
porożem pokrytym mechatą skórką i zbliżył się do niego.
Zanga pogładził miękkie nozdrza, z których buchnęła ciepła
para. Chował rena od małego i własnoręcznie go wykarmił,
stąd łączyła ich silna więź.
– Czeka nas wyprawa z jednym myśliwym. – Chwycił za
skórzane lejce i wskoczył na okryty derką grzbiet.
Samu wyciągnął szyję i parsknął, jakby chciał powiedzieć, że wcale mu się to nie podoba, a w ogóle to nie lubi
myśliwych.
– Ma nam pomóc, więc nie marudź.
A przynajmniej miał nadzieję, że im pomoże, bo nie
chciał myśleć o tym, co będzie, jeśli reny nie przestaną znikać. Jako zwierzchnik strażników osobiście poczuwał się do
odpowiedzialności za bezpieczeństwo stada. Ahok powierzył
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mu pieczę nad zwierzętami, a tymczasem pozwolił, by te
zostały przetrzebione. Postanowił sobie, że prędzej zdechnie, niż spocznie, póki sytuacja się nie wyjaśni.
Poklepał rena po boku i pognali przed siebie.

***
Wardun zjadł i przygotował się do drogi: odebrał rena
spod opieki yahto, zaprzągł krótkie sanki i spakował potrzebne rzeczy. Wkrótce dołączył do niego strażnik. Dosiadał
rena jak wierzchowca i patrzył na niego z wyczekiwaniem.
– Prowadź do miejsca, gdzie ostatnio zaginęły zwierzęta.
Może znajdę tam jakieś ślady – polecił i stanął na płozach.
Tamten naciągnął kaptur na czoło, uderzył piętami w ciepłe boki renifera i popędził w stronę pogórza na północy. Po
drodze minęli naganiaczy utrzymujących zwierzęta w grupie;
pomiędzy nimi biegały rozszczekane, małe kosmate psy
o spiczastych uszach i pyskach. Zewsząd niosły się odgłos
kopyt, nawoływanie cielątek i ich matek oraz mruczenie
samców. We wczesnym porannym słońcu ciała zwierząt parowały intensywnie na mrozie i Wardun miał wrażenie, że
mija gorące źródła.
Wokół rozbrzmiewały pokrzykiwania i gwizdy, gdy
jeźdźcy otaczali stado, przeganiając długimi witkami reny,
które odłączyły się od gromady.
– Jak wy nad nimi panujecie?! – zawołał do Zangi.
– Nie panujemy! To one decydują, dokąd iść, a my podążamy za nimi!
To całkiem bez sensu, a zarazem sensowne, pomyślał
Wardun.
Z sań obserwował, jak stado obrało kierunek i zerwało
się do biegu. Przypominało ruchomy las poroży. W krótkim
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czasie osiągnęło znaczną prędkość, przetaczając się przez
dolinę lawiną barw: brązów, szarości i bieli. Kopyta wzniecały zasłonę śnieżnego pyłu, a ten mienił się w bladym
słońcu jak opiłki kryształów.
Wardun zachwycił się tym widokiem, czuły na piękno
przyrody, tak jak i na męską urodę. A niektórzy yahto, musiał przyznać, byli całkiem do rzeczy. Zwłaszcza Zanga. Dziś
wyglądał dużo lepiej: oczy mu błyszczały, a skóra odzyskała
zdrowy kolor. Ciało też miał niczego sobie i przyjemnie było
na niego popatrzeć z rana. Z pewnym uznaniem popatrywał,
jak jeździ na renie. Na jego grzbiecie poruszał się zwinnie
i pewnie, jakby byli jednym. Z łatwością pokonywał pagórki
i Wardun musiał za nim gonić, żeby nie zniknął mu z oczu.
Wkrótce dotarli na pokryte cienką warstwą śniegu wypłaszczenie między wzgórzami. Strumień biegnący wzdłuż
traktu szemrał wściekle pod skutą lodem taflą. Z jodeł
i świerków z szelestem zsuwały się białe czapy, jakby drzewa zrzucały nocne odzienie.
– To tutaj. – Zanga zeskoczył na wydeptaną przez kopyta ziemię.
– Zanim zacznę węszyć, powiedz mi kilka rzeczy: kiedy
zniknęły zwierzęta? Ile ich było? Jak często giną? – wypytał
Wardun, rozglądając się po okolicy.
– Ostatnio trzy noce temu. Dwie sztuki. Z tego, co zauważyłem, nie znikają regularnie, ale w różnych odstępach
czasu.
– Tylko młode osobniki, czy może najstarsze?
Zanga zmarszczył czoło, jakby próbował sobie przypomnieć.
– Ubywały głównie młode i silne.
– Drapieżniki zwykle polują na najsłabsze – powiedział
myśliwy, bardziej do siebie niż do niego. – Miałeś wtedy
wartę?
Zanga kiwnął głową i spochmurniał.
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Najwidoczniej nie może sobie darować, że reny zaginęły
pod jego nosem, pomyślał Wardun.
– Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Jakieś nietypowe dźwięki, zapachy?
– Raczej nie, chyba że… mgła. Ale mgły nocami to teraz
nic nadzwyczajnego.
– Hm. – Wardun zamyślił się, analizując informacje. –
Nie ruszaj się stąd. Jeśli jest tu trop, możesz go zatrzeć.
Zszedł z płóz na chrupiący pod butami śnieg. W skupieniu i niespiesznie rozglądał się wokół, poszukując śladów
zwierzyny innej niż reny. Wypatrywał odchodów, znaków
pozostawionych na drzewach, piór, sierści, resztek pokarmu
lub padliny albo łap odbitych na podłożu.
Jako doświadczony myśliwy wiedział, że zachowania
zwierzyny łownej są nawykowe. Drogi, które zwierzęta zwykle wybierały, prowadziły do miejsc, gdzie miały dostęp do
pożywienia lub wody. Ścieżki były więc dosyć regularnie
używane. Co innego drapieżniki. Te często zachowywały się
nieprzewidywalnie i stanowiły wyzwanie. Dla niego znaczyły
coś więcej niż mięso i skóry – były partnerem, z którym prowadził grę o przeżycie. Uznawał ich inteligencję i uczył się od
nich. Jak się okazywało, często bywały mądrzejsze od niego.
Węszył dłuższy czas, ale nie wypatrzył niczego, co wskazywałoby na jakiegokolwiek znanego mu drapieżnika. Zaczynał podejrzewać, że coś tu śmierdzi. I nie były to
zamarznięte odchody, w które właśnie wdepnął.
– Pokaż mi kolejne miejsce – polecił, bo chciał mieć pełny ogląd sytuacji.
Tym razem zatrzymali się na polanie otoczonej brzozowym i olszowym lasem. Zanga w oczekiwaniu rozpalił małe
ognisko i kucnął, żeby się ogrzać.
– Znalazłeś coś? – zapytał, kiedy Wardun do niego dołączył.
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– Tylko pewność, że to nie było żadne zwierzę. A jeśli
nie zwierzę…
– Człowiek? – uprzedził go Zanga.
– Tylko nie wal mnie w mordę – zastrzegł, bo wciąż
jeszcze pamiętał tamten cios. Napił się z bukłaka i otarł
wargi. – Tak sobie myślę, czy to któryś z waszych nie
uprowadza renów? Jak dobrze znasz swoich?
Zanga zjeżył się niczym dziki kot.
– Dam za nich głowę – odparł bez wahania.
– W porządku. Czyli yahto odpadają.
Chwilę ogrzewali się w milczeniu.
– Czemu nie masz psa do tropienia? – zainteresował się
strażnik, jakby chciał wypełnić czymś ciszę, a może tylko
odsunąć od siebie wątpliwość, którą w nim zasiał.
– Psy są hałaśliwe, płoszą zwierzynę. Wolę polować
sam. Jak niedźwiedź – zażartował i włożył do ust kawałek
odciętego nożem suszonego mięsa.
– Myślałem, że wy, myśliwi, trzymacie się razem, jak
my, yahto.
– Większość tak robi, idą na łowy w grupach. Więcej piją
niż polują. Część nigdy nie wraca. – Jeza też nie wrócił, ale
nie chciał go teraz wspominać.
Strażnik przyjrzał mu się, przeżuwając soloną sieję.
– Nie wiem, jak można lubić samotność. Ja bym zwariował, gdybym przebywał tak długo z dala od innych.
– Wyglądam ci na zwariowanego?
– Trochę.
Wardun parsknął.
– Ty za to wydajesz mi się kompletnym wariatem. Całymi dniami uganiasz się za stadem renów, obcinasz im
jaja, a nocą walczysz z wilkami. Kto normalny tak robi?
Strażnik zaśmiał się pod nosem, jakby go rozbawił.
– Nigdy tak na to nie patrzyłem – przyznał i sięgnął po
gałęzie, żeby podtrzymać ogień.
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– Czekaj. – Wardun zmrużył oczy, kiedy coś przykuło
jego uwagę.
Zdjął rękawicę i chwycił kilka długich włosów, tkwiących na jednym z badyli. Nie zauważyłby ich, gdyby to były
zwykłe włosy – ale te miały barwę rdzy.
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