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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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JAMES OLIVER CURWOOD

Złote sidła
 .   

 .     ¹
Bram Johnson był istotą niezwykłą, akich niewiele spotyka się nawet w pustkowiach
Northlandu².

Były chwile, kiedy można było uważać go za człowieka posiada ącego rozum i duszę;
w innych zaś przypominał racze akąś straszliwą apokaliptyczną bestię. Czy posiadał na-
prawdę to, co powszechnie nazywamy duszą? Jeżeli tak, to dusza ta zata ona była głęboko,
gǳieś w niedostępnych czeluściach borów i ǳikich pustkowi, wśród których rozwĳała
się. Toteż nie bęǳiemy potępiać Brama nierozważnie w ninie szym opowiadaniu. Ostroż-
ność w osąǳaniu bliźnich zawsze est wskazana.

Aby zdać sobie dokładnie sprawę z tego, kim był właściwie Bram Johnson, musimy
cofnąć się o trzy generac e wstecz. Jeżeli lekkim pirogiem puścimy się z Jeziora Athabaska
w kierunku północnym, aż do Wielkiego Jeziora Niewolników, a stamtąd korytem rze-
ki Mackenzie w stronę koła podbiegunowego, napotkamy na te droǳe przeróżne typy
etniczne. Na pierw Indian ze szczepu Chippewayów, luǳi smukłych i zwinnych, o pocią-
głe twarzy, używa ących lekkich, mocno wygiętych łódek. Potem szczep Cree, którego
przedstawiciele oǳnacza ą się twarzą więce okrągłą, oczami barǳie skośnymi. Są to lu-
ǳie ospali, spoko ni, a łoǳie, akimi się posługu ą, zbudowane są z kory bambusowe
i ma ą ǳiwaczny kształt. W miarę posuwania się ku północy, zatraca ą pierwotną czystość
swe rasy, sta ąc się stopniowo podobnymi do Japończyków. I znowu napotykamy szczep
Chippewayów, który ednak w te szerokości geograficzne uległ dużemu przeobrażeniu.
W miarę zbliżania się do koła podbiegunowego, zaczyna ą oni używać „ka aków” zamiast
pirog, rysy ich twarzy sta ą się barǳie rozlane, oczy skośnie osaǳone, maleńkie ak
u Chińczyków. Są to owi Eskimosi, ak ich nazywa ą w podręcznikach geografii.

Jeden z przodków Brama Johnsona musiał przed paruset laty wywędrować z południa
ku północy. Krew ego ǳieci i ich potomków zmieszała się z krwią szczepu Chippeway-
ów i Cree, a z biegiem czasu i z krwią Eskimosów. A co na ciekawsze, imię Johnson
przechoǳiło stale z edne generac i na drugą. Ale gdyby ktoś ciekawy za rzał do namio-
tu, w którym obecnie mieszkał Bram Johnson, licząc na to, że zna ǳie tam człowieka
białego, spotkałaby go niespoǳianka.

Bram Johnson, w następstwie tego krzyżowania się rozmaitych ras, tylko z koloru
skóry, włosów i oczu przypominał człowieka białego, pozostałe zaś, to cechy charakte-
rystyczne dla plemienia Eskimosów, z którego pochoǳiła ego matka. W ednym tylko
eszcze odbiegał od tego typu: mierzył sześć stóp³ wysokości.

Był to prawǳiwy olbrzym, o niesłychane sile fizyczne , twarz szeroka, o wysta ą-
cych kościach policzkowych, nos spłaszczony, wargi grube. Skórę na twarzy ednak miał
zupełnie białą, włosy bu ne, rude, twarde ak szczecina, oczy duże, błękitne. Czasami,

¹Rozǳiał I. Bram Johnson i jego wilki — w dostępnych wydaniach ang. rozǳiały są tylko numerowane, nie
ma ą tytułów. [przypis edytorski]

²Bram Johnson był istotą niezwykłą, jakich niewiele spotyka się nawet w pustkowiach Northlandu — Pod mia-
nem „Northland” rozumie się północny cypel Ameryki dochoǳący do koła podbiegunowego. Jest to niemal
pustkowie, na którym zanika ą wszelkie ślady cywilizac i. [przypis tłumacza]

³stopa (ang. foot, lm feet) — ang. miara długości, ǳiś ok. , cm (daw. w Europie – cm). Sześć stóp
to ok. - cm; w XIX i na początku XX w., zwłaszcza w trudnych warunkach północnych, luǳie rzadko
osiągali tak wysoki wzrost. [przypis edytorski]
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zwłaszcza gdy był poirytowany, oczy te przybierały kolor szary, niby oczy kota, świecąc
nagłym, ǳikim blaskiem.

Bram nie miał żadnych przy aciół ani towarzyszy. Otaczała go akaś ǳiwna ta em-
niczość… Jeżeli zaglądał czasem do akie ś faktorii, to tylko na krótki czas, aby nabyć
nieco potrzebnych mu rzeczy w zamian za skórki ǳikich zwierząt, które przynosił. Mi-
ały długie miesiące, a Bram nigdy nie pokazywał się ponownie w tym samym mie scu.
Ustawicznie wędrował po świecie.

Polic a lotna „Royal North-West” miała go na oku, nie gubiąc nigdy ego śladów.
W raportach, składanych przez wysunięte daleko na północ placówki polic i, spotyka
się nie ednokrotnie lakoniczne wzmianki o Bramie, te mnie więce treści: „Wiǳieli-
śmy Brama z wil kami, szedł w kierunku północnym…” — „Bram ze swoimi wilkami
przechoǳił tędy…” Potem w ciągu dwóch lat zginął bez śladu — powędrował prawdo-
podobnie gǳieś w okolice Jeziora Niedźwieǳi. A kiedy znów się z awił, polic a zaczęła
się nim interesować eszcze barǳie . Zachowanie ego wydawało się bowiem ǳiwnie
pode rzanie. Coś musiało się stać, pręǳe czy późnie .

I rzeczywiście to „coś” stało się. Bram zabił człowieka. A zabił go tak szybko i zręcznie,
że zanim odkryto to zabó stwo, po Bramie nie było uż ani śladu.

Wkrótce, w dwa tygodnie późnie , rozegrała się nowa tragedia. Kapral polic i Lee,
w towarzystwie ednego ze swych luǳi, wyruszył z fortu Churchill celem schwytania
i aresztowania Brama. Odszukał go gǳieś na granicach Barrenu⁴. Posuwali się z całą
ostrożnością, by dogonić go i schwytać. Nagle, gdy byli w odległości około ćwierć mili,
usłyszeli głośny, niesamowity śmiech. Bram nie atakował ich, nie strzelił ani razu. Poszczuł
tylko na nich swo e wilki. Cudem prawǳiwym kapral Lee nie zginął na mie scu. Ciężko
pokaleczony dowlókł się do chaty pewnego Metysa i tam wkrótce wyzionął ducha. Metys
poszedł do fortu Churchill i opowieǳiał całe to zdarzenie.

Od te chwili Bram zniknął zupełnie ze świata.
Ach, gdyby można opisać i opowieǳieć szczegółowo te cztery czy pięć lat tortur i mę- Zwierzę, Wygnanie,

Samotnikczarni, akie Bram przeżywał w samotności — nie edno zostałoby mu przebaczone! Bram
i ego wilki! Czyliż samo zestawienie tych słów dreszczem was nie prze mu e? Pomyślcie
tylko: zawsze sam, sam eden, w towarzystwie wilków. Nigdy nie słyszał mowy luǳkie .
Nigdy nie mógł zbliżyć się nawet do akie ś faktorii, by zakupić nieco żywności! Po prostu
człowiek-zwierzę, prawǳiwy wilkołak!

W ciągu trzech ostatnich lat Bram przeprowaǳił stopniowo ak na starannie szą se-
lekc ę mięǳy swymi wilkami. Pozbył się wszystkich mieszańców-wilczurów, zachowu ąc
dla siebie tylko dwaǳieścia wilków na czystsze krwi. Sam e wychowywał od maleńkich
szczeniaków, przywiązał się do nich równie silnie ak one do niego. One zastępowały mu
roǳinę, braci, siostry. Spał razem z nimi, adł z nimi, cierpiał głód na równi z nimi wtedy,
kiedy brakowało im świeże żywności. One były mu całym towarzystwem i na pewnie -
szą opieką. Skoro zabrakło mięsa, puszczał swą hordę wilków na trop akiegoś łosia czy
karibu⁵. W pościgu za zwierzem wilki zapęǳiły się nieraz o kilka czy kilkanaście mil
naprzód. Ale Bram doganiał wkrótce całą hordę i zawsze znalazł się dla nich porządny
kawał mięsa.

Cztery lata takiego życia! Polic a wprost wierzyć w to nie chciała. Uśmiechali się
z niedowierzaniem, kiedy do uszu ich dochoǳiły z daleka wieści, że Bram ży e, że go
wiǳiano, że słyszano ego potężny głos i straszliwe wycie wilków, że Metysi i Indianie
w różnych stronach natrafia ą na ego ślady.

W opowiadaniach o Bramie było też dużo przesady i śmiesznych, fantastycznych do-
datków. Indianie uważali Brama za istotę nadprzyroǳoną, za czarownika, który zaprzedał
duszę swą diabłu i w zamian za to może dowolnie latać w powietrzu. Zna dowali się lu-
ǳie, którzy całkiem serio przysięgali się, że wiǳieli na własne oczy, ak Bram razem
z hordą swych wilków latał po niebiosach, polu ąc na akieś potworne bestie.

Dość na tym, że polic a przekonana była, że Bram od dawna uż nie ży e. Tymczasem
on, ucieka ąc przed ludźmi, coraz barǳie zbliżał się i upodabniał do swych braci-wilków.

⁴Barren — ogólna nazwa, nadawana pustyniom i nieuroǳa nym okolicom północne Kanady. Słowo to,
nie da ące się na polski przetłumaczyć, ma podobne znaczenie, ak np. dżungla, step, pampasy itp. [przypis
tłumacza]

⁵karibu — gatunek rena. [przypis redakcy ny]
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Jednak w żyłach ego płynęła krew białych luǳi. I Bram coraz gwałtownie , coraz
silnie tęsknił za głosem luǳkim. Pragnienie to rozsaǳało nieraz ego potężne piersi.
A ednak, Bram nie kochał nigdy w życiu żadnego człowieka.

Pragnienie to właśnie dało początek strasznemu dramatowi, w którym dwo e luǳi —
mężczyzna i kobieta — odegrało niepoślednią rolę.
 .  
Mężczyzna ów nazywał się Filip Brant⁶.

Tego wieczoru sieǳiał on w chatce Piotra Breault, rozǳielony stołem od gospodarza.
Od pieca, rozpalonego do czerwoności, biło ciepło na całą izbę. Był późny wieczór.

Piotr Breault, który polował na lisy, zbudował sobie chatkę na skra u wąskiego pasa
szpilkowego lasu, wrzyna ącego się w obszar Barrenu. Spoza ścian chatki dochoǳiło ża-
łosne, ponure wycie wichury. Tam dale , w kierunku wschodnim, była Zatoka Hudsona.
Wystarczyło otworzyć drzwi chatki, by posłyszeć głuche, nieustannie przeciągłe grzmoty
idące z tamte strony. Huczało i grzmiało morze, walcząc z lodami zaściela ącymi Zatokę
Hudsona. Czasami rozlegał się głośnie szy huk, gwałtowny niby wystrzał armatni. To
pękały góry lodowe, waląc się w fale morskie.

W kierunku zachodnim przestrzeń pusta, gładka, bez żadnych wyniosłości, skał czy
zarośli. To Barren, nad którym przez cały ǳień zwisa nisko niebo szare, niby gruba ciężka
zasłona, zabarwiona mie scami purpurowo, z którego zda się, lada chwila, runą na zie-
mię zwały śnieżne. Jeszcze strasznie sze wrażenie robiło to w nocy, kiedy wiatr zawoǳił
żałośnie i wokoło rozlegały się piski białych lisów.

— Jak pragnę zbawienia me duszy — powtarzał Breault — wiǳiałem go na własne
oczy…

Filip Brant przestał się uśmiechać z niedowierzaniem. Wchoǳił on w skład patro-
lu policy nego, stac onu ącego w forcie Churchill. Doskonale wieǳiał, że Piotr Breault
był człowiekiem odważnym, bowiem inacze nie ośmieliłby się osiedlić w tym mie scu,
w pustkowiu Barrenu. Wieǳiał też, że Berault nie był wcale przesądnym i zabobonnym,
ak to się często zdarza u luǳi w tym zawoǳie, bo gdyby tak było, uż dawno uciekłby
stąd, nie mogąc znieść tych ta emnych ęków i pisków, akie rozlega ą się każde nocy
w tych pustkowiach.

— Przysięgam panu! — powtórzył Breualt.
Filip słuchał go rozgorączkowany, rumieńce wystąpiły mu na twarzy. Zaciśnięte pięści

oparł mocno o stół. Był to mężczyzna w wieku trzyǳiestu pięciu lat, smukły i doskonale
zbudowany. Oczy miał asne, błękitne, o połysku stali. Kiedyś, dawnie , ubierał się ele-
gancko, ak wszyscy luǳie cywilizowani. Mieszkał wówczas w dużym mieście. Obecnie
oǳiany był w ubranie ze skóry karibu, o wystrzępionych rękawach. Na rękach rysowały
się grube żyły, a na twarzy zmarszczki głębokie, wyżłobione wśród nieustannych walk
z przyrodą, burzami i wichrami.

— To niemożliwe — odparł. — Bram Johnson nie ży e.
— Ży e, proszę pana!
W głosie Piotra Breault wyczuwało się ǳiwne drżenie.
— Gdybym wieǳiał to tylko ze słyszenia, gdybym go nie wiǳiał na własne oczy,

wtedy mógłby pan mieć pewne wątpliwości.
Oczy płonęły mu ǳiwnym blaskiem. Silnie szym nieco głosem zaczął opowiadać:
— Sieǳiałem tu, w te same chacie, kiedy nagle posłyszałem wycie ego wilków.

Podszedłem do drzwi, otworzyłem e i przystanąłem, stara ąc się do rzeć coś w ciem-
nościach nocy. Byli uż niedaleko i zbliżali się szybko. Posłyszałem stuk kopyt karibu
na zamarzniętym śniegu. Przebiegł niedaleko me chaty w pełnym galopie. A w ślad za
nim pęǳiła horda wy ących wilków. Nad ich wyciem górował głos potężny, tak moc-
ny, akby ǳiesięciu luǳi krzyczało ednocześnie. Poznałem natychmiast ten głos: to głos
Brama Johnsona! Polował na zwierza ze swymi wilkami. Tak est, on ży e. I to eszcze
nie wszystko. Tak est, to nie wszystko eszcze.

Mówił gorączkowo, z coraz barǳie wzrasta ącym wzruszeniem. Filip Brant słuchał
go uważnie. Zaczynał uż wierzyć, że to, co mu Piotr mówi, est ednak prawdą.

⁶Brant — w oryginale nazwisko bohatera brzmi: Raine, Philip Raine. [przypis edytorski]
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— No, a potem? — zagadnął. — Wiǳiałeś go pan kiedy eszcze?
— Owszem — potwierǳił Piotr. — I to zupełnie z bliska. Ale to, co wówczas zro-

biłem, tego nie powtórzyłbym po raz drugi, choćby mi za to obiecywano wszystkie lisy,
akie gnieżdżą się mięǳy Jeziorem Athabaska a Zatoką Hudsona. Byłem wtedy ak nie-
przytomny. Jak urzeczony wybiegłem z chaty i puściłem się za nimi. Szedłem po śniegu,
za śladami wyciśniętymi przez łapy wilków i szerokie narty Brama. Aż w końcu usłysza-
łem szczękanie potężnych zębów wilczych, szarpiących mięso karibu i akiś radosny ryk
luǳki. Bram dopadł swe ofiary i ǳielił się łupem z wilkami. Na szczęście wiatr miałem
pomyślny, ǳięki czemu ta horda nie mogła zwietrzyć mo e obecności. Ale gdyby tak
kierunek wiatru się zmienił, co by się ze mną stało, na Boga⁈

Wstrząsnął się cały nerwowo, załamu ąc palce, aż trzeszczały.
— A ednak, proszę pana, nie ruszyłem się z mie sca, sieǳiałem ukryty za wysoką

zaspą śnieżną. Po dobre chwili Bram ze swą hordą ruszyli dale . Wówczas podszedłem
do leżącego na śniegu karibu. Był to duży, tłusty samiec. Obie tylne szynki miał zupełnie
odcięte. Ruszyłem w dalszą drogę, za śladami Brama. Noc była tak ciemna, że na ǳiesięć
kroków zupełnie nic nie wiǳiałem. Doszedłem w ten sposób w pobliże małego lasku.
Tam to Bram rozpalił ognisko. Mogłem mu się doskonale przy rzeć. Poznałem go od
razu, bo uż przedtem, przed owym morderstwem, zaglądał dwukrotnie do mo e chatki.
Rysy twarzy nic mu się nie zmieniły. Sieǳiał otoczony swymi wilkami, głaskał e, mówił
do nich, śmie ąc się ǳiko. Wiǳiałem doskonale potężne, błyszczące zęby tych bestii.
Patrzyłem, ak ocierały się eden o drugiego, wtedy nagle oprzytomniałem. Zawróciłem
i popęǳiłem z powrotem w kierunku chatki. A biegiem tak szybko, że nawet i wilki,
zda e mi się, nie zdołałyby mnie doścignąć… I to eszcze nie koniec.

Wpatrywał się uważnie w Branta, wyłamu ąc nerwowo palce.
— Wierzy mi pan teraz?
Filip potrząsnął głową.
— Zasadniczo wyda e mi się to niemożliwe. A ednak wierzę, że nie było to tylko

przywiǳeniem.
Piotr Breault odetchnął z widocznym zadowoleniem. Podnosząc się powoli z krzesła

zagadnął:
— A bęǳie mi pan wierzył, eżeli opowiem mu⁷ i resztę?
— Będę.
Piotr przeszedł do sąsiedniego pokoiku, służącego mu za sypialnię. Wyszedł stam-

tąd, niosąc w ręku mały woreczek ze skóry renifera, w którym zazwycza nosił hubkę
i krzesiwo.

— Na drugi ǳień — pod ął opowiadanie — wróciłem znów na to samo mie sce,
gǳie wiǳiałem Brama. Bram uż dawno poszedł w dalszą drogę ze swymi wilkami.

Resztę nocy przespał pod gałęziami dużego świerku, a potem poszedł dale . Tam,
gǳie szedł, śnieg wydawał się po prostu akby gładko zmieciony — takie szerokie ślady
pozostawiały na nim olbrzymie buciska tego potwora. Rozglądałem się uważnie dookoła,
w naǳiei, że zna dę może akikolwiek przedmiot pozostawiony przez Brama w mie scu
ego noclegu. I wreszcie znalazłem to.

Zaczął rozwiązywać mały woreczek ze skóry renifera. Filip Brant czekał w milczeniu.
— Są to, proszę pana — mówił Piotr — sidła na za ące; widocznie wypadły mu

z kieszeni podczas snu.
Podał e Filipowi.
Zawieszona u powały lampka oliwna oświetlała słabo stół, przy którym sieǳieli. Filip

Brant przy rzał się uważnie owym sidłom i z piersi ego wyrwał się okrzyk zdumienia.
Piotr Breault czekał na ów okrzyk. Oto z początku nie chciano wierzyć temu, co

mówił. Teraz on triumfował, radość biła z ego twarzy. A Filip niemal zatrzymał dech
w piersi, wpatru ąc się z całym natężeniem w ów ta emniczy przedmiot, trzymany w ręku,
a błyszczący w świetle lampki. Tak, nie było wątpliwości: były to sidła, długie mnie więce
na eden ard⁸, z węzłem na ednym końcu, z ową typową pętlą „chippewayską” na drugim.

W gruncie rzeczy nic naǳwycza nego.

⁷mu — tu: daw. forma grzecznościowa, ǳiś: panu. [przypis edytorski]
⁸jard (ang. yard) — ang. miara długości, ok.  mm. [przypis tłumacza]
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Tak, tylko że sidła te zrobione były ze złotych włosów kobiecych!

 .    
Zdarza się nieraz, że pod wpływem akiegoś gwałtownego bodźca człowiek, nie zastana-
wia ąc się, pode mu e od razu akieś postanowienie.

Filip Brant, po owym mimowolnym zupełnie okrzyku zǳiwienia, który wyrwał mu
się z ust, sieǳiał w milczeniu. Nie rzekł ani słowa do Piotra. Wiatr ucichł, zaległa ci-
sza, przerywana edynie monotonnym tykaniem zegarka Piotra. Breault z wolna podniósł
głowę, pochyloną nad edwabistymi sidłami. Oczy ego spotkały się ze spo rzeniem Bran-
ta.

Oba mężczyźni mieli ednakie myśli w te chwili. Gdyby owe włosy były czarne…
Gdyby były brunatne… lub choćby asnoblond, rudawe, akie spotyka się u Eskimosek,
mieszka ących w dolnym biegu rzeki Mackenzie… Ale nie, miały one kolor złocisty, kolor
czystego płynnego złota!

Filip nie mówiąc nic, wydobył z kieszeni nóż i przeciął kilka włosów powyże drugiego
węzła. Włosy rozplotły się i spłynęły na stół lśniącą, miękką i edwabistą falą. Kolor ich był
asnozłoty, zupełnie niezwykły. Podobnego koloru włosów Filip nigdy eszcze nie wiǳiał.
I równocześnie pomyślał z poǳiwem, ile to potrzeba było cierpliwości i zręczności, by
upleść z nich takie sidła.

Spo rzał na Piotra z niemym pytaniem.
— Znaczy to — odezwał się Piotr — że Bram musi mieć akąś kobietę…
— Z pewnością — przytaknął Brant. — Kobietę żywą lub…
Nie dokończył zdania. Rozumieli się doskonale. Jedno i to samo okropne pytanie

dręczyło ich umysły. Piotr wzruszył tylko ramionami. Cóż można było na to pytanie od-
powieǳieć? Wzdrygnął się, bo oto niespoǳiewany powiew wiatru wstrząsnął gwałtownie
drzwiami.

— E , do licha! — zakrzyknął, oǳysku ąc całą zimną krew, i odsłania ąc w uśmiechu
swe białe zęby, dodał: — zdenerwowała mnie uż ta cała historia. Bram ze swoimi wilkami
i te osobliwe sidła… wieczorem… przy świetle lampki…

Rzucił znów okiem na leżące na stole włosy.
— Zastanów się pan — pod ął Filip. — Wiǳiałeś uż kiedyś włosy podobnego ko-

loru?
— Nie, nigdy w życiu.
— A przecież wiǳiałeś uż nie edną białą kobietę, czy to w forcie Churchill, czy

w York Factory, czy w Cumberland House, Norway House lub w forcie Albany!
— Naturalnie! I w innych stronach także, ale nigdy nie spotkałem kobiety, która

miałaby włosy tego koloru.
— A Bram, o ile nam wiadomo, nie zapuszczał się nigdy dale na południe ak do

fortu Chippewyan. Wszystko to razem wyda e mi się zupełnie niezrozumiałe. A ty, co
sąǳisz o tym? No, mówże! O czym tak myślisz?

— O czym myślę? — powtórzył powoli Piotr, wpatru ąc się w swego gościa — myślę
o wilkołaku… o owych czasach… i zaczynam powoli w nie wierzyć, choć wcale nie estem
zabobonnym… wcale nie…

Z pewnym zażenowaniem mówił dale niepewnym głosem:
— Ale, wiǳi pan, luǳie opowiada ą o Bramie i ego wilkach takie potworne histo- Zabobony

rie. Podobno, ak mówią, zaprzedał on swą duszę diabłu i w zamian za to może, kiedy
mu się tylko spodoba, latać w powietrzu lub przemieniać się w wilka. Opowiadano mi,
że wiǳieli go luǳie, ak gǳieś wysoko na niebie śpiewał akąś ǳiką piosenkę, przy
akompaniamencie wy ących wilków. Natknąłem się też na szczep Indian, pogrążonych
w modłach i adorac i, bo wiǳieli Brama otoczonego wilkami, ak budował sobie zaklęty
pałac w samym środku chmury, błyska ącego gromami. Wobec tego nic ǳiwnego, że
Bram łapie za ące w sidła, splecione z włosów kobiecych.

— I równie nic ǳiwnego, że potrafi włosom czarnym nadać kolor złocisty — wtrącił
Filip.

— Ha, co w tym wszystkim est prawdą? Któż to może wieǳieć?
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Na twarzy Piotra wyczytać można było wewnętrzną walkę. Starał się otrząsnąć z owych
przesądów i zabobonów, które drzemały dotąd gǳieś na dnie ego duszy, a obecnie nagle
odezwały się z całą siłą. Wreszcie zacisnął mocno zęby, wyprostował się i odrzuca ąc głowę
w tył, oświadczył:

— Wszystko to są tylko ba eczki, proszę pana. Umyślnie pokazałem panu te sidła.
Bram Johnson nie umarł. On ży e! I ma u siebie akąś kobietę, o ile…

— Tak… o ile…
I znowu przemknęła im ta sama straszna myśl, które wypowieǳieć głośno nie mieli

odwagi.
Filip owinął ostrożnie pukiel włosów wokół palca. Wydobył z kieszeni mały skórzany

woreczek i schował do niego owe niezwykłe sidła. Potem nabił fa eczkę tytoniem i zapa-
lił. Podszedł do drzwi, otworzył e i stał chwilę nieruchomo, wsłuchany w ponury świst
wichru. Piotr sieǳiał dale przy stole, obserwu ąc go uważnie.

Wreszcie Filip zamknął drzwi i za ął swe mie sce przy stole. Widać było, że uż powziął
akąś decyz ę.

— Stąd do fortu Churchill est  mil angielskich — mówił z namysłem. — Mnie
więce w połowie drogi, w pobliżu Jeziora Jezusa, zna du e się kwatera Mac Veigha i e-
go luǳi. O ile wybiorę się w pościg za Bramem, musiałbym przesłać krótki raport do
Mac, następnie dale , do fortu Churchill. Słucha tedy, Piotrze: czy mógłbyś na parę dni
zostawić w spoko u two e łapki na lisy i zanieść ten mó raport?

— Dobrze, zaniosę — odparł Piotr po krótkim namyśle.
Do późne goǳiny w nocy Filip pisał swó raport. Wysłano go w pościg za bandą

złoǳiei-Indian. Obecnie zawiadomił inspektora Fitzgeralda, komendanta dywiz i w for-
cie Churchill, o tym, czego dowieǳiał się od Piotra Breault, a czemu należało ednak
dać wiarę. Bram Johnson, potró ny morderca, ży e! Więc on pó ǳie w pościg za nim.
Prosi komendanta, by na ego mie sce wysłano kogoś innego celem schwytania owe ban-
dy złoǳie skie . Wreszcie podał z możliwą dokładnością, w którym kierunku zamierza
wyruszyć w pościg za Bramem.

Skończywszy pisać raport, zapieczętował go. Raport był obszerny i wyczerpu ący.
Brakowało w nim edne tylko rzeczy. Filip Brant nie wspomniał ani słówkiem o owych
sidłach i złocistych włosach kobiecych.
 .   …
Naza utrz rano, choć szalała eszcze zawierucha śnieżna, Filip Brant, pod przewodnictwem
Piotra Breaulta, puścił się w drogę. Piotr doprowaǳił go do mie sca, w którym przed
zaledwie trzema dniami nocował Bram Johnson w towarzystwie swych wilków. Przez te
trzy dni wichry nawiały tyle śniegu z pustynnego Barrenu, że ów świerk, pod którym
wówczas Bram nocował, zasypany był prawie do połowy wysokości zwałami twardego
śniegu.

Piotr Breault określił ak na dokładnie kierunek, w którym na prawdopodobnie na-
stępnego ranka wyruszył Bram. Brant wydobył busolę i ustawił e strzałkę w odpowiedni
sposób tak, aby mógł się w każde chwili dokładnie zorientować, gǳie est. W ten sposób
doszedł do ednego, zupełnie pewnego wniosku.

— Bram — rzekł do Piotra — ukrywa się gǳieś na granicy Barrenu, wśród lasów
i zarośli. W tym też kierunku pó dę. Możesz eszcze dodatkowo, uzupełnia ąc mó raport,
powieǳieć Mac Veghowi i to. Ale pamięta : o sidłach ani słowa! Tak bęǳie lepie , sam
to rozumiesz. Jeżeli bowiem Bram est rzeczywiście wilkołakiem i przęǳie złote włosy na
wietrze…

— Nic nie powiem, proszę pana — zapewnił Piotr drżącym głosem.
Uścisnęli sobie ręce na pożegnanie i rozstali się w milczeniu. Filip obrócił się twarzą

na zachód i wkrótce stracił z oczu Piotra Breaulta.
Nie upłynęła eszcze goǳina, a uż Filip Brant zaczął sobie zdawać sprawę z nie-

bezpieczeństwa te karkołomne wyprawy, na którą sam dobrowolnie się porwał. Sanki
swo e i zaprzęg psów zostawił u Piotra Breaulta, uważa ąc, że tak bęǳie lepie . Cały ego Życie ako wędrówka
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bagaż, umocowany wygodnie na plecach, nie ważył więce niż czterǳieści funtów⁹. Mie-
ścił się tam zwinięty namiot z na lepszego edwabiu, ważący trzy funty i mogący oprzeć
się skutecznie na gwałtownie szym wichrom. Dale niezbędne przybory kuchenne, o te
same waǳe, piętnaście funtów mąki i cały magazyn artykułów spożywczych w formie
tabletek lub sproszkowanych pożywnych ekstraktów, a więc: a ka, kartofle, kawa itp.
Zapas te żywności, dolicza ąc do tego zwierzynę, aką po droǳe może upolować, po-
winien mu wystarczyć na miesiąc. Uzbro enie ego składało się ze strzelby i służbowego
rewolweru-colta z odpowiednim zapasem amunic i.

Licząc w myśli owe zapasy tak cenne żywności ukryte w worku na plecach, roześmiał
się trochę drwiąco. Oto przyszła mu równocześnie do głowy inna myśl — wspomnienie
z lat dawnych. Co też powieǳieliby ego dawni przy aciele, gdyby tak akimś cudem zna-
leźli się w te chwili tu, obok niego. A przede wszystkim, co powieǳiałaby i co zrobiłaby
Mignan Davenport? Wyobraża sobie, z akim obrzyǳeniem i zgrozą skrzywiłaby swą ary-
stokratyczną buzię! Ten wicher, co hula swobodnie po Barrenie, zmroziłby błękitną krew
w e żyłach. Nie wytrzymałaby tego! Wieǳiał o tym, bo znał ą przecież doskonale… Był
czas, kiedy mówiono o ich małżeństwie.

To ciekawe ednak, że w te chwili, gdy iǳie w tropy owego ta emniczego Brama,
może eszcze myśleć o nie . Trudno, niepodobna odpęǳić obrazu te natrętne myśli.
A mógłby się założyć, że Mignon zapomniała uż zupełnie o nim, tak samo ak ego
dawni przy aciele. Miłość i przy aźń nie trwała długo. Mignon pierwsza postarała się mu
to udowodnić. Skrzywił twarz w grymasie i zaczął się śmiać wesoło.

Jak to się ednak ǳiwnie wszystko składa na tym świecie! Jakie ba eczne kawały tra-
fia ą się w życiu! Pamięta doskonale: kiedyś przeziębił się — przyszło zapalenie płuc.
Z każdym dniem chudł i mizerniał coraz barǳie , policzki zapadły mu się na wybladłe
twarzy. Jednym słowem: galopu ące suchoty, czy coś w tym guście. A w dużych błękit-
nych oczach Mignon malowało się przerażenie, rosnące z każdym dniem. Aż wreszcie Mężczyzna, Choroba
pewnego dnia przyszła do niego, oświadcza ąc mu z naiwną otwartością, że byłoby e
strasznie nieprzy emnie przyznać się przed zna omymi, że zaręczona est z suchotnikiem.

Filip na to wspomnienie wybuchnął śmiechem tak hałaśliwym i szczerym, że Bram
mógłby go posłyszeć z odległości nawet stu ardów. On — suchotnikiem! Rozkrzyżo-
wał szeroko potężne ramiona, aż stawy zatrzeszczały, i wciągnął głęboko w płuca rześkie,
mroźne powietrze. Czuł się mocny i zdrowy ak ryǳ. Wyzdrowiał tuta , wśród tych ol-
brzymich borów, śniegów i lodów. Kochał całym sercem te północne strony, które mu
wróciły zdrowie. Kochał e i dlatego przed dwoma laty wstąpił w służbę królewskie poli-
c i, ogarnięty żąǳą przygód i awantur. Kiedyś wróci może na akiś czas tam na południe,
do swych zna omych.

Ależ zrobią wielkie oczy na ego widok! A Mignon, ta chyba umrze ze zgryzoty, kiedy
zobaczy go w tak znakomitym zdrowiu!

Potem myśli ego wróciły znów do owego zagadkowego Brama. W ciągu dwóch lat
swe służby zebrał stopniowo szereg informac i o tym ǳiwnym, a niebezpiecznym czło-
wieku.

Indianie i Metysi uważali Brama za akiegoś potwora, za potężnego czarownika, po-
zosta ącego w porozumieniu z diabłami. W oczach polic i natomiast uchoǳił on za mor-
dercę i ednego z na niebezpiecznie szych zbrodniarzy w całym Northland, którego nale-
żało ak na szybcie złapać i unieszkodliwić. Toteż ten szczęśliwiec, któremu udałoby się
Brama oddać w ręce właǳy, żywego czy umarłego, mógłby być z góry pewnym awansu
na sierżanta. Nie eden próbował uż szczęścia, podniecony ambic ą i naǳie ą awansu, aż
ostatecznie wszyscy doszli do przekonania, że Bram uż nie ży e.

Filip Brant nie dlatego ednak zapuszczał się teraz w to pustkowie zimnego Barrenu, że
pragnął zdobyć rangę sierżanta. Nie. I tak uż niedługo wygaśnie ego kontrakt, a potem
wcale nie myśli zostać dłuże w służbie policy ne . Inny był powód, inna siła wewnętrzna
gnała go naprzód.

Od owe chwili, gdy u ął w rękę ową sieć ze złotych włosów, opanowało go ǳiwne
wzruszenie — uczucie nieznane mu dotychczas, z którym nie zdraǳił się zupełnie przed

⁹funt (ang. pound, pound-mass) — tu: ednostka masy, ǳiś ok. , kg, w XIX w. mnie , m.in. , kg.
[przypis edytorski]
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Piotrem Breaultem. Nie był on w te chwili zimnym służbistą, polu ącym na zbrodniarza,
zawziętym na ego wolność lub życie. Prawda, zdawał sobie doskonale z tego sprawę, że
obowiązkiem ego est schwytać Brama i odprowaǳić go skutego do główne kwatery
polic i. I zdecydowany był wypełnić ten swó obowiązek, o ile… Owa złota sieć była tą
niewiadomą, którą musiał brać w rachubę w swych planach. Sprawa komplikowała się
poważnie…

To prawda, były chwile, kiedy mówił sobie, że on sam dobrowolnie komplikował całą
sprawę, może bez słuszne przyczyny. Przecież Bram mógł we ść w posiadanie tych włosów
na tysiąc różnych sposobów. A może owe niby-sidla były tylko akimś talizmanem, który
Bram, z natury uż zabobonny, nosił przy sobie od szeregu lat, talizmanem chroniącym
go od chorób i czarów.

Ale Filip akoś nie chciał w to uwierzyć. A kiedy w południe zatrzymał się, by rozpalić
ogień, zagotować herbatę i odgrzać placek owsiany — wydobył z portfela ów pęk złotych
włosów i zaczął mu się bacznie przyglądać.

Nie, stanowczo nie! Włosy te musiały być niedawno dopiero obcięte, to nie ulega
wątpliwości. Przecież takie były miękkie, edwabiste, taki miały żywy połysk! Cieniutkie
były, długie, wszystkie ednakowe długości.

Z adł śniadanie i puścił się w dalszą drogę. Przez ostatnie trzy dni szalała taka śnieżyca,
że zniknęły zupełnie wszelkie ślady po Bramie i ego wilkach. Mimo to ednak, Filip
był na mocnie przekonany, że Bram nie wyszedł poza obręb wielkiego Barrenu północy,
owego Barrenu, którego nie zna ǳiesz na żadne mapie — oceanu śniegów, wśród których
od tak dawna ukrywa się ten morderca. Olbrzymia pustynia śnieżna, szerokości pięciuset
mil od wschodu, leżąca mnie więce pod sześćǳiesiątym stopniem szerokości, była dla
Brama i emu podobnych tym mnie więce , czym był ongiś Ocean Spoko ny dla piratów.
Straszliwe te pustkowia (Filip wzdrygał się uż na samą myśl o nich) gorsze były nawet,
niż okolice Bieguna Północnego, gǳie przyna mnie ma się Eskimosów za towarzyszy.
To, na co się porwał, było niesłychanym zuchwalstwem. Liczył tylko, że utrzyma się przez
dłuższy czas ładna pogoda i że uda mu się wkrótce odnaleźć świeże tropy Brama i ego
wilków.

Zdecydowany był też nie zapuszczać się poza strefę drzew i zarośli, gǳie z pewnością
Bram urząǳił sobie legowisko, do którego pręǳe czy późnie zechce powrócić. Ale eżeli
Bram poszedł prosto przed siebie, w śnieżną pustynię Barrenu, mogą upłynąć całe długie
tygodnie, zanim stamtąd zechce powrócić.

Śnieżyca, szale ąca uż od kilku dni, ucichła w ciągu nocy. Przez cały tyǳień pogoda
była prześliczna. Mróz wprawǳie był silny, ale śnieg uż nie padał.

W ciągu tego tygodnia Filip zrobił sto dwaǳieścia mil w kierunku zachodnim. Ósme
nocy, kiedy sieǳiał przy ognisku, bawiąc się znów rozplataniem złote sieci, nastąpiło
nareszcie owo upragnione spotkanie.
 .   
Noc była tak asna, że czarne cienie wielkich świerków, rysu ące się na śniegu, wydawały
się ak żywe. Sklepienie niebios czyściutkie, niby lazur morza, usiane było miliardami
gwiazd. Można się było obe ść bez światła księżyca. Na odległość trzystu ardów Filip
mógł dostrzec wyraźnie idącego karibu.

Sieǳiał, grze ąc się przy ogniu, i głaskał sieci z edwabistych włosów. Uszu ego do-
choǳiła owa „muzyka niebios”, cicha, fantastyczna harmonia ǳiwnych dźwięków i to-
nów, rozlega ąca się w tych stronach przed świtem. To akiś przenikliwy gwizd, to znów
łagodne pomruki, przypomina ące mruczenie kota, to znów ǳiwne, niemal metaliczne
dźwięki, podobne do brzęczenia pszczół.

Filip splótł z powrotem wszystkie oczka sieci i schował ą starannie do woreczka.
Nagle wyprostował się i bacznie nasłuchiwał. Gǳieś z oddali dobiegały inne dźwięki, nie
ma ące nic wspólnego z ową „muzyką niebios”. Zerwał się na równe nogi i przemyka ąc
ostrożnie wśród zarośli podsunął się na kilka ardów od ogniska, niemal na sam skra
lasu.

Z dość znaczne odległości — edne mili, może dwóch, doleciało do ego uszu ponure
wycie wilków.
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W ciągu dwóch lat swe służby w polic i Filip nie ednokrotnie uż słyszał takie głosy.
Nigdy eszcze nie wywarły one na nim podobnie silnego wrażenia. Krew uderzyła mu
gwałtownie do głowy. Błyskawicznie przypomniał sobie to wszystko, co mu mówił Piotr
Breault. Tak est! Nie ulega żadne wątpliwości: to Bram polu e ze swą hordą wilków. Idą
w tę stronę!

Wrócił czym pręǳe do ogniska, rozgrzał nad nim zimną lufę swe strzelby, po czym
zgasił ogień, zasypu ąc płonące gałęzie śniegiem. Podszedł znów na sam kra lasku, gǳie
obrał sobie stanowisko u stóp na wyższego świerku, aki zna dował się w pobliżu. W razie
niebezpieczeństwa bęǳie mógł się wdrapać na drzewo.

Niebezpieczeństwo zbliżało się szybko. Cała horda wilków, wieǳiona przez człowieka-
-zwierzę, gnała z ogromnym impetem prosto na niego. Wilki były uż w odległości trzystu
kroków, kiedy Brant zdecydował się we ść na drzewo. Wspinał się, dysząc ciężko, a serce
biło mu niby młot. Świerk, wysoki na akieś dwanaście stóp, nie był grubszy od ramienia
mężczyzny, był schronieniem niezbyt bezpiecznym. Przypomniało mu się, ak to kiedyś
wypadło ukryć paręset funtów mięsa wśród gałęzi dużych cedrów, o pniach grubszych od
ego uda. A w ciągu nocy stada wilków przegryzły pień każdego drzewa.

Usadowiwszy się możliwie wysoko na drzewie, Filip powiódł wzrokiem po śnieżne
bieli Barrenu, oświetlone blaskiem gwiazd.

Wycie wilków ucichło, na lepszy znak, że polowanie dobiegło uż końca. Słychać by-
ło tylko pospieszny stukot kopyt karibu na twarde skorupie śniegu. Filip do rzał też
czarną sylwetkę zwierza, ucieka ącego w galopie przed ściga ącą go hordą, która niemal
uż podcinała mu nogi. Wilki, w liczbie około dwuǳiestu, rozwinięte w długie półko-
le, starały się odciąć drogę ucieczki biednemu karibu, który pęǳił wzdłuż skra u lasu,
na próżno próbu ąc dostać się w głąb zarośli. Szare cielska wilków, mignęły tylko przed
oczami Filipa i wkrótce wszystko zniknęło mu z oczu.

Filip zsunął się z drzewa i przyczaił w zaspach śniegu. Według ego obliczeń karibu
zdoła ubiec eszcze milę, zanim dostanie się pod kły i pazury goniących go ǳikich bestii.
Ukryty w cieniu drzewa czekał więc cierpliwie, z wytężoną uwagą, ednocześnie pewny,
że Bram wkrótce bęǳie wracać tą samą drogą.

I rzeczywiście, w kilkanaście minut późnie , usłyszał typowy, charakterystyczny szelest
sunących po śniegu nart. Filip poczuł, ak krew napływa mu gwałtownie do głowy. Oto za
parę minut u rzy owego poszukiwanego zbrodniarza. Ułożył uż sobie wcześnie cały plan
ǳiałania. Okoliczności składały się dla Filipa nadspoǳiewanie pomyślnie. Gdyby Bram
zna dował się w otoczeniu swych wilków, które w każde chwili na znak swego pana
gotowe były rzucić się na wroga, schwytanie Brama przedstawiałoby ogromne trudności.
Ale w te chwili wilki za ęte były upolowaną zdobyczą; Bram przechoǳić bęǳie więc
sam, nietrudno bęǳie go złapać.

Filip przystanął tuż za świerkiem, strzelbę postawił obok. W prawą rękę chwycił swó
rewolwer służbowy. Z wytężonym wzrokiem czekał na z awienie się Brama, który lada
chwila powinien wracać tą samą drogą.

Ale w pustkowiach Barrenu nie można polegać ani na wzroku, ani na słuchu. Podczas
gdy Filip szukał go wzrokiem po rozległe śnieżne pustce, Bram z awił się nagle, akby
spod ziemi, w odległości niespełna dwuǳiestu kroków od niego.

Filipa przeraził ten widok niespoǳiewany, tak barǳo, że ledwo powstrzymał okrzyk
zdumienia.

W te właśnie chwili Bram przystanął, wciąga ąc pełną piersią powietrze i dysząc cięż-
ko. Nadstawił uważnie głowę w kierunku, gǳie ego wilki wciąż ucztowały.

Bram był naprawdę olbrzymiego wzrostu; być może w półmroku nocy wydawał się
eszcze wyższy. Długie, zwichrzone kudły opadały mu na ramiona, brodę miał gęstą, krót-
ką, a oczy lśniły w ciemnościach, zupełnie ak oczy kota. Wyraz twarzy na poły luǳki,
na poły bydlęcy — akiegoś stworzenia, co czu e, że na niego polu ą tak samo, ak ono
polu e na inne zwierzęta. Na zawsze wryły się w pamięć Filipa rysy te twarzy, twarzy
akiegoś szalonego straceńca, wyrzuconego poza margines luǳkości.

Nadeszła chwila ostateczna. Filip zacisnął mocno dłoń, w które trzymał kolbę rewol-
weru, i postąpił o parę kroków do przodu, wynurza ąc się z cienia.
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Bram mógłby go uż spostrzec, gdyby nie to, że właśnie odrzucił w tył swą ogrom-
ną głowę, uwalnia ąc ednocześnie z piersi potężny, ǳiki okrzyk. Przypominało to akiś
przeciągły grzmot, przechoǳący stopniowo w przeraża ące wycie, które z pewnością sły-
chać było w odległości paru mil. Podobnego wycia Filip nie słyszał nigdy w życiu. Był
to widocznie sygnał, za pomocą którego Bram, człowiek-zwierzę, zwoływał swych braci-
-wilków.

Nagle sygnał urwał się. Może akiś instynkt ostrzegł Brama, że grozi mu niebezpie-
czeństwo. Zanim Filip zdążył zdecydować się na akieś wystąpienie, Bram uż niknął mu
z oczu, sunąc po śniegu na swych nartach z nieopisaną szybkością. Równocześnie do uszu
Filipa dobiegł akiś niesamowity, szalony śmiech, ten sam śmiech, o którym z drżeniem
opowiadał mu niedawno Piotr Breault.

Nie rusza ąc się z mie sca, Filip zaczął wołać głośno:
— Bram! Bram Johnson! Stó ! Stó ! W imieniu Jego Królewskie Mości!
Bram usłyszał wołanie, nie przystanął ednak, tylko przyspieszył eszcze bieg. Filip

krzyknął ponownie:
— Bram, Bram Johnson!
A cała odpowiedź aką usłyszał, to był grubiański szyderczy śmiech.
Filip podniósł ramię, nie celu ąc zbyt uważnie, wystrzelił dwukrotnie w kierunku

ucieka ącego. Kule przeleciały ze świstem koło same głowy Brama.
— Bram! Bram Johnson! — krzyknął Filip po raz trzeci.
I tym razem wołanie nie odniosło żadnego skutku. Opuścił ramię, ściga ąc wzrokiem

olbrzymią czarną sylwetkę ucieka ącego, która wkrótce rozpłynęła się w mrokach nocy.
I znowu Filip został sam wśród śnieżnego pustkowia. Teraz dopiero uprzytomnił so-

bie całą ǳiecinność swego zachowania. Wołał na Brama tak drżącym głosem, że tylko
na śmiech się naraził. Z pewnością też Bram, spostrzegłszy, że ma do czynienia z niezde-
cydowanym, bo aźliwym przeciwnikiem, na pewnie wróci tu ze swymi wilkami.

Niespoko nie i lękliwie wpatrywał się w śnieżną przestrzeń, gǳie Bram zniknął mu
z oczu. Wraca ąc do zarośli, wśród których rozbił swó namiot, wspominał żałosny los
kaprala Lee i ego towarzyszy. Czyżby i ego czekało coś podobnego?

Rozważał w myśli wszystkie możliwe szanse, bo Filip był ednak ǳielnym człowie-
kiem i nigdy nie poddawał się rozpaczy. Zasiadł przy dogasa ącym i słabo uż dymiącym
ognisku, stara ąc się uporządkować swe myśli i oǳyskać zupełną równowagę umysłu.

Bram nie wydawał mu się strasznym. Bez wahania i bez trwogi pod ąłby z nim walkę.
Kurczowo zacisnął dłoń na kolbie rewolweru. Ale walka czeka go nie tylko z Bramem,
lecz i z ego hordą wilków. Bram zapewne sam nie pokaże się mu na oczy; poszczu e
na niego swe wilki, a sam śmiać się tylko bęǳie szyderczo. Tak samo było z kapralem
Lee. Teraz, kiedy Filip go uż odszukał i zdraǳił się przed nim ze swymi zamiarami,
Bram z pewnością starać się bęǳie unieszkodliwić natychmiast swego prześladowcę, aby
ratować własne życie.

Nagle przyszła mu pewna myśl do głowy. Bram przecież — tak ak go wiǳiał w mro-
ku wieczorem — nie miał żadne broni. Ta myśl napełniła go otuchą. Wdrapie się na
drzewo, i wówczas bęǳie mógł stoczyć zwycięską walkę z całą hordą wilków. Wystrzela
e wszystkie po kolei. Ma ąc strzelbę, rewolwer i odpowiedni zapas amunic i, da sobie
z nimi radę. Tylko trzeba mieć pewność, że rzeczywiście Bram nie posiada strzelby, bo
w tym wypadku…

Podniósł porzucony poprzednio kożuch i okrył się nim. Do kieszeni schował nabo e,
tyle tylko ile się zmieściło. Następnie podszedł na skra lasku; tam wybrał sobie gruby,
sękaty świerk, rosnący na osobności.

Świerk ten nadawał się znakomicie na punkt obserwacy ny. Bęǳie mógł wystrzelać
całą hordę. Ale, eżeli Bram posiada strzelbę, wtedy świerk ten bęǳie dla niego znako-
mitym celem do strzału.

Bądź co bądź, należało się zdecydować. A Filip nie miał innego wyboru.

 . „   … ”
Filip czekał. W pewne chwili spo rzał na zegarek: dochoǳiła północ, a więc czeka uż
dobrą goǳinę. Na lże szy nawet szmer, dochoǳący czy to od Barrenu, czy z pobliskich
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zarośli, prze mował go nieopisanym lękiem. Przekonany był święcie, że Bram z awi się
ze swo ą hordą niespoǳiewanie, wyrośnie ak spod ziemi, że nie posłyszy ani stąpania
Brama, ani też ostrożnych kroków skrada ących się ku niemu wilków.

Dwukrotnie załopotał mu nad głową wielki puchacz śniegowy, a za trzecim razem
puchacz ów rzucił się na przemyka ącego wśród zarośli za ąca. Za każdym razem Filip
pewny był, że nadchoǳi uż moment decydu ący. Potem znów doleciał go pisk małych
białych lisów, kręcących się tu i tam, ciekawych na wszystko, ak małe ǳieci. Ilekroć
posłyszał te piski, targany lękiem wdrapywał się coraz wyże na drzewo. Wreszcie przyszła
reakc a i pewne odprężenie nerwowe — tętno zaczęło mu bić spoko nie i regularnie .

Może ednak uniknie tego nieszczęścia, które sam sobie ściągnął na głowę? Może
Bram przeląkł się strzałów do tego stopnia, iż nie ma odwagi pokazać się znowu. Teraz
Bram nie wydawał mu się uż takim strasznym potworem, ak to było w pierwsze chwili.
Na ego wyniszczone twarzy wycisnęła swe piętno rozpacz obłędna. Filip zaczął odczuwać
pewną sympatię do tego nieszczęśliwego potwora.

Niewątpliwie Bram, który od lat nie żył dla świata i luǳi, popaść musiał w pewnego
roǳa u obłęd pod wpływem te okropne samotności. Już i wilki Brama nie wydawały
mu się teraz takie straszne, a polowanie na człowieka akby straciło dla Filipa cały urok.

Przypomniał sobie znowu ową sieć ze złotych włosów. Nie, stanowczo nie! Te edwa-
biste, połysku ące włosy; które miał starannie schowane w kieszeni, nie mogły pochoǳić
z akie ś dawne transakc i zamienne . Włosy te ścięte zostały niedawno z głowy kobie-
ty. W takim razie Bram nie był więc samotny. Miał akąś kobietę. I to kobietę z takimi
włosami!

Filip zsunął się z drzewa na ziemię.
Przez całą goǳinę spacerował wzdłuż skra u lasku. Potem rozpalił na nowo ognisko,

bacznie wsłuchu ąc się w każdy na drobnie szy nawet szelest. Mróz chwytał coraz ostrze -
szy. Cichła z wolna owa „muzyka niebios”, przechoǳąc w nieokreślony, coraz słabszy
szmer. Gwiazdy bledły kole no — rzekłbyś, cofały się gǳieś w głąb niebios, w zaświaty,
coraz dale od nasze ziemi.

To stopniowe znikanie gwiazd, które Filip obserwował zawsze z równym zaintereso-
waniem, est ednym z na osobliwszych fenomenów w tych podbiegunowych okolicach.
Wyda e się, ak gdyby setki tysięcy rąk niewiǳialnych przesuwało się po sklepieniu nie-
bieskim, gasząc e po kolei — na pierw na słabie świecące, potem aśnie sze i większe.
Aż wreszcie ciemność zapadła zupełna, dopiero w akieś pół goǳiny późnie ponad tą
przepastną ciemnością wstawała zorza północna.

Kiedy ziemię zaległy nieprzeniknione ciemności, Filip poczuł, że lęk znów go ogarnia.
Może właśnie Bram czekał, aby go napaść znienacka? Przy blasku ogniska spo rzał na
zegarek: była goǳina czwarta rano. Zagasił ognisko i wdrapał się z powrotem na drzewo.
Bram się nie z awiał.

Wreszcie wstała szara utrzenka.
Filip zszedł znowu z drzewa i uż po raz trzeci rozniecił ogień, aby sobie przyrząǳić

śniadanie. Zagotował podwó ną porc ę kawy. O siódme rano był uż gotów do dalsze
drogi, zdecydowany ścigać dale owego zagadkowego człowieka. Nie ma co mówić: Bram
stracił te nocy znakomitą sposobność, by pozbyć się raz na zawsze swego prześladowcy.
A co więce , ucieka ąc, sam wskazywał mu drogę wiodącą do odkrycia ta emnicy owych
złotych włosów. Wszystko zatem składało się po myśli ściga ącego.

Filip ruszył w drogę, posuwa ąc się wzdłuż brzegu lasku. Po akichś trzyǳiestu mi- Polowanie,
Niebezpieczeństwonutach marszu doszedł do mie sca, gǳie w nocy rozegrała się ostatnia walka wilków

z karibu. Ścigane zwierzę upadło w odległości pięćǳiesięciu ardów od zarośli. W pro-
mieniu dwuǳiestu stóp śnieg był zupełnie wydeptany kopytami karibu i łapami wilków.
Czerwone plamy krwi dookoła; po śniegu walały się obgryzione kości i płaty skóry —
edyne resztki pozostałe po wspaniałym zwierzu.

Można było eszcze do rzeć mie sce, w którym Bram odpiął swe narty i położył e
na śniegu. Odciski ego butów mieszały się ze śladami wilczych łap. Bram przyszedł wi-
docznie eszcze na czas, by uratować dla siebie na lepszy kąsek — udo karibu. I tylko
gwiazdy spoglądały z góry na tę biesiadę wygłodniałe hordy, co pożarła niemal wszystko
oprócz wnętrzności. Spoglądały też na Brama, który na mie scu musiał nasycić swó głód,
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pozostawia ąc tylko odpadki. Na białe karcie śniegu można to było wszystko wyczytać
z całą dokładnością, ak z książki. I teraz dopiero Filip uświadomił sobie w całe pełni,
akiego okropnego niebezpieczeństwa udało mu się uniknąć.

Ale na białe karcie śniegu wyczytał eszcze coś więce . Oto Bram miał ze sobą sanki,
na które załadował pozostałą resztę karibu. Ogląda ąc ślady na śniegu, Filip mógł stwier-
ǳić, że sanki były typu „votapanask”, znacznie ednak dłuższe i szersze. Reszty można
się było domyśleć z łatwością. Kiedy cała horda uż na adła się do syta, Bram zaprzągł
wilki do sanek i puścił się w dalszą drogę, prosto na północ, poprzez pustkowia Barrenu.
Trzeba było tylko iść za ego śladem.

Filip nazbierał suchych gałęzi. Rozpalił duży ogień i przyrząǳił sobie zapas żywności
wystarcza ący na sześć dni. Postanowił przez trzy dni iść za śladem Brama poprzez te
straszne pustkowia Barrenu, nie zbadane dotychczas przez nikogo. Iść eszcze dale , nie
ma ąc sanek, byłoby prostym szaleństwem. Zatem przez trzy dni bęǳie go ścigał; trzy
dni pozostanie mu na powrót. Ale nawet i taka krótka ekspedyc a była niesłychanie ryzy-
kowna. Było to po prostu igranie ze śmiercią, bo nad głową Filipa wisiała na strasznie sza
ze wszystkich gróźb — groźba burzy śnieżne .

W chwili, kiedy wyruszył w drogę, wytycza ąc dokładnie kierunek za pomocą bu-
soli, poczuł pewien lęk. ǲień był szary i ponury. Jak daleko okiem sięgnąć — edna
płaszczyzna śnieżna, sięga ąca aż po krańce horyzontu.

Już po goǳinie marszu Filip znalazł się wśród absolutne pustki i milczenia. Zniknęły
ciemne zarysy owego lasku, z którego wyruszył w drogę. Sklepienie niebios ciążyło nad
nim, niby ciężkie wieko ołowiane trumny. Nie eden dostawał nagłego obłędu, nie mogąc
znieść długo tego przytłacza ącego szarego całunu niebios.

I emu uż ta samotność dawała się coraz barǳie we znaki. Z całym wysiłkiem woli
posuwał się wciąż naprzód, akkolwiek coś go ciągnęło wstecz, akkolwiek miał coraz
większą ochotę zawrócić z te drogi. Nigǳie ani ednego drzewa, ani krzaczka nawet.
Pustka zupełna i tylko po niebie nisko przewalały się szare chmury, ciągnące z północy
i ze wschodu. A sklepienie niebios wydawało się tak nisko zawieszone, że wystarczyło —
zda się — rzucić kamykiem, by e dosięgnąć.

Za pomocą busoli, w ciągu dwóch goǳin sprawǳał aż sześć razy kierunek swe drogi,
wiodące śladami pozostawionymi przez Brama. Ślady te prowaǳiły prosto na północ, bez
na mnie szego schoǳenia w bok. A przecież Bram mógł się tylko orientować własnym
instynktem. I mimo to nie zboczył. Ani na metr.

Po upływie dalsze goǳiny Filip skonstatował, że Bram musiał zatrzymać się na pe-
wien czas z sankami, nie wyprzęga ąc ednak wilków. Po prostu zszedł tylko z sanek,
nałożył narty i biegł piechotą za sankami. Wniosku ąc ze śladów pozostawionych przez
narty, doszedł do przekonania, że Bram pęǳił, robiąc olbrzymie susy, także z łatwo-
ścią mógł przebyć sześć mil w tym samym czasie, w akim on sam zaledwie zdąży zrobić
cztery.

Była goǳina pierwsza w południe, kiedy Filip zatrzymał się celem z eǳenia obiadu.
Według ego obliczeń uszedł piętnaście mil. Kiedy zabrał się do eǳenia, opadły go ponure
myśli. Skoro Bram zabrał ze sobą na drogę spory zapas mięsa, to widocznie z tą myślą, aby
nie zabrakło pożywienia dla niego i dla hordy wilków w ciągu te długie podróży wśród
rozległych pustkowi Barrenu. Bram, sunąc szybko na saniach, zdoła w ciągu trzech dni
przebyć około stu pięćǳiesięciu mil. Tymczasem on w tym samym czasie nie potrafi
zrobić więce , aniżeli trzecią część te drogi.

Aż do goǳiny trzecie po południu szedł bez zatrzymania się śladami Brama. Ma-
szerowałby eszcze dłuże , gdyby nie to, że zaczął padać gęsty śnieg, uniemożliwia ący
posuwanie się naprzód. Wiǳąc, że zawierucha śnieżna nie usta e, postanowił zbudować Dom
sobie schronienie, w którym mógłby spęǳić noc.

Wieǳiał, biorąc przykład z Eskimosów, ak się do tego zabrać. Wyszukał duży zwał
twardego zmarzniętego śniegu i zaczął w tym zwale, od strony osłonięte od wiatru, za
pomocą małe siekierki, aką miał za pasem, wybĳać wąski tunel. Łopatę zastąpiły mu
narty, którymi wyrzucał z tunelu wyrąbany śnieg. Kiedy tunel ów, szeroki na dwie stopy,
był uż dość długi, by mógł się wcisnąć do wnętrza, zaczął wewnątrz wyrąbywać ściany,
żeby stworzyć sobie roǳa małego pokoiku, na tyle obszernego, aby móc w nim roz-
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stawić swe polowe łóżko. Pracował niemal przez goǳinę. Z prawǳiwym zadowoleniem
i radością spo rzał po ukończeniu pracy na ten swó „dom”, do którego nie mógł dotrzeć
ani mróz, ani zawie a śnieżna.

Miał przy sobie mały zapas suchego drzewa na podpałkę, łatwopalnego, bo sporząǳo-
nego z gałązek świerkowych. Miał też długi kĳ, na końcu którego powiesił swó cza nik
napełniony śniegiem. Pełen otuchy rozpalił ogień, poświstu ąc przy tym wesoło. Tym-
czasem zapadł szybko zmrok zupełny, niby czarna nieprzenikliwa zasłona. Ani edne
gwiazdki na niebie. W odległości dwuǳiestu kroków nie można było nic odróżnić, na-
wet śniegu.

Kiedy z adł kawał węǳonki z plackiem owsianym, wypił gorącą herbatę i zapalił fa-
eczkę, wydobył z kieszeni ową złocistą siatkę. Przy gasnącym uż ognisku wpatrywał się
w te włosy, lśniące niby drogocenny metal. Schował e, kiedy dogasały ostatnie iskierki.

Otoczyły go nieprzeniknione ciemności. Po omacku zakrył we ście do tunelu płótnem
swego służbowego przenośnego namiotu. Potem wyciągnął się wygodnie na składanym
łóżku. Od chwili, gdy rozstał się z Piotrem Breault, nie czuł się tak wygodnie. Ubiegłe
nocy przecież w ogóle nie spał. Jakże mu było dobrze w tym łóżku! Toteż wkrótce zapadł
w głęboki sen.

Płynęły długie nocne goǳiny. Nie słyszał wycia wiatru, który o świcie zerwał się na
nowo, nie słyszał innych odgłosów, które na próżno odbĳały się o ego uszy, ale akaś
wewnętrzna, ukryta podświadomość kazała mu się zbuǳić. Zaczął poruszać się niespo-
ko nie na łóżku. Aż nagle otworzył szeroko oczy. Światło wpadało przez otwór tunelu,
a przecież na noc zasłonił go płótnem.

Spo rzał uważnie w tym kierunku. Płótna nie było.
W otworze tunelu ukazała się ogromna głowa, pokryta zwichrzonymi kudłami… Oczy

ego spotkały się z oczami Brama Johnsona.
 .  
W ciągu swe dwuletnie służby w polic i Filip nauczył się nie ǳiwić niczemu.

Było to ednak dla niego niezwycza ną i gwałtowną emoc ą, kiedy tak niespoǳiewanie
zetknął się oko w oko z człowiekiem, którego ścigał.

Szybko ednak oǳyskał panowanie nad sobą. Pomyślał, że gdyby Bram przyszedł
tu z postanowieniem zabicia go, mógłby zrobić to natychmiast, korzysta ąc z okaz i, że
przeciwnik śpi. Zauważył też, że zniknęła ego strzelba, którą wieczorem podparł zasłonę
płócienną w otworze tunelu. Widocznie Bram uż ą porwał. Nie zǳiwiło go to zbytnio.

Znacznie barǳie zǳiwił go wyraz twarzy Brama. W tym wzroku, utkwionym w nie-
go, Filip nie mógł dopatrzeć się radości i zadowolenia zwycięzcy na widok schwytane
ofiary. Nie było w nim również nienawiści, ani podniecenia. Racze akaś niepewność
i pewnego roǳa u niezdecydowane zakłopotanie.

Filip mógł obserwować dokładnie wszystkie charakterystyczne cechy ego twarzy:
wysta ące kości policzkowe, niskie czoło, płaski nos, grube mięsiste wargi. Jedynym
upiększeniem te potworne twarzy były tylko oczy: duże, piękne, o szarym blasku przy-
pomina ącym perły. Oczy te, umieszczone w inne twarzy, wywołałyby szczery poǳiw,
tak były piękne.

Upłynęła uż długa chwila, a oba mężczyźni nie zamienili ze sobą ani słowa. Filip
sięgnął odruchowo po rewolwer, ale nie miał zamiaru robić użytku z broni: uważał, że
lepie i rozsądnie bęǳie pogadać trochę.

— Hello, Bram! — zakrzyknął.
— Boǌour, monsieur¹⁰ — odparł Bram, grubym, gardłowym głosem i niemal w te

same chwili głowa ego zniknęła w otworze.
Filip czym pręǳe zerwał się z łóżka polowego. Usłyszał dobiega ący od wy ścia tunelu

inny, groźny odgłos: u adanie i wycie wilków.
Ciarki go przeszły, mimo całego zaufania, z akim początkowo odnosił się do Brama.

I czołga ąc się na czworakach po śniegu przez wąski tunel ku wy ściu, zadawał sobie
pytanie, czy dobrze i rozsądnie postąpił, oszczęǳa ąc życie Brama. Nie lepie byłoby, od
razu za pierwszym spotkaniem, wpakować kulę w ciało tego zbó a? Jeżeli Bram poszczu e

¹⁰Boǌour, monsieur (.) — ǳień dobry panu. [przypis edytorski]
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na niego wilki, toż to dopiero bęǳie i dla Brama i dla nich ładna zabawa! Zagryzą go,
ak mysz w pułapce. Może uda się zastrzelić dwa lub trzy wilki, reszta rzuci się na niego
i w mig się z nim załatwi. Już po raz drugi zrobił kapitalne głupstwo, które mści się teraz
na nim.

Przed wy ściem z tunelu zatrzymał się. Przykucnął, trzyma ąc rewolwer w ręku. Przez
wąski otwór nie mógł do rzeć nic więce , prócz śniegu, na którym widniały odciski butów
Brama. Słychać było groźny pomruk wilków, będących gǳieś niedaleko.

W te chwili usłyszał głos Brama:
— Monsieur! Rewolwer i nóż — albo cię zabĳę. Wilki barǳo głodne.
Nie mógł do rzeć postaci Brama, który widocznie stał z boku, poza polem ego wi-

ǳenia. W tonie głosu nie wyczuwało się złości ani groźby, tylko zimną, bezwzględną
stanowczość, nie znoszącą protestu ani oporu.

O walce myśleć nawet nie było można. Bram, ma ąc do pomocy swo e ǳikie bestie,
był pewny zwycięstwa. Jeżeli nawet Filip miał akieś wątpliwości, pozbył się ich szybko na
widok trzech wilków, które nagle z awiły się w odległości trzyǳiestu stóp od niego. Były
to prawǳiwe olbrzymy. Stały z utkwionymi w niego ślepiami, warcząc głucho i kłapiąc
szczękami, ukazu ąc przy tym lśniące, ogromne, białe zęby. Po chwili z awił się i czwarty,
a potem parami przybywały dalsze, aż wreszcie wszystkie dwaǳieścia ustawiły się rzędem,
na wprost niego.

Wilki wydawały się silnie podrażnione. Na widok tych dwuǳiestu groźnie kłapiących
szczęk, tych dwuǳiestu par błyszczących ślepi, utkwionych w otwór kry ówki, Filip in-
stynktownie cofnął się. Wieǳiał dobrze, że eżeli wilki dotychczas stały w oddaleniu, nie
rzuca ąc się na niego, to tylko z uwagi na Brama. Choć nie słyszał, żeby Bram wydawał
im akikolwiek rozkaz.

W te same chwili mignął mu przed oczami akiś długi wąż: nad stadem wilków prze-
leciał ze świstem batog Brama, długi na dwaǳieścia stóp, sporząǳony ze skóry karibu.
Na ten sygnał wilki cofnęły się. Do uszu Filipa doleciał znowu stanowczy rozkaz Brama:

— Monsieur! Rewolwer, nóż!… Bo poszczu ę wilki.
Jeszcze nie skończył mówić, a Filip odrzucił rewolwer na śnieg, daleko od siebie.
— Masz rewolwer, stary! Masz i nóż!
Nóż razem z futerałem upadł obok rewolweru.
— Czy mam wyrzucić również i mo e łóżko? — spytał Filip, nadrabia ąc miną swó

strach. Przypomniało mu się, że przecież poprzednie nocy to on strzelał do Brama. A te-
raz Bram, być może, tylko czeka, aż Filip wy ǳie z kry ówki, aby mu palnąć w łeb?
Przypuszczenie to nie było pozbawione pewnych podstaw.

Na swo e pytanie nie otrzymał odpowieǳi, co oczywiście nie mogło go zbytnio uspo-
koić. Powtórzył pytanie, ale znowu bez rezultatu.

Zabrał się więc do spakowania swego przenośnego łóżka. Śmiech go brał na myśl, aki Niebezpieczeństwo
raport on o tym wszystkim zdałby przełożonym — o ile w ogóle napisze eszcze kiedyś
akikolwiek raport. Miałby co opowiadać! Prawǳiwa komedia. Zagrzebał się oto w śniegu
niby niedźwiedź na sen zimowy; a rano przychoǳi taki egomość uzbro ony w batog,
otoczony hordą ǳikich żarłocznych bestii, i prosi go grzecznie, aby raczył wy ść.

W chwilę późnie wyrzucił na śnieg swo e składane łóżko. Bram schylił się, by e
podnieść, biorąc równocześnie rewolwer i nóż w swo e posiadanie. Korzysta ąc z te spo-
sobności Filip wysunął się pospiesznie ze swe kry ówki. I kiedy Bram się podniósł, Filip
uż stał przed nim.

— ǲień dobry, Bram! — odezwał się śmiało.
Odpowieǳiało mu tylko ǳikie wycie wilków. Starał się ednak nie dać poznać po so-

bie lęku ani wzruszenia, akkolwiek nerwy naprężone miał do ostateczności. Z ust Brama
wypadło akieś ostre słowo w ęzyku Eskimosów i nad pyskami wilków zaświstał znów
długi harap.

Bram nie spuszczał z niego oczu, a w ego spo rzeniu błyskały złe ognie. Filip wiǳiał,
ak Bram zacisnął mocno swe grube wargi, nos zrobił mu się eszcze barǳie płaski, na
ogromne ręce, w które trzymał grubą pałkę, żyły nabrzmiały ak postronki. Bram gotów
był teraz bić i mordować. Wystarczyło edno nieopatrzne słowo, eden niezręczny gest,
a los Filipa byłby uż przypieczętowany.
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Grubym gardłowym głosem Bram rzucił pytanie w tym swoim żargonie, którym stale
się posługiwał:

— Dlaczego wy wczora wieczór strzelać do mnie?
— Dlatego — odparł Filip, siląc się na spokó — ponieważ chciałem z tobą pomówić.

Nie chciałem cię tropić. Umyślnie strzelałem ponad twą głową.
— Chciałeś pomówić? — powtórzył Bram, a znać było, że każde słowo kosztowało

go wiele wysiłku. — Dlaczego pomówić?
— Chciałem się ciebie spytać, ak to się stało, że zabiłeś człowieka w okolicy Jeziora

Boga?
Zaledwie to powieǳiał, a uż pożałował swych słów. Z piersi Brama wyrwał się głuchy,

niemal zwierzęcy pomruk. A w ego szarych oczach, które nagle ǳiwnie pociemniały,
zapłonął groźny ogień.

— Ach, tego człowieka z polic i? Tego, co przyszedł z portu Churchill i którego wilki
zagryzły?

Odrzucił rewolwer i nóż. W rękach trzymał tylko batog i pałkę. Wilki podsunęły się
bliże do Filipa i otoczyły go z tyłu półkolem. Nie śmiał obrócić głowy, nie śmiał nawet
spo rzeć na nie. To ich straszne milczenie napełniało go nieopisanym lękiem. Czekały
tylko na rozkaz Brama, czyhały na ego znak. Czuły instynktownie, że ów rozkaz padnie
lada moment, że zawisł uż na grubych wargach ich pana. Chwila była decydu ąca i straszna
po prostu.

Filip wydobył portfel z kieszeni.
— Bram! — odezwał się. — Zgubiłeś coś owe nocy, kiedy nocowałeś w pobliżu

chaty Piotra Breault. — Mówił to głosem zmienionym, trochę drżącym i niepewnym.
— Dlatego właśnie szedłem za tobą, aby ci to oddać. Mogłem cię zabić, powtarzam,
wówczas, gdy strzelałem do ciebie. Ale chciałem tylko, abyś się zatrzymał, i abym ci mógł
to oddać…

Mówiąc to, podał Bramowi siatkę ze złotych włosów.

 .    
Przez kilkaǳiesiąt sekund Bram stał, akby gromem rażony.

Spo rzenie swych oczu, utkwionych dotąd uporczywie w Filipa, skierował na siatkę
ze złotych włosów. Usta otworzył szeroko ze zdumnienia, rzekłbyś, przestał oddychać
zupełnie. Pałka i batog wypadły mu z rąk.

Jak zahipnotyzowany zrobił wolniutko eden krok, potem drugi, trzeci, aż znalazł się
w pobliżu Filipa. Nie oǳywa ąc się ani słowem, u ął w ręce ową siatkę. A kiedy podniósł
ą do góry, by lepie przypatrzeć się połysku ącym włosom, wyraz twarzy złagodniał mu
nagle, a w oczach zgasły owe złowrogie światełka.

Ale trwał nadal w zagadkowym milczeniu, bawiąc się ową siatką, owĳa ąc ą na swe
grube palce. Wreszcie zwinął ą i ukrył gǳieś głęboko pod ubraniem. Teraz dopiero
przypomniał sobie o obecności Filipa. Z głuchym pomrukiem schylił się, podniósł z zie-
mi rewolwer i odrzucił go daleko w śnieg. Wilki popęǳiły natychmiast w tym samym
kierunku. W ślad za rewolwerem poleciał też i nóż myśliwski. Kiedy przyszła kole na
strzelbę, Bram oparł ą sobie o kolano i przełamał na pół, akby łamał kawałek drzewa na
podpałkę.

— Diabli wzięli! — zaklął po cichu Filip.
Owładnięty nagłym wybuchem gniewu, miał ochotę rzucić się na Brama, aby obronić

swą własność. Ale eżeli uż poprzednio czuł się zupełnie bezsilnym, o ileż więce był
nim obecnie! Zresztą, natychmiast przyszła mu inna myśl do głowy. Jeżeli Bram niszczy
ego broń, to widocznie postanowił darować mu życie, przyna mnie na razie. Postępu ąc
w ten sposób, miał na myśli tylko unieszkodliwienie swego wroga. Nie odezwał się ani
słówkiem, wieǳąc, że i tak dyskus a z Bramem do niczego nie doprowaǳi. Bram spo rzał
na niego i palcem wskazał na narty, da ąc mu w ten sposób do zrozumienia, że ma e sobie
założyć. Wilki wróciły do nich i stały — czu ne i uważne na każdy znak. Rozległ się trzask
z batoga; Bram wyciągnął ramię ku północy, da ąc do zrozumienia Filipowi, że ma on iść
naprzód. Cała karawana ruszyła w drogę: na przoǳie Filip, za nim Bram, a za Bramem
wilki. Z porządku tego pochodu wymiarkował Filip od razu, że Bram uprowaǳa go ze
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sobą ako więźnia, a nie ako przy aciela. Ale czemu w takim razie darował mu życie?
Trudno zgadnąć.

Po prze ściu dwóch mil natknęli się na sanki Brama. Zostawił e tam umyślnie, by
mieć większą swobodę ruchów, kiedy w nocy wybierał się ze swą hordą celem schwytania
ta emniczego prześladowcy. Widocznie z góry pewien był, że po spotkaniu z Filipem, ten
ostatni puści się za nim w pościg, za śladami pozostawionymi przez Brama. Filip w duchu
poǳiwiał tę przenikliwość i spryt człowieka-wilka.

Obserwował go uważnie, kiedy Bram ustawiał wilki do zaprzęgu. Posłuszne mu by-
ły ak psy doskonale tresowane. Mięǳy Bramem a wilkami panował stosunek poufałe
przy aźni, niemal braterstwa. Przemawiał do nich wyłącznie w ęzyku Eskimosów. Słowa
miały ǳiwny dźwięk, przypomina ący szczęk kości uderzanych edna o drugą: klak-klak-
-klak.

Kiedy sanki miały uż ruszyć w dalszą drogę, Filip postanowił eszcze raz przerwać
milczenie i wyciągnąć od Brama parę informac i:

— Jeśli naprawdę sąǳisz, że chciałem cię wczora zabić, czemuż w takim razie nie
poszczułeś na mnie twych wilków, ak to uż zrobiłeś nieraz z innymi? Dlaczego dopiero
na drugi ǳień przyszedłeś mnie złapać, w mo e kry ówce?… A potem… Powieǳ, na
Boga, dokąd my iǳiemy?

Bram wyciągnął rękę w przestrzeń śnieżnego Barrenu.
— Tam! — odpowieǳiał krótko, pomĳa ąc milczeniem wszystkie poprzednie pyta-

nia.
Rękę trzymał wyciągniętą na północ, na dokładnie na północ, niczym igiełka w kom-

pasie.
Potem, akby przypomina ąc sobie poprzednie pytania, wybuchnął nagle śmiechem. Śmiech, Szaleniec,

WygnanieKiedy śmiał się, twarz ego i tak uż potwornie brzydka, przypominała owe okropne po-
czwary, akie spotyka się wyrzeźbione na gzymsach i kamiszach starych gotyckich katedr.
Był to śmiech tak niesłychanie denerwu ący, że Filip miał ochotę chwycić Brama za kark
i trząść nim tak długo, aż przestanie się śmiać, aż zdecydu e się mówić.

Ale przypomniał sobie znowu, że Bram to człowiek nienormalny, wyrzutek społe-
czeństwa, wy ęty spod prawa.

Wreszcie Bram przestał się śmiać; twarz przyoblekł w maskę niewzruszonego spoko u.
Wymownym gestem kazał Filipowi za ąć mie sce na saniach; on sam podszedł naprzód
i stanął na czele zaprzęgu. Rozległ się świst bata, Bram przemówił do wilków parę słów
w ęzyku Eskimosów i cała karawana ruszyła w dalszą drogę.

Bram, z głową wtuloną w ramiona, sunął po śniegu na nartach w olbrzymich susach,
za nim truchtem biegły wilki. W tym tempie powinni robić akieś osiem mil na goǳinę.
Filip, sieǳąc na sankach, nie mógł oderwać oczu od szerokich, przygarbionych pleców
Brama i od szarych grzbietów wilków. Ogarnęło go uczucie niewymowne litości i poża-
łowania dla tych pariasów życiowych, dla tego biedaka, co pospołu z ǳikimi zwierzętami
pęǳi ciężki nad wyraz żywot, wśród pustki, milczenia i nicości.

Po akimś czasie zwrócił spo rzenie na sanki; ciekaw był ogromnie, co się na nich
mieści. Leżały tam zwinięte skóry niedźwieǳie. Widocznie Bram używał ich do okry-
wania się. Jedna ze skór miała zupełnie biały włos, pochoǳiła widocznie z niedźwieǳia
polarnego. Opodal leżała ćwiartka mięsa karibu. A nieco dale , pod ręką niemal, gruba
pałka i strzelba. Strzelba ta była starego typu, odtylcówka, ednostrzałowa. Filip nie mógł
się naǳiwić, czemu Bram zdecydował się połamać ego własną strzelbę, nowszą, zamiast
zatrzymać ą dla siebie, w mie sce tego antyku. Przyszło mu też na myśl, na akie nie-
bezpieczeństwo był wystawiony, kiedy wówczas, w nocy sieǳiał na samotnym drzewie,
przedstawia ąc doskonały cel, nawet dla takie stare broni.

Gruba pałka, wyciosana z pniaka brzozowego, długa była na trzy stopy. W tym mie -
scu, gǳie zwykle opierała się na nie ręka Brama, drzewo było wytarte, świecące i prze-
siąknięte tak tłuszczem, że miało barwę zupełnie czarną, ak heban. Przeciwny koniec,
cały poszczerbiony, nosił wyraźne ślady potężnych uderzeń i plamy poczerniałe krwi.
Na sankach nie było żadnych przyborów kuchennych ani innych wiktuałów, prócz mięsa
z karibu. Tylko na samym tyle przyczepiona duża wiązka gałęzi świerkowych, spośród
których sterczała ręko eść siekiery, z grubsza zaledwie ociosana.

Skóra z białego niedźwieǳia i strzelba przyciągały spec alnie uwagę Filipa. Strzelba! Broń
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Wystarczyło przechylić się tylko trochę, by ą u ąć w rękę. Wykluczone przecież, aby
nie mógł trafić w szerokie plecy Brama, akby nastawione umyślnie na strzał! Widocznie
Bram zapomniał o te pozostawione strzelbie. A może… może pod opieką wilków czuł
się dostatecznie bezpieczny?… A może… zaufał naprawdę Filipowi? To ostatnie przy-
puszczenie na silnie ednak przemawiało mu do przekonania. Bo tak, prawdę mówiąc,
nie miał na mnie sze ochoty wyrząǳić Bramowi krzywdy. Nie myślał również o uciecz-
ce. Zapomniał o tym, że składał przysięgę, że est sługą Sprawiedliwości, że obowiązkiem
ego est odstawić Brama, żywego czy umarłego, do Główne Kwatery Polic i. W ego
oczach Bram nie był uż zbrodniarzem, lecz człowiekiem naprawdę nieszczęśliwym. I te-
go polowania na niego nie traktował uż ako sportu, lecz ak smutny obowiązek, który
musi wypełnić.

Ciągnęło go też coś nieznanego, sensacy nego. Przypomniały mu się owe złote włosy.
I gdyby nawet zamierzał ulec pokusie, posłużyć się ową strzelbą, którą sama Opatrzność
chyba mu zesłała, myśl o tych włosach byłaby go powstrzymywała od wykonania tego
zamiaru, bo przecież Bram i ego wilki wiodły go właśnie ku owym włosom, ku ta emnicy
te złote sieci. Nie wątpił uż w to ani trochę.

Jak długo trwać bęǳie ta azda? Można było przy ąć, że Bram, kieru ąc się w stronę
Morza Polarnego, echać bęǳie na wschód od Wielkiego Jeziora niewolników, wyminie
Mieǳianą Rzekę, by skręcić wreszcie w stronę Zatoki Koronacy ne . Leżąca na sankach
skóra z białego niedźwieǳia pochoǳiła ze zwierza niedawno ubitego, a te właśnie okolice
obfitu ą w tego roǳa u zwierzynę. Do pierwszych kolonii Eskimosów było dobre pięćset
mil; przestrzeń, którą Bram ze swymi wilkami może przebyć w ciągu ośmiu do ǳiesięciu
dni.

Jeżeli przypuszczenie to było trafne, dużo rzeczy znalazłoby wtedy swo e wytłuma-
czenie. Owa młoda kobieta, właścicielka złote kosy¹¹, mogła być żoną lub córką kapitana
okrętu, który wyruszył w te strony na połów wielorybów. Okręt zapewne rozbił się wśród
lodów, a załogę wyratowali Eskimosi. I ona obecnie, razem z innymi białymi ludźmi,
zna du e się wśród Eskimosów. Lepie było w każdym razie przy ąć to przypuszczenie, Ta emnica
niż myśleć, że zna du e się ona w mocy Brama.

Całym wysiłkiem woli starał się wmówić w siebie, że tak było istotnie. Przecież to
drugie przypuszczenie było po prostu potworne, straszne! Kobieta z takimi włosami, po-
dobnymi do nitek szczerego złota, w mocy tego olbrzyma, półwariata! Cóż za potworna
para!

Puściwszy tak woǳe swym myślom, Filip zaciskał z wściekłości pięści. Przychoǳiła
mu szalona ochota zeskoczyć z sanek, rzucić się na Brama, powalić go na ziemię i przydusić
kolanem, aż wydrze z niego całą pawdę. Ale nie! Należało właśnie hamować się i przez
zręczną dyplomac ę do ść do upragnionego celu.

Z pomocą swe busoli Filip kontrolował przez goǳinę kierunek ich azdy. Jechali
ciągle na północ. Potem Bram również za ął mie sce w saniach. Stanął z tyłu, poza Filipem,
pogania ąc energicznie wilki długim batogiem. Wilki popęǳiły galopem. W tym tempie
powinni byli, wedle obliczeń Filipa, robić przeszło ǳiesięć mil na goǳinę.

Podczas gdy sanki sunęły po śnieżne równinie, Filip próbował kilkakrotnie nawiązać
rozmowę, ale na próżno. Bram nic mu nie odpowiadał. Od czasu do czasu tylko krzy-
czał na wilki w narzeczu Eskimosów, trzaskał z bicza, to znów wymachiwał ramionami,
wybucha ąc owym niesamowitym śmiechem.

Minęły w ten sposób dalsze dwie goǳiny. Bram rzucił krótki rozkaz i sanie nagle
stanęły. Następny był długi i rzucony tonem brutalnie energicznym, zaświstał groźnie
batog, i wilki zdyszane przyległy brzuchami do śniegu.

Filip zeskoczył z sanek, Bram tymczasem nachylił się nad strzelbą. Klęcząc na san-
kach, wskazał na nią palcem, mówiąc równocześnie głosem na zupełnie spoko nym i nor-
malnym:

— Pan nie ruszać te strzelby?… Dlaczego pan nie strzelać do mnie, kiedy byłem tam
na przoǳie, razem z wilkami?

— Dla tego samego powodu, dla którego i ty mnie nie zabiłeś w czasie mego snu —
odparł Filip. A chwyta ąc Brama za ramię, mówił dale gorączkowo:

¹¹kosa (tu daw.) — warkocz; włosy kobiety. [przypis edytorski]
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— Czemuż, do licha, taki esteś ta emniczy? Czemu nic nie mówisz? Przecież obec-
nie nie myślę cię wcale ścigać. Polic a pewna est, że uż od dawna nie ży esz, a a nie
mam zupełnie ochoty cię zdraǳić. Czemuż nie pogadasz ze mną po luǳku? Dokąd my
iǳiemy? I dlaczego do licha…

Nie skończył zdania. Bram odchylił w tył głowę, od ucha do ucha rozǳiawił usta Śmiech, Podstęp
i począł się śmiać. Ale nie był to tym razem śmiech złośliwy, szaleńczy. Nie, Bram śmiał się
naprawdę, zupełnie naturalnie, wesoło, zaraża ąc i Filipa swą wesołością. Podniósł strzelbę
i otworzył ą przed oczami Filipa. W strzelbie nie było ani ednego nabo u.

Filip stał ak wryty. Zatem Bram rozmyślnie wystawił go na próbę, podsuwa ąc mu
pokusę pod rękę!

Było to sprytnie obmyślane. Podstęp, na aki zdobyć się może tylko człowiek ma ący
zupełnie zdrowy rozum. Ale oto uż oczy Brama stawać zaczęły się mętne i błędne. Już
opadło go szaleństwo, pogrąża ąc w mrokach nocy ego umysł.

Bram odłożył na bok strzelbę, wydobył duży nóż i począł kroić nim na duże kawały
mięso karibu. Widocznie uważał, że nadeszła pora wspólnego posiłku. Każdemu wilkowi Jeǳenie, Tęsknota
rzucał po kolei kawał mięsa. Dla siebie odciął również spory kawałek, który pożarł na
surowo. Noż pozostawił utkwiony w mięsie, da ąc w ten sposób Filipowi do zrozumienia,
że i on może sobie ukroić kawałek.

Filip usiadł obok Brama, otworzył swó worek i zaczął wydobywać z niego zapasy żyw-
ności. Rozkładał e mięǳy Bramem a sobą, aby Bram mógł wziąć to, na co mu przy ǳie
ochota.

Bram przestał nagle ruszać szczękami. Kiedy Filip spo rzał na niego, zadrżał z trwo-
gi. Bram z oczami nabiegłymi krwią, wpatrywał się z natężeniem w leżące przed nim
wiktuały.

Wyciągnął rękę, chwycił kawałek placka owsianego. Już, uż, otwierał usta, by go
ugryźć, kiedy znienacka rzucił mięso i placek, i z ǳikim rykiem skoczył na Filipa. Zanim
w ogóle Filip zdążył pomyśleć o obronie, zanim zdołał zdać sobie sprawę z tego co zaszło,
uż leżał na ziemi, przytłoczony ciałem Brama, który chwycił go gwałtownie za gardło.
Uderzył głową o twardy śnieg tak gwałtownie, że na chwilę zupełnie go zamroczyło.

Kiedy wreszcie dźwignął się z ziemi, przygotowany na ponowny atak, Bram uż nie
zwracał na niego uwagi.

Mamrocząc coś niezrozumiale, przeglądał kole no wszystkie zapasy żywności Filipa.
Potem, ciągle coś mrucząc, przysunął sobie skóry niedźwieǳie, leżące na saniach, rozwi-
nął e i wydobył ze środka szary, obdarty, postrzępiony worek. W worku tym, ak Filip
zauważył, mieściło się kilka małych paczek, owiniętych ni to papierem, ni to korą brzo-
zową. Jedną z paczek poznał po opakowaniu: było to pół funta herbaty, zupełnie takie
same , aką kompania Zatoki Hudsona sprzeda e lub wymienia za skóry we wszystkich
swych faktoriach.

Teraz Bram chował do swo ego worka wszystkie bez wy ąku wiktuały, aż do ostatnie
okruszyny. Kiedy skończył, schował worek mięǳy skóry niedźwieǳie i ułożył e z po-
wrotem na saniach. A potem, mrucząc coś, usiadł spoko nie i zabrał się z powrotem do
swe porc i surowego mięsa.

— Biedaczysko! — pomyślał Filip.
Nie gniewał się nawet zbytnio na Brama, akkolwiek głowa go eszcze bolała. W oczach

tego potwora wyczytać można było głód i nieodparte pożądanie na widok tych zapa-
sów żywności, smaczne , pożywne , naprawdę godne luǳi. A ednak nie tknął niczego.
Wszystko starannie schował. Dlaczego? Jedno tylko nie ulegało wątpliwości, gdyby Filip
miał zamiar odebrać mu swą własność, na pewno przypłaciłby to życiem.

Bram był pozornie zupełnie obo ętny i spoko ny, ale kiedy Filip odkroił sobie ka-
wał mięsa karibu, zaczął go uważnie obserwować. Filip zanurzył zęby w surowym mięsie
tak, by mu udowodnić, że nie czu e na mnie szego żalu, że mu to obrzydliwe eǳenie
niesłychanie smaku e.

Nie zdążył się eszcze załatwić z tym prymitywnym surowym rozbefem, kiedy Bram,
skończywszy eǳenie, wstał i nie czeka ąc dłuże , ostrym krzykiem dał sygnał do dalsze
drogi. Wilki zerwały się, a Filip za ął znów mie sce na saniach, tak że Bram był z tyłu.

I rozpoczęła się na nowo prawǳiwie piekielna azda, które Filip nie zapomniał do
końca życia. Bram kierował zaprzęgiem, sto ąc na saniach z tyłu; od czasu do czasu ednak
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zeskakiwał na ziemię i biegł za saniami albo na czele zaprzęgu. Wilki pęǳiły ak wicher,
nie zatrzymu ąc się i nie odpoczywa ąc w ogóle. Czasem tylko, gdy były zmęczone, zwal-
niały, ale Bram popęǳał e naprzód ostrym krzykiem i świstem batoga. Powłoka śnieżna
była tak twarda i zamarznięta, że narty stały się zupełnie bezużyteczne. Filip sześć razy
zeskakiwał z sanek i dla rozgrzania się biegł razem z Bramem i wilkami, aż do utraty tchu.

Po południu spo rzał na busolę i stwierǳił, że posuwa ą się uż nie na północ, lecz
w kierunku zachodnim. Odtąd, co kwadrans, sprawǳał za pomocą busoli kierunek azdy,
który ednak nie uległ żadne zmianie. Nietrudno mu było zauważyć, że Bram zaczął pęǳić
w tym szalonym tempie dopiero od momentu, kiedy zabrał mu ego zapasy żywności.
Widocznie miał on w tym wzglęǳie akieś plany, czego domyśleć się było można zarówno
z ego zachowania się, ak i nieustannego, niezrozumiałego mamrotania pod nosem przez
całą drogę.

Zaczęło się uż ściemniać, kiedy nareszcie zatrzymali się. Człowiek-wilk, zdawało się,
że na chwilę oǳysku e pełnię rozumu. Wskazał Filipowi palcem na wiązkę drzewa, leżącą
na sankach, mówiąc zupełnie naturalnym głosem:

— Rozpalić ogień, monsieur!
Wilki, zupełnie wyczerpane, ułożyły się w zaprzęgu, opiera ąc swe włochate łby na

przednich łapach. Bram obszedł kole no wszystkie, do każdego z osobna przemówił parę
słów w swym narzeczu. Potem znów zapadł w zwykłe milczenie. Na kawałku drąga umo-
cował prymitywny worek sporząǳony ze skóry niedźwieǳie . Worek napełnił śniegiem,
wiesza ąc go nad wiązką gałęzi. Filip zapalił zapałkę i wkrótce zabłysło wesołe ognisko.

— Ile mil drogi zrobiliśmy? — spytał Filip.
— Pięćǳiesiąt mil — odparł Bram bez namysłu.
— A ile eszcze mamy przed sobą?
W odpowieǳi dało się słyszeć tylko głuche mruczenie. Bram stał, z tępym wyrazem

twarzy, trzyma ąc w ręku ów nóż, którym kroił mięso karibu. Utkwił oczy w Filipa.
— Ja zabić człowieka — mówił powoli — bo mi ukradł ten nóż i nazwać mnie kłamcą.

Ja go zabić! Och tak!
I chwyciwszy w rękę grubą gałąź, złamał ą.
Zarechotał strasznym śmiechem, podszedł do sanek i odciął nożem kilka dużych ka-

wałów mięsa dla siebie, Filipa i swych braci-wilków. Filip starał się wszelkimi sposoba-
mi wciągnąć go w rozmowę. Śmiał się, gwizdał, próbował nawet zanucić kilka wierszy
z owe „Pieśni o Karibu” znane w całym Northland, którą Bram z pewnością słyszał uż
nie ednokrotnie. Przypieka ąc mięso nad ogniem, opowiadał mu o Barrenie, o całych
stadach karibu, z którymi spotkał się na wschoǳie. Zadawał Bramowi pytania, pragnąc
dowieǳieć się czegoś więce o ego życiu wśród pustkowia Barrenu, o wilkach i o tych
stronach, zupełnie emu nieznanych. Widać było, że Bram słuchał go z całą uwagą, ale
nic nie mówił. Od czasu do czasu tylko z ego piersi wydobywał się głuchy pomruk.

Z edli mięso; musieli ednak czekać dobrą goǳinę, zanim śnieg zna du ący się w wor-
ku skórzanym roztopił się i zamienił w wodę. Napili się sami i napoili wilki.

Tymczasem zapadła noc. Przy blasku ogniska Bram wykopał sobie w śniegu dużą
ǳiurę, zastępu ącą mu łóżko. Na wierzch położył sanki, robiąc z nich roǳa namiotu.

Filip rozłożył swo e łóżko polowe, okrywa ąc e z wierzchu płótnem. Wkrótce rozległo
się głośne chrapanie Brama. Ognisko wygasło zupełnie. Filip przez długi czas nie mógł
usnąć, w końcu ednak błogosławiony sen spłynął mu na powieki, pozwala ąc zapomnieć
o wszystkich troskach i kłopotach.

Spał eszcze w na lepsze, kiedy nagle ciężka dłoń spoczęła mu na ramieniu. Poczuł
gwałtowne szarpanie — otworzył oczy.

— Wstawać, monsieur — zabrzmiał mu nad uchem glos Brama.
Noc była tak ciemna, że nie mógł go do rzeć. Zerwał się szybko. Słysząc, ak Bram

coś mówi do wilków, zrozumiał, że rusza ą w dalszą drogę. Zwinął swó namiot, złożył go
razem z łóżkiem na sanie i zapaliwszy zapałkę, spo rzał na zegarek. Było zaledwie piętnaście
minut po północy.

Aż do goǳiny drugie w nocy echali wśród zupełne ciemności, ciągle w kierunku
zachodnim. Potem na niebie rozbłysły gwiazdy, stopniowo coraz licznie sze, sie ąc deli-
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katną światłość na śnieżną równinę. Filip co pewien czas zapalał zapałki, by spo rzeć na
busolę i zegarek.

Około goǳiny trzecie rano natknęli się na mały lasek, co Filipa ogromnie zaǳiwiło.
Te kilkaǳiesiąt karłowatych świerków, ǳiwacznie powykręcanych od wichru, za mowa-
ło nie więce ak pół akra przestrzeni. Ale były one niewątpliwie zapowieǳią akiegoś
większego lasu.

Rzeczywiście, po upływie niespełna goǳiny, kiedy cała karawana skręciła z powro-
tem na północ, w śnieżne ostępy Barrenu, u rzeli rysu ące się kontury zarośli. Na pierw
natknęli się na drzewa dość rzadko rosnące, w miarę ednak posuwania się w głąb, las
stawał się coraz gęstszy, a drzewa coraz grubsze i wyższe. U echali w ten sposób osiem do
ǳiewięciu mil. I nagle w szarym mroku wsta ącego dnia u rzeli sto ącą w oddali samotną
chatkę.

Serce Filipa zabiło żywie . Ale rozczarował się szybko. Chata musiała być zupełnie
pusta; drzwi we ściowe zasypane niemal zupełnie zwałami śniegu, z komina nie wychoǳił
dym. Zatrzymali się tu na chwilę i znów Bram dał sygnał do dalsze azdy, trzaska ąc głośno
z bata. Wilki pęǳiły dale , a przez las niosło się echo złowrogiego śmiechu Brama.

Zniknął za nimi ów pusty domek, zasypany śniegiem. Filip ednak był pewien, że ko-
niec podróży uż musi być niedaleko. Wilki ledwo dyszały; Bram również gonił ostatkiem
sił. Filip wpatrywał się przed siebie z wciąż rosnącym zainteresowaniem.

Minęły dalsze dwie goǳiny od chwili, gdy wyruszyli spod owe opuszczone chatki.
Była goǳina ósma rano, kiedy sanki wy echały z lasu na rozległą polanę. W środku te że
stała znów samotna chatka. Już na pierwszy rzut oka Filip doszedł do wniosku, że chatka
ta musiała być przez kogoś zamieszkana. Z komina snuła się w górę wąska smuga dymu.

Z całe chaty widać było właściwie tylko sam dach, zbudowany z bierwion drewnia-
nych, a otoczona była palisadą wysoką na osiem stóp. Bram zatrzymał zaprzęg na parę
kroków od zna du ące się w palisaǳie furtki. Wsunąwszy rękę w spec alnie zrobiony
otwór, odsunął umieszczoną wewnątrz zasuwkę. Furtka otworzyła się.

Filip zauważył na twarzy Brama ǳiwne zmiany. Zniknął z nie ów wyraz brutalne ,
zwierzęce obo ętności. Oczy błyszczały mu ǳiwnie, a z rozchylonych ust wypadały a-
kieś niezrozumiałe słowa. Dyszał gorączkowo, nie tyle ze zmęczenia, lecz pod wpływem
akiegoś silnego wzruszenia.

Filip milczał, obserwu ąc go bacznie. Z tylu dochoǳiło go skomlenie wilków, cze-
ka ących niecierpliwie, aż Bram zde mie z nich uprząż i puści e na wolność. Filip zaciskał
kurczowo pięści; czuł złość i ǳiwny ból, patrząc na twarz Brama, aśnie ącą wewnętrzną
radością.

Bram nie raczył nawet spo rzeć na niego. Wpatrywał się w chatkę i w ów unoszący
się dym z komina. Nagle zwrócił się do Filipa:

— Monsieur, trzeba iść do chaty!
Otworzył furtkę. Filip szedł poza palisadą i przystanął, niepewny, co Bram zamyśla

dale robić.
Człowiek-wilk wskazał ręką chatę:
— Do zagrody wpuszczam wilki, monsieur.
Filip zrozumiał. Owa „zagroda”, o które mówił Bram, było to mie sce otoczone pa-

lisadą. Tu widocznie wilki stale przebywały, a Bram chciał mu dać do zrozumienia, że
powinien we ść do chaty, zanim eszcze wilki, wyprzężone, wpuszczone zostaną do za-
grody.

Całym wysiłkiem woli starał się opanować wzruszenie i wydawać się spoko nym. Od
furtki do drzwi chaty wiodła wąska ścieżka, wydeptana nogami. A z tych drobnych od-
cisków mokasynów nie trudno było odgadnąć, że ścieżkę ową wydeptały nogi kobiece.
Filip starał się wmówić sam w siebie, że w chacie zna du e się zapewne akaś Indianka,
która prowaǳi Bramowi gospodarstwo… A może młoda Eskimoska, którą sprowaǳił
sobie tu gǳieś spod bieguna…

Przeszedł po wydeptane ścieżce aż do drzwi we ściowych. Nie puka ąc wszedł do
środka, drzwi zamknęły się za nim.
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Wówczas Bram, odrzuca ąc w tył swą ogromną głowę, wybuchnął triumfu ącym
śmiechem. Śmiechem tak doniosłym i przeraźliwym, że nawet wilki, mimo całego zmę-
czenia, zerwały się na nogi, nastawia ąc uszu.

W te same chwili Filip odkrył w chacie ta emnicę owe złociste sieci.
 .    
W chatce było tylko edno okno, wychoǳące na wschód. Zaglądało przez nie blade zi-
mowe słońce, rzuca ąc swe blaski na przeciwległą ścianę. A tam, w te ścianie, mieściły się
drzwi. W drzwiach stała młoda ǳiewczyna, oblana promieniami słońca, niby w aureoli
swych złocistych włosów, tych samych włosów, z których upleciona była owa zagadko-
wa siatka. Włosy rozplecione spadały kaskadą na e ramiona, piersi, sięga ąc aż do ud.
Wyglądała cała ak żywy płomień, okryta błyszczącymi puklami, na których kładły się
promienie słońca.

Takie było pierwsze wrażenie, akie odniósł Filip na e widok. Drugie to takie, że
pewnie przeszkoǳił e w poranne toalecie. Stała bez ruchu, ak oniemiała ze zdumienia,
przypatru ąc się mu uporczywie. Spod bu nych włosów wychylały się ramiona śnieżne
białości.

Potem zwrócił oczy na e oblicze. Poczuł, ak krew mu mrozi się w żyłach. Na piękne ,
lecz trupio blade twarzyczce malowały się wyraźnie ślady przebytych tortur i udręczeń.
ǲiewczyna była młoda, mogła liczyć na wyże dwaǳieścia lat. Oczy miała koloru fioleto-
wego, ak ametysty. Takich oczu Filip nigdy eszcze nie wiǳiał. W oczach tych wyczytać
było można całe piekło przeżytych uż mąk i trwogę przed tym, co ą eszcze czeka.

— Proszę się niczego nie lękać — przemówił Filip łagodnym głosem. — Nazywam
się Filip Brant, należę do Lotne Polic i z Royal North-West.

ǲiewczę nic na to nie odpowieǳiało. Filip nie zǳiwił się zbytnio, bo i cóż więce
mogła mu powieǳieć? Z oczu e można było wyczytać od razu tragiczną historię e
niewoli. Choć, prawdę mówiąc, czułby się barǳo szczęśliwym, gdyby raczyła otworzyć
usta i powieǳiała cokolwiek. Co zaś tyczy się ego samego, edno tylko wieǳiał na pewno:
zabĳe Brama, gdy nade ǳie właściwa chwila.

Powtórzył ponownie swe słowa poprzednio wymówione. Z ust młodego ǳiewczęcia
wyrwało się głębokie westchnienie. Ale oczy zachowały nadal swó wyraz przerażenia.
Nagle podbiegła do okna. Chwyciła się kurczowo ramy i przechylona do przodu, wpa-
trywała się z ogromnym prze ęciem. Bram właśnie zaganiał swo e wilki do zagrody. Po
chwili odwróciła głowę, spo rzała na Filipa, w oczach e malowało się przerażenie, coś
podobnego do lęku zwierzęcia wobec groźnego mu bata. Filip zǳiwił się i przestraszył
nawet. Podszedł o krok bliże . Wówczas młoda ǳiewczyna rzuciła się gwałtownie do
tyłu, zasłania ąc się obnażonym ramieniem, a z e piersi wyrwał się przenikliwy krzyk.

Na ten krzyk Filip stanął ak wryty. Przemówiła! A on nie zrozumiał tego, co chcia-
ła mu powieǳieć. Rozchylił szeroko poły płaszcza, odsłania ąc przymocowaną na bluzie
brązową oǳnakę policy ną. Ten widok napełnił ǳiewczynę niewymownym zǳiwieniem.
Teraz dopiero zorientował się Filip, że zlękła się go; bo rzeczywiście zaniedbany, nie ogo-
lony od ośmiu dni, musiał wyglądać nie wiele lepie od Brama. Uspokoiła się widocznie,
gdy u rzała na ego piersiach oǳnakę policy ną.

— Nazywam się Filip Brant — powtórzył — należę do Lotne Polic i z Royal North-
-West. Umyślnie przybyłem tuta , aby pomóc pani, o ile za ǳie tego potrzeba. Mogłem
uż dawno zaaresztować Brama, zabić go nawet. Ale nie uczyniłem tego, właśnie ze wzglę-
du na panią. Czemu pani zna du e się tuta , w towarzystwie szaleńca i mordercy?

Patrzyła na niego z ogromną uwagą, na bladą dotychczas twarzyczkę wystąpiły silne
rumieńce. Wiǳiał, ak w oczach e gasł lęk i trwoga, a buǳiły się iskry rosnącego zain-
teresowania. Z oddali słychać było głos Brama i u adanie wilków. I nagle zaczęła mówić,
szybko i gorączkowo. Ale mówiła akimś ęzykiem Filipowi zupełnie nie znanym. Wy-
dał mu się ten ęzyk równie zagadkowym, ak zagadką była w ogóle obecność te młode
i piękne ǳiewczyny w chacie Brama.

Wieǳiała, że Filip nie może e zrozumieć Nagle podeszła ku niemu, kładąc mu palec
na ustach — po czym przyłożyła palec do swych ust, potrząsa ąc znacząco głową. Filip
domyślił się, że w ten sposób chciała mu dać do zrozumienia, iż ma ą sobie wza emnie dużo
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do opowiadania, że ednak nie mogą się porozumieć, bo mówią każde innym ęzykiem.
Nie wieǳąc, co odpowieǳieć, stał bezradny, nie spuszcza ąc z nie oka.

W te chwili dały się słyszeć za drzwiami ciężkie kroki Brama. Pociemniały od razu
błyszczące żywo oczy ǳiewczęcia. Gwałtownym ruchem odgarnęła włosy i pobiegła do
sąsiedniego poko u.

Zaledwie tam weszła, otworzyły się drzwi. Wszedł Bram, dźwiga ąc ciężki ładunek,
który zd ął z sań. Rzucił to wszystko na podłogę i nie zwraca ąc uwagi na Filipa, utkwił
wzrok w zasłonie odgraǳa ące poko e. Filip obserwował zachowanie się Brama. Oba
milczeli, sto ąc bez ruchu. Ciszę przerywały tylko kroki młodego ǳiewczęcia kręcącego
się w przyległym poko u.

Sercem Filipa miotały sprzeczne uczucia. Gdyby miał broń pod ręką, na pewno za-
łatwiłby się od razu z Bramem, w którego oczach błyszczało ǳiwne światło, usprawie-
dliwia ące na gorsze pode rzenia Filipa. Prawda, nie miał żadne broni. Ale rozgląda ąc
się po poko u spostrzegł leżącą opodal pieca wiązkę drzewa. Zrozumiał, że w razie czego
wystarczy schylić się i wybrać akieś grube, mocne polano… i to mu wystarczy.

Uchyliła się zasłona — w drzwiach stanęła młoda ǳiewczyna, z uśmiechem na twarzy,
z roz aśnionymi oczami. Patrzyła na Brama, do niego śmiała się na wyraźnie . Poǳiałało
to na Filipa ak uderzenie biczem. Wyciągnęła ramiona i zaczęła mówić do Brama.

Filip nie mógł zrozumieć ani ednego słowa z tego, co mówiła. Nie był to ęzyk an-
cuski, ani niemiecki, ani angielski; nie było to narzecze Chippewayów czy Eskimosów.
Mówiła głosem łagodnym i zupełnie czystym; z początku tylko wyczuć w nim można
było pewne drżenie. Oczy spoglądały asno, wesoło, nie było w nich ani śladu owego
lęku, który Filip poprzednio dwukrotnie zauważył. Włosy zaplotła i uczesała starannie;
wyglądała, akby żywcem zeszła z akiegoś portretu kobiety, nie pochoǳące w żadnym
razie z Północy.

Człowiek-wilk zmienił się na zupełnie . Oczy aśniały mu szczęściem, wargi poruszały
się bezdźwięcznie, akby po cichutku powtarzał sobie wszystko to, co mówiła mu młoda
ǳiewczyna. Przypominał poczciwe duże psisko, nadstawia ące kark pod pieszczoty swego
pana.

Czyżby ą rzeczywiście rozumiał? Czyżby znał ten ǳiwny ęzyk? Filip zapytał się w du-
chu, aka właściwie rola emu samemu przypadła w tym wszystkim. Młode ǳiewczę zda-
wało się naprawdę być szczęśliwe. Co z tego wszystkiego wyniknie?

Kiedy skończyła mówić, człowiek-wilk odpowiadał e tylko akimś gardłowym okrzy-
kiem, w którym brzmiała nuta triumfu. Przyklęknął na ziemi koło swo ego szarego worka
i mamrocząc coś niezrozumiale, zaczął wyrzucać ego zawartość na podłogę.

Spo rzenie Filipa skrzyżowało się z oczami młode ǳiewczyny. Założywszy obie ręce
na piersi, zdawała się prosić go, by zechciał ą zrozumieć. I Filip zrozumiał. Oto wobec
Brama zmuszała się do wesołości, udawała szczęśliwą, śmiała się. Grała rolę, aką sobie
sama narzuciła.

A teraz zwracała się do Filipa, starała się wytłumaczyć mu, co znaczy to e zachowanie.
Wskazała palcem na Brama, którego olbrzymia głowa i szerokie plecy pochylały się nad
workiem, i głosem stłumionym rzekła:

— Tossi, tossi, han er tossi…
Co to miało znaczyć? Filip na próżno łamał sobie głowę. Nie wieǳąc uż, co począć,

wskazał e palcem na leżące pod piecem polana. Nietrudno było odgadnąć, co chciał przez
to powieǳieć. Bram klęczał, odwrócony do nich plecami. Może więc na lepie zabić go
od razu na mie scu? Jedno uderzenie polanem…

Potrząsnęła głową; wydawała się nawet silnie zaniepoko ona podobnym pomysłem.
Zaczęła znów mówić coś półgłosem. Po czym spogląda ąc na Brama, powtórzyła:

— Tossi, tossi, han er tossi…
Nagle podniosła rękę do czoła, opiera ąc na nim cienkie swe paluszki. Starała się w ten

sposób ob aśnić swo e słowa, dać mu do zrozumienia, co ma na myśli. Chciała powieǳieć
to, o czym Filip uż od dawna wieǳiał: że Bram Johnson est szaleńcem niepoczytalnym.

Powtórzył za nią: „Tossi, tossi…” uderza ąc ręką o czoło i wskazu ąc oczami na Brama.
Tak est, o to e widocznie szło, bo odetchnęła, akby e wielki ciężar spadł z serca. Bała
się, aby Filip nie rzucił się na Brama. A teraz on uż zrozumiał, że temu nieszczęśliwemu
nie trzeba robić żadne krzywdy. Jakże się wydawała szczęśliwą!
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Ale w sercu Filipa obuǳiła się zazdrość na nowo. Cała sprawa, zamiast się wy aśnić,
komplikowała się coraz barǳie . Czymże właściwie było to młode ǳiewczę dla Brama?
Chwilami zdawała się drżeć z trwogi przed tym wariatem, wy ętym spod prawa, a ednak
zależało e na tym, żeby mu się żadna krzywda nie ǳiała?

Tymczasem Bram wyładował wszystkie zapasy żywności i poukładał e na podłoǳe. Głód, Grzeczność
Oczy młode ǳiewczyny zwróciły się ku leżącym na ziemi przedmiotom. A w e

oczach wyczytać było można głód! Całym swym estestwem ciągnęła do tych błogosła-
wionych wiktuałów. W spo rzeniu e odbĳało się całe piekło przebytych cierpień! Była
głodna! Tęskniła za eǳeniem, za akimś pożywieniem luǳkim, które by nie było krwa-
wiącym mięsem, ścierwem rzuconym wilkom! I oto był powód, dla którego Bram zapuścił
się tak daleko na południe, dlaczego tak brutalnie rzucił się na Filipa, aby wyrwać mu
zapasy żywności. Chciał e oddać te młode ǳiewczynie!

Filip wiǳiał, ak powodowana ambic ą kobiecą starała się ukryć przed ego wzrokiem
ową szaloną radość na widok rozpakowanego przez Brama eǳenia. Gdyby ego tu nie
było, na pewno dawno uż klęczałaby na podłoǳe obok Brama. Ale nie śmiała tego zro-
bić w obecności obcego człowieka. A kiedy ich spo rzenia spotkały się, młode ǳiewczę
spłonęło rumieńcem. Trudno, nie mogła taić dłuże , pusty żołądek dopominał się gwał-
townie o swo e prawa. Ale co on sobie o nie pomyśli? Że i ona zwariowała, ak Bram,
że stała się niemal bydlęciem.

Filip szybko podszedł do nie i kładąc e rękę na ramieniu, spytał:
— Z emy razem śniadanie, nieprawdaż?

 .  
Filip cały zadrżał, czu ąc pod ręką ciepłe ramię ǳiewczęcia. Natychmiast ednak opamiętał
się: może Bram rozgniewa się, wiǳąc, że Filip traktu e niezna omą z taką poufałością?
Zwrócił się więc ku niemu z wyciągniętą przy aźnie drugą dłonią, mówiąc tonem możliwie
swobodnym:

— No dale , Bram! Rusz się! Wiǳisz przecie, że ona umiera prawie z głodu! Teraz
uż rozumiem, czemu zabrałeś mi mo e zapasy żywności i dlaczego nie powieǳiałeś mi
tego od razu! No, czemu nic nie gadasz? Czemu nie powiesz mi, kto ona est, skąd się tu
wzięła i czego właściwie chce ode mnie?

Na próżno czekał na odpowiedź. Bram milczał, wpatru ąc się tylko w niego uważnie,
ak to było w ego zwycza u.

— Powtarzam ci — pod ął — że estem twoim przy acielem! Ja…
Nie dokończył zdania, bo Bram znienacka wybuchnął ǳikim śmiechem. Śmiech ten,

w ciasne , zamknięte chałupce brzmiał eszcze stokroć barǳie niesamowicie i strasznie,
niż wśród pustkowi Barrenu. Młoda ǳiewczyna przytuliła się do Filipa, drżąc cała. Mimo
wszystko ednak próbowała z wysiłkiem uśmiechnąć się do Brama.

A Bram śmiał się dale . Podszedł powoli do pieca i zaczął poprawiać ogień. Spo rzenie
Filipa przeniosło się od filetowych oczu ǳiewczęcia, patrzących nań z niemą prośbą, na
olbrzymią postać Brama, pochylonego przy ognisku. Zacisnął odruchowo pięści. Spo-
sobność była znakomita. Jednym susem dopadnie tego szaleńca, chwyci go krzepko za
gardło, przydusi. W te pozyc i walka bęǳie łatwie sza, a szanse Filipa co na mnie równe.

Ale młode ǳiewczę powstrzymało go i tym razem. Zanim zdążył się ruszyć, wpiła
mu palce w ramię i odciągnęła na bok, ak na dale od Brama, szepcząc coś półgłosem
w swym niezrozumiałym ęzyku. Tymczasem Bram wstał, u ął w ręce wiadro i nie patrząc
nawet na nich, opuścił chatę.

Zapadło nieco kłopotliwe milczenie. W duszy Filipa buǳiły się znowu pode rzenia;
nie mógł zrozumieć, dlaczego ona tak uporczywie broni Brama, nie pozwala ąc zrobić mu
żadne krzywdy. Młode ǳiewczę chwyciło go za rękę. Poprowaǳiła go za sobą do owego
drugiego pokoiku, służącego e za mieszkanie.

Nietrudno było odgadnąć, co miała na myśli. Chciała mu pokazać, co Bram dla nie
robił. Oto urząǳił e osobny pokoik za pomocą drewnianego przepierzenia. Żeby zaś po-
koik ten rozszerzyć, dobudował doń eszcze małą przybudówkę, przyczepioną do ściany
chaty. Drzewo, z które przybudówka ta i drzwi wewnętrzne były zrobione, było eszcze
zupełnie świeże, nie wyschnięte. Całe umeblowanie poko u składało się z prymitywnie
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wyciosanego stołu i krzesła; za posłanie służyło kilka sztuk skór niedźwieǳich. Na ścia-
nie wisiało trochę ubrania, mięǳy nimi czapeczka futrzana i gruby sukienny płaszcz,
przepasany czerwoną wstążką. Na stole leżał mały pakiecik, starannie owinięty.

— Tak, tak, rozumiem uż — monologował Filip, wpatru ąc się w ametystowe oczy
ǳiewczęcia. — Chce mi pani dać do zrozumienia, że nie powinienem robić Bramowi
Johnsonowi żadne krzywdy. Chce mi pani wmówić, że ten bydlak nigdy pani nie dotknął,
że nigdy nie żądał żadne zapłaty za oddawane usługi. Czemuż w takim razie pobladła pani
przedtem ak płótno? Prawda, ak wiǳę, trwoga uż minęła. Twarzyczka pani znowu est
różowa i cacana, aż miło patrzeć. No, niechże mi pani to wszystko wytłumaczy…

Słuchała go uważnie, kołysząc lekko swym smukłym, zgrabnym ciałem, oczy błysz-
czały e ǳiwnie.

— Tak, tak, kpi sobie pani po trochu ze mnie — ciągnął dale z uśmiechem. —
Przyna mnie na parę minut, prawda? A może i a dostałem bzika, podobnie ak Bram?
Przyzna pani, że nieczęsto zdarza ą się podobne przygody… Wyruszyłem w pościg za
Indianami. Natknąłem się na wariata. A w chacie wariata, kogóż zna du ę? Panią! Wy-
dawałaś mi się w promieniach słońca ak anioł, sto ący u bramy piekieł. Nie rozumie
pani, co mówię, prawda? Nic nie szkoǳi… Chcę panią oswoboǳić od tego wariata. Nie
pozwalasz… Ręce mi po prostu opada ą! Żebym tak miał z czego, dałbym chętnie milion
dolarów, byleby zmusić Brama do powieǳenia mi wszystkiego. Nigdy pani nawet nie
tknął? Mó Boże, akże bym pragnął w to wierzyć!

Z zachowania się młode ǳiewczyny poznać można było, że stara się wyczytać z oczu
Filipa ego myśli, odgadnąć sens ego słów.

Filip ciągnął dale :
— Zna du esz się w oddaleniu akichś tysiąca pięciuset mil od wszelkich istot luǳ-

kich… I to z takimi oczami i z włosami tak złotego koloru!… Gdyby Bramowi zachciało
się mówić, na pewno ob aśniłby, że spadłaś tu prosto z księżyca, aby się nim opieko-
wać i robić porządek w ego chatce. No, akże? Nie może mi pani dać zupełnie żadnych
ob aśnień? Kim esteś i skąd się tu wzięłaś?

Urwał, akby oczeku ąc odpowieǳi. Ale odpowieǳią był tylko uśmiech, uśmiech
ǳiwnie słodki i miły. Opanowało go ǳiwne wzruszenie. Nie bacząc na to, że Bram może
lada moment we ść, u ął w obie dłonie edną rączkę ǳiewczęcia, ściska ąc ą mocno.

— Nie rozumie pani ani słóweczka z tego, co mówię — prawda? Ani słóweczka! Nic
nie szkoǳi; powolutku do ǳiemy do porozumienia. To edno wiem uż na pewno, że
od czasu, ak spadłaś tuta z księżyca, nie adłaś na śniadanie, obiad i kolac ę nic inne-
go, prócz mięsa ǳikich zwierząt, upolowanych przez Brama. I kto wie, może nawet bez
woli zupełnie! Miałaś wielką ochotę rzucić się na te prowianty przywiezione przez Bra-
ma. I zagadaliśmy się tak, że zapomnieliśmy obo e o na ważnie szym, chodźmy zatem na
śniadanie!

Poprowaǳił ą do pierwszego poko u, ku leżącym na podłoǳe wiktuałom. Pomagała
mu e zbierać. Wydobył mały garnuszek, wrzucił weń porc ę suszonych płatków ziemnia-
czanych i zabrał się do przyrząǳania te potrawy na piecu.

— Mówiliśmy więc — pod ął na nowo — że Bram traktu e panią z całym szacun-
kiem… Uff! Jaką mi to sprawia ulgę! Nie ma pani po ęcia, ak mnie to cieszy! A estem
pewny, że gdyby tak nie było naprawdę, nie powstrzymałabyś mnie, kiedy chciałem roz-
trzaskać głowę temu potworowi. To asne ak słońce.

Odwrócił oczy od pieca i spo rzał na nią. Śliczna była naprawdę.
Włosy rozplotły się e i opadły na ramiona. Nigdy by nie uwierzył, aby włosy kobiece

mogły być tak edwabisto lśniące i mieć taki złocisty odcień.
Nagle przyszedł mu nowy pomysł do głowy. Uderza ąc się pięścią w piersi, powtórzył

kilkakrotnie:
— Nazywam się Filip Brant — Filip Brant — Filip Brant.
Za każdym razem wskazywał wymownie palcem na siebie samego.
Roz aśniło się oblicze młode ǳiewczyny. Pękła wreszcie ǳieląca ich dotąd zapora.
Powtórzyła za nim powoli, wyraźnie ego imię i nazwisko. A potem uśmiechnęła się

i kładąc obie dłonie na piersi, rzekła:
— Celia Armin.
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Filip omal nie wypuścił z ręki garnuszka, w którym smażyły się kartofle. Miał ochotę
skoczyć do nie , do owe „Celii Armin”. Pohamował się ednak i nie odstępu ąc od pieca,
powtórzył tylko kilkakrotnie:

— Celia Armin.
A ona za każdym razem przytakiwała mu skinieniem głowy.
Zdawało mu się, że est to imię ancuskie. Spróbował zatem powtórzyć kilka na -

prostszych zdań ancuskich, akich nauczył się od Piotra Breault. Ale widać było, że ona
nie rozumie ani słowa. Więc powtórzył tylko:

— Celia!
W te same chwili odpowieǳiała:
— Filip!
Zza drzwi doleciało wycie i skomlenie wilków. Rozległy się ciężkie stąpania i człowiek-

-wilk wszedł do chaty.
Filip poświstywał wesoło, potrząsa ąc garnkiem, w którym smażyły się kartofle. Minę

miał na zupełnie obo ętną, ak gdyby nic w ogóle nie zaszło. Po chwili zwrócił się do
Celii, wskazu ąc palcem na imbryk do kawy:

— Proszę się za ąć kawą, Celio. Śniadanie uż gotowe.
Wzięła imbryk i podeszła do stołu.
Filip spo rzał na Brama. Człowiek-wilk stał oparty o drzwi we ściowe, spogląda ąc

zupełnie bezmyślnym, tępym wzrokiem na nich obo e. W edne ręce trzymał wiadro
napełnione śniegiem, w drugie mrożoną rybę.

— Za późno uż teraz na rybę, mister Bram — odezwał się Filip. — Młoda lady nie
mogła tak długo czekać. Zresztą zda e mi się, że mięso surowe i ryby prze adły się e uż
zupełnie. Chodźmy na śniadanie!

Wysypał na cynowy talerz porc ę gorących przysmażonych kartofli i postawił e przed
Celią. Obok położył kilka placków owsianych, które upiekł sobie eszcze przed wyrusze-
niem na tę wyprawę. Drugą porc ę kartofli postawił przed Bramem, trzecią dla siebie.

Bram stał milczący, trzyma ąc wiadro i mrożoną rybę i z głuchym pomrukiem pod-
szedł do stołu. Ogromną swą, ciężką łapę oparł o ramię Filipa, ściska ąc go tak mocno, że
aż zatrzeszczały kości. Spo rzał na młode ǳiewczę. Potem odepchnął gwałtownie Filipa
i podsunął wszystkie trzy talerze Celii.

— Pan bęǳie eść rybę, monsieur!… — oświadczył krótko.
Słysząc go w te chwili, nikt by nie przypuszczał, że mówi to wariat. Ale krótka chwila

przytomności minęła; w chacie zabrzmiał znów ego szaleńczy, ǳiki śmiech, że aż się
ściany izby zatrzęsły. Odpowieǳiało mu z oddali przeciągłe wycie wilków.

Filip powstrzymywał się całą siłą woli, by nie wybuchnąć śmiechem wobec tego ob-
awu galanterii. A w oczach Celii zamigotały iskierki triumfu: Bram zawsze był dla nie
uprzeǳa ąco grzeczny. Filip mógł się o tym naocznie przekonać.

Filip wziął rybę, zagrzał ą na piecu, przekroił na połowę i zaniósł Bramowi. Równie
dobrze mógłby ą podać drewniane figurce, bo Bram wstał: nie patrząc wcale na rybę,
wziął kawał surowego mięsa karibu, wsaǳił e pod pachę i wyszedł z izby, mrucząc coś
niezrozumiale.
 .   
Zaledwie się drzwi za nim zamknęły, Celia podbiegła do Filipa i powiodła go do stołu.
Aby się przypodobać Bramowi, adła ze wszystkich trzech talerzy. Teraz ednak nałożyła
Filipowi na talerz kartofli, położyła obok placek i nalała mu garnuszek kawy.

Filip uśmiechnął się tylko. Miał szaloną ochotę przytulić do twarzy główkę Celii
i ucałować ą za to.

— Chcesz się ze mną poǳielić swym śniadaniem, prawda? — mówił — Ale nie
znasz mo e sytuac i, maleńka. Na adłem się tych obrzydliwych placków (u ął go w rękę,
by mogła lepie zrozumieć), na adłem się ich tyle w ciągu ostatnich dni, że na sam widok
placków czu ę mdłości. Oddałbym wszystkie placki owsiane na całym świecie za parę sztuk
tych ślicznych korniszonów, które mo a matka umiała tak świetnie przyrząǳać. Ta ryba
Brama, to dla mnie prawǳiwy spec ał; równie ak i ta kawa, podana pani rączką.
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Usiadła naprzeciwko i nie spuszczała z niego oczu, gdy adł. A Filip, eǳąc, zasta-
nawiał się znowu, skąd ona się tu mogła znaleźć, w tym opuszczonym zakątku ziemi,
w podobnym otoczeniu. Musi rozwiązać tę zagadkę! I to ak na szybcie .

Widocznym było, że tak ak Filip pała chęcią dowieǳenia się wszystkiego, tak samo
ona pragnęłaby mu wszystko opowieǳieć. Wyczytać to było można z e oczu, z wyrazu
twarzy. Tylko, aką drogą do dą do tego?

Skończywszy śniadanie Filip wstał od stołu i podszedł razem z Celią do okna. U rzeli
Brama sto ącego w „zagroǳie” razem wśród hordy swych wilków, mięǳy które rozǳie-
lał kawały mięsa. Filip u ął w ręce rozplecione włosy młode ǳiewczyny, sto ące obok
niego. Rumieńce wystąpiły mu na twarzy, kiedy bawił się tymi złotymi kosmykami. Celia
patrzyła na niego z nieukrywanym zǳiwieniem. Spróbował z kilku nitek spleść coś po-
dobnego do owe sieci złote , zna du ące się w posiadaniu człowieka-wilka. Wymownym
gestem wskazał e na ową sieć uplecioną przez siebie i przez Brama.

Zrozumiała go od razu. Za pomocą odpowiednie mimiki dała mu do zrozumienia,
że rzeczywiście z e włosów Bram splótł nie edną uż siatkę. Pochyliła głowę, pokazu ąc
Filipowi kilka mie sc, na których włosy miała poucinane.

Potem wyciągnęła ku niemu rękę, mówiąc:
— Filip Brant — Ameryka!
I natychmiast, wskazu ąc palcem na siebie samą, dodała żywo:
— Celia Armin — Danmark!
— Danmark! — powtórzył. Naprawdę? Pochoǳisz z Danii? Z Danii? Danmark?
Skinęła potaku ąco głową.
— Danmark — Kobenhavn — wymówiła wyraźnie.
— Dania — Kopenhaga! No, Bogu ǳięki, zaczynamy wreszcie rozmawiać! Celia

Armin z Kopenhagi. Ale to mi eszcze nie wy aśnia, akim sposobem znalazłaś się tuta ?
Wskazał ręką na podłogę i szerokim gestem ogarnął cztery ściany izby:
— Jakim cudem znalazłaś się tuta ?
Odpowiedź zǳiwiła go niesłychanie. Oto Celia mówiła gorączkowo:
— Kobenhavn — Muskvas — Petersburg — Rusland — Sibirien — Amerika. —

Kopenhaga… — Moskwa… — Petersburg… — Syberia — Ameryka? — powtarzał nie-
dowierza ąco. Celio, na miłość boską, wy aśnĳ mi to, bo zwariu ę naprawdę! Przecież
niepodobna uwierzyć, abyś z Kopenhagi przy echała sobie tak po prostu przez całą Ros ę
i Syberię, aż do Kanady, aby ostatecznie dostać się w ręce tego szaleńca, wśród pustkowi
Barrenu, z dala od świata i luǳi! To niemożliwe! Musi to być akieś nieporozumienie!
Czeka , zobaczymy zaraz…

Przypomniał sobie, że ma w kieszeni mały podręcznik geograficzny, aki noszą wszy-
scy funkc onariusze polic i. Na końcu podręcznika zna dowała się mapa całe kuli ziem-
skie . Rozłożył ą przed Celią, która po chwili szukania małym paluszkiem wskazała na
Kopenhagę. Pochylił się nisko nad e głową, by lepie wiǳieć. Ach, z akąż ochotą scho-
wałby swą twarz w te e miękkie, złociste włosy! Z aką rozkoszą u ąłby tę główkę w swo e
dłonie!

W gruncie rzeczy wszystko było mu edno w te chwili, czy ona pochoǳi z Kopen-
hagi, czy spadła z księżyca. Na ważnie sze, że znalazł ą. Skakałby po prostu z radości, ak
podróżnik, któremu udało się odkryć nieznane krainy i ob ąć e w swo e posiadanie. Ale
pohamował się i powstrzymu ąc oddech, woǳił wzrokiem po mapie i małym paluszku
porusza ącym się na nie .

Z Kopenhagi paluszek przesunął się na Moskwę, stamtąd na Petersburg, a potem
powoli wędrował po mapie przez Ros ę, Syberię, aż do cieśniny Beringa.

— Skunnert… — dodała cicho w formie ob aśnienia.
Oparła paluszek na mapie w tym mie scu, gǳie widniała duża, zielona plama; była to

Alaska.
Zawahała się przez chwilkę. Widocznie starała się przypomnieć sobie, aką drogą mo-

gła stamtąd iść dale . Mapa nie mogła e być w tym pomocna. Po krótkim namyśle u ęła
Filipa za rękę, podprowaǳiła go do okna i wskazała na wilki. A zatem: Alaska… potem
wilki, względnie psy… i sanki.
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Filip nie posiadał się z radości. Przytakiwał e głową z zadowoleniem. Zrozumiał
wszystko: nazywa się Celia Armin, pochoǳi z Kopenhagi. Przy echała na Alaskę, a stam-
tąd puściła się saniami w dalszą drogę.

Teraz starała mu się wy aśnić powód swe podróży i okoliczności, wskutek których
dostała się w ręce Brama Johnsona. Odwrócona plecami do okna mówiła żywo, gwał-
townie, niemal ze szlochem, pod wpływem ogarnia ącego ą wzruszenia. Opowiadała mu,
to było zupełnie widoczne, całą przeżytą straszną tragedię, które Filip uż od pierwsze
chwili po trochu się domyślił. Mówiła długo, załamu ąc rozpaczliwie ręce. A kiedy wresz-
cie skończyła, zasłoniła rękami twarzyczkę, wybucha ąc spazmatycznym szlochem.

Zza okna doleciał ich ordynarny szaleńczy śmiech Brama.
Śmiech ten brzmiał w uszach Filipa niby krwawa obelga. Krew zawrzała mu w żyłach.

Jednym susem podskoczył do pieca, wyciągnął z niego duże płonące polano — po czym
podbiegł do drzwi, otworzył e gwałtownie i wypadł przed domek.

Pobiegł za nim straszny, rozpaczliwy krzyk kobiety, krzyk, w którym brzmiała gorąca
prośba. I u rzał równocześnie całą hordę wilków, które zbite w edną gromadę pęǳiły ku
niemu z drugiego końca zagrody. Tym razem Bram Johnson nie powstrzymywał wilków,
lecz stał spoko nie, obserwu ąc całą scenę. Wiǳąc ten straszny widok, Celia krzyknęła
głośno i rozpaczliwie. Odpowieǳiał e ponury śmiech człowieka-wilka.

Filip nie stracił głowy na widok niebezpieczeństwa. Zakręcił płonącym polanem
młynka ponad głową i z całym rozmachem cisnął e mięǳy pęǳące bestie. Mięǳy wil-
kami powstało zamieszanie. Filip skorzystał z okaz i, obrócił się i wpadł do izby. Błyska-
wicznie zamknął za sobą drzwi, a Celia natychmiast zasunęła skobel.

Czas uż był na wyższy, bo w parę sekund późnie wilki dopadły drzwi. Zatrzęsła się
cała chata pod ciężarem ich cielsk. Słychać było kłapanie szczęk i groźne pomruki za
drzwiami. Spo rzał na Celię. Była blada ak trup, trzęsła się cała, daremnie usiłu ąc ukryć
trwogę i wzruszenie.

Filip zrozumiał teraz całe szaleństwo swego postępku i myśli Celii. Gdyby wilki do- Oświadczyny
padły go, on zginąłby, a ona straciłaby ostatnią deskę ratunku. Pochylił się do nie , przy-
tula ąc do siebie twarzyczkę, na które wykwitł słaby uśmiech.

— Celio — mówił ochrypłym nieco głosem, ściska ąc mocno e drobne rączki —
Celio, ty mo a maleńka ta emnicza ǳieweczko, wiesz, estem prawie szczęśliwy, że nie
możesz rozumieć tego, co ci mówię, bo z pewnością wyśmiałabyś mnie tylko. Znam cię
dopiero od ǳiś rana. I uż cię pokochałem. Żadna kobieta w moim życiu nie zrobiła na
mnie tak silnego wrażenia ak ty. Żadne eszcze tak nie pożądałem. Kocham cię, a tyś
powinna wieǳieć o tym. Nie uwierzyłabyś w tak gwałtowną, nagłą miłość — uważałabyś
mnie za drugiego Brama Johnsona.

Spoza drzwi dochoǳił glos Brama; mówił coś do wilków w narzeczu Eskimosów,
odpęǳał e od drzwi, pod którymi się skupiły. Wilki warczały z zadowoleniem. Filip
puścił obie ręce Celii, podszedł do drzwi i odsunął drewniany skobel.

Bram wszedł do izby.
Filip, niepewny, co go czeka, naprężył mięśnie, gotów na wszystko. Ale ku ego

ogromnemu zǳiwieniu Bram wydawał się zupełnie spoko ny i obo ętny. Mruczał coś
tylko pod nosem, z głupkowatą miną, uśmiechniętą, akby ubawiony tym wszystkim co
zaszło. Celia wpiła się paznokciami w ramię Filipa. W spo rzeniu e malowało się przera-
żenie; zachowaniem Brama była widocznie silnie zaniepoko ona. Nagle, nic nie mówiąc,
przeszła szybko do swego pokoiku. Upłynęła edna minuta. Bram pozornie nie zwracał
wcale uwagi na Filipa, mruczał tylko coś pod nosem.

Z pokoiku wyszła Celia; skierowała się prosto do Brama. W wyciągnięte ku niemu
dłoni trzymała pukiel swych złocistych włosów.

Bram przestał natychmiast mruczeć. Twarz roz aśniła mu się akimś bezgranicznym
zachwytem. Grubą, niekształtną rękę wyciągnął ku złotym włosom, które widocznie były
dla niego akimś bezcennym talizmanem.

Celia uśmiechnęła się leciutko. Może właśnie ǳięki temu talizmanowi — pomyślał
Filip — ów potwór, ten człowiek-wilk, otaczał ą takim szacunkiem i czcią od pierwsze
chwili, od momentu gdy dostał ą w swo e ręce. Ale przecież ona była zupełnie w ego
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mocy! Ileż razy mógł zrobić z nią wszystko, co tylko mu się podobało! A może naprawdę
nie zdawał sobie z tego sprawy, aki skarb ma w rękach?

Człowiek-wilk, z miną zadowoloną, począł znowu coś mruczeć, ale uż inacze , ła-
godnym i niemal pokornym tonem. Usiadł na podłoǳe pod ścianą ze skrzyżowanymi
nogami. Rozǳielił pukiel włosów na trzy części i zaczął splatać z nich nowe sidła… Celia,
uspoko ona uż zupełnie, wróciła do swego pokoiku. Czuła potrzebę samotności, chciała
odetchnąć swobodnie po tych wszystkich gwałtownych prze ściach.

Filip, korzysta ąc z e nieobecności, otworzył swó plecak i wydobył z niego przy-
bory toaletowe. Przy rzał się w lusterku i przeląkł się sam siebie. Z nieogoloną brodą,
brudny, nieuczesany, wyglądał tak odstrasza ąco, że zrozumiał dopiero teraz, czemu Ce-
lia w pierwsze chwili na ego widok cofnęła się. Potrzebował pół goǳiny czasu, aby
ogolić się należycie. Co się zaś tyczy Brama, to człowiek-wilk tak za ęty był splataniem
swe sieci, że tak długo nie odrywał oczu od roboty, aż siatka była gotowa. Wstał wówczas
i wyszedł z izby, nie mówiąc ani słowa.

Celia wróciła do pierwszego poko u. Natychmiast zauważyła zmieniony wygląd Filipa,
co sprawiło e widoczną przy emność. Filip zarumienił się mimo woli.

Podeszli do okna i obserwowali Brama. Człowiek-wilk zwołał całą swą hordę i szedł
z nią do furtki. W ręku trzymał narty i batog. Otworzył furtkę, wyszedł i wypuścił za
sobą ǳiesięć wilków. Potem furtkę zamknął.

Celia podeszła do stołu. Filip zauważył, że ze swego pokoiku przyniosła ołówek i ka-
wałek papieru. Usiadła obok stołu i po chwili podała Filipowi z miną triumfu ącą kartkę
papieru, na które wyrysowany był dość niezgrabnie łeb karibu. Miało to oznaczać, że
Bram wybrał się na polowanie. Filip roześmiał się, bo oto znaleźli nowy sposób porozu-
miewania się za pomocą rysunków.

Równocześnie ednak uświadomił sobie co innego, coś co wcale nie było pociesza ące.
Oto Bram, wyrusza ąc na łowy, pozostawił w zagroǳie połowę swe hordy — ǳiesięć
wilków. Nie, nie można się uż było łuǳić! Ów niebezpieczny szaleniec traktował ich
obo e nie ak swoich gości, lecz ak więźniów.

 .   
Noc minęła spoko nie, bez na mnie szego wypadku. Była to pierwsza noc, spęǳona przez
Filipa w chacie Brama, w towarzystwie Celii. Pierwsza i ostatnia.

Naza utrz rano, zanim eszcze Celia wyszła ze swego pokoiku, Filip studiował kole no
w pamięci wszystkie wypadki ostatnich dni. Przede wszystkim, zastanawiał się, czy Bram
naprawdę był wariatem? Czy też tylko udawał wariata? Jeśli Bram rzeczywiście go niena-
wiǳił, może przez długi czas taić się ze swym uczuciem, aż nagle, przy lada sposobności
wybuchnie. Filip pamiętał, co kiedyś powieǳiał mu eden z ego zna omych: „Wariat ma
znakomitą pamięć. Skoro raz uczepi się akie ś myśli, nie zapomni o tym nigdy; zży e
się z nią do tego stopnia, że stanowić ona bęǳie po prostu cząstkę ego duszy. Niena-
wiść do uro onego wroga kiełku e w ego zamroczonym umyśle, by pręǳe czy późnie
wybuchnąć z eszcze większą mocą”.

Raz uż omal Bram nie zabił go. Był to, gdy odebrał mu wszystkie zapasy żywności, aż
do ostatnie okruszyny. Obecnie wybrał się na polowanie, pozostawia ąc swym więźniom
żywność. W każdym razie edno wydawało się Filipowi pewne, Bram na pewno nie kochał
Celii. Gdyby bowiem ą kochał, na pewno nie pozostawiłby e same w towarzystwie
Filipa, ewentualnego przecież rywala. Bram traktował Celię z całym szacunkiem; a we
wzroku ego malowała się akaś pokorna, bezgraniczna adorac a te młode ǳiewczyny.

Mimo wszystko ednak Filip ostatecznie doszedł do wniosku, że należy przy na bliższe
sposobności zabić po prostu Brama, tak ak zabĳa się ǳikie zwierzę, choćby się to Celii
nawet nie podobało. Już i tak stracił kilka dogodnych okaz i.

Kiedy Celia weszła do izby, zdawało mu się, że zgadu e ego myśli. Nie zdraǳa ąc się
ednak z niczym, zabrał się w e obecności do dokładnego, systematycznego zrewidowania
całe izby, służące Bramowi za mieszkanie.

Jestem pewny — monologował głośno — żeś ty to uż zrobiła dawno przede mną.
Ale taka rewiz a est moim obowiązkiem. Kto wie, może uda mi się odkryć coś, czego ty
nie zauważyłaś, a co nam się może barǳo przydać.
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W towarzystwie Celii zabrał się więc do skrupulatne rewiz i całe izby. Zaglądał nawet
pod podłogę, uchyla ąc niezbyt szczelnie przylega ące deski. Poszukiwania te trwały uż
pół goǳiny, ale bez widocznego rezultatu. Nagle wydał okrzyk radości. Oto pod akimś
brudnym, zatłuszczonym kocem odkrył schowany rewolwer służbowy. Niestety, rewolwer
nie był nabity, a naboi nigǳie nie było.

Należało eszcze przeszukać małą przylega ącą komórkę, w które Bram zwykle spał.
Nie znalazł i w nie nic więce , prócz trzech sideł, splecionych z włosów Celii.

Spoglądał na nie przez chwilę ze wzruszeniem, a potem przykrył e z powrotem skó-
rami niedźwieǳi, mówiąc:

— Nie trzeba ich ruszać… Byłoby niedelikatnością gospodarować w łóżku obcego
człowieka…

Po chwili mówił dale :
— Nie zna du ę nawet owego noża, którym Bram zwykle kroi mięso. Ciekawe, czy

był tak samo ostrożny i przewidu ący, kiedy byłaś tu eszcze sama edna. W każdym razie
nie zna du ę nigǳie żadne broni ani nic podobnego.

Zza ścian chatki doleciało uszu Filipa głośne u adanie wilków. Podszedł do okna.
Dwa wilki gryzły się ze sobą. Nie ma co mówić, Bram zostawił ich obo e pod doskonałą
strażą tych bestii. Gdyby mu się nawet udało zabić Brama, lub unieszkodliwić go, akim
sposobem da sobie z nimi radę? Jeżeli Bram we ǳie do izby ze swą strzelbą, wszystko
dałoby się zrobić. Wystrzela e kole no co do nogi. Tylko pytanie, czy Bram w ogóle
przyniesie tu kiedykolwiek strzelbę?

Oba wilki gryzły się dale . Reszta otoczyła e półkolem. Jeden tylko, olbrzymi, nie
zwraca ąc uwagi na nic, legł w kącie, obgryza ąc dużą kość, z które odrywał ostatnie
strzępy mięsa. Słychać było groźne kłapanie ego potężnych szczęk.

— Wiem uż! — zawołał Filip. — Wilki przecież, tak samo ak luǳie, muszą dosta-
wać eǳenie, konieczne do życia. Skoro uż załatwię się z Bramem, pozostawię e w te
zagroǳie tak długo, aż pozdycha ą z głodu. Wymagać to bęǳie tygodnia, może i więce .
Kwestia cierpliwości tylko. Ale my bęǳiemy mieć ostatnie słowo! Trzeba, aby Celia to
nareszcie zrozumiała: przede wszystkim musimy pozbyć się Brama.

Celia właśnie go zawołała. Odszedł od okna i wrócił do nie . Celia wydawała się moc-
no wzruszona. Na stole rozłożyła kilka kartek papieru, które wyniosła ze swe izdebki.
Na każde kartce widniał akiś nieudolny rysunek, nakreślony e ręką. Nietrudno było
domyślić się Filipowi, że Celia za pomocą tych rysunków chce mu ob aśnić to wszystko,
czego sobie wza emnie słowami wypowieǳieć nie mogli.

Kołysząc lekko swym smukłym dałem, szepnęła cicho: „Filip”. A emu zrobiło się
ǳiwnie miło, słysząc, że woła go po imieniu, tak akby to było rzeczą naturalną.

Nachylił się nad leżącymi papierami. Pobruǳone i zniszczone, widocznie nieraz uż
były w użyciu. Rysunki te przedstawiały całą historię młode ǳiewczyny.

— Domyślam się — mówił Filip — że sama to wszystko rysowałaś, by pokazać
Bramowi. I on niewiele więce wie o tobie, aniżeli a. Tak, tak… rozumiem uż wszystko…
Jakiś okręt, psy, luǳie… akieś walki… Przy rzy my się bliże …

Celia spoglądała na niego z wytężoną uwagą. Pragnęła, aby ak na pręǳe ą zrozumiał.
Filip pochylony nad rysunkami dągnął dale :
— Tu, na tym rysunku, w samym środku, esteś ty, „pani”. Ty, z rozwichrzonymi

włosami, bronisz się przed akimiś ludźmi, którzy tak akby chcieli cię zabić pałkami Co
to ma znaczyć, mocny Boże? A tu wysoko, w górze, akiś statek. Od niego powinniśmy
zacząć. Zapewne wysiadłaś z tego statku, prawda‥? Statek, statek, statek…

— Skunnert — zakrzyknęła łagodnie, pokazu ąc palcem na ów wyrysowany statek.
— Skunnert… Siberien…

— Szkuner… Syberia! — powtórzył Filip. — Tak się właściwie powinno wymawiać,
mo a Celio! Za rzy my znów tuta !

Wydobył z kieszeni ową małą mapkę kuli ziemskie i rozłożył ą na stole.
— Weźmy się na nowo do roboty i to możliwie dokładnie.
Pochylili się obo e nad mapą. I znowu, ak wczora , zetknęły się ich ciała. Filip niemal

dotykał ustami e złocistych włosów. Zadrżeli obo e. Ale Celia opanowała się szybko.
Odsuwa ąc się nieco, zaczęła woǳić palcem po mapie.
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Statek wypłynął z u ścia rzeki Leny na Syberii. Płynął następnie wzdłuż wybrzeży aż
gǳieś w okolice Alaski. W tym mie scu paluszek zatrzymał się bezradnie. Wymownym
gestem dała mu do zrozumienia, że nie potrafi określić, w którym mie scu statek dobił
do wybrzeży Ameryki Północne .

Zaczęła pokazywać mu kole no następne kartki, na których przedstawione były akieś
walki i utarczki, których właściwego znaczenia ednak Filip nie mógł zrozumieć. Wreszcie
na zakończenie skreśliła eszcze eden rysunek, przedstawia ący olbrzymiego człowieka,
otoczonego bestiami. Miał to być Bram ze swymi wilkami. I teraz dopiero zrozumiał
Filip, dlaczego tak broniła Brama, dlaczego nie pozwalała, by choć eden włos spadł mu
z głowy. Bram był e wybawcą, on ą wyratował z tych wszystkich strasznych prze ść,
o których po części mówiły rysunki. On ą wtedy wyratował i zabrał ze sobą do swe
kry ówki. Dlaczego ą tuta trzymał w zamknięciu, tego z rysunków domyśleć się było
niepodobieństwem.

Nie edno eszcze wymagało wy aśnienia. Po co i w akim celu echała Celia na Syberię?
Kto skierował okręt ku niegościnnym wybrzeżom Alaski? Co to za edni ci nieznani e
wrogowie, z rąk których Bram ą wyratował?

Filip wziął do ręki eden z rysunków, który Celia przyniosła i odłożyła na bok. Na
rysunku tym były dwie osoby: mężczyzna i ona. Mężczyzna ów trzymał ą w swoich
ramionach. Filip podniósł wolno głowę i spo rzał na Celię. W oczach e lśniły łzy.

Nagle poczuł zimny ciężar na sercu. Od owe chwili, gdy obo e zetknęli się w te
samotne chacie, gdy losy ich niezwykłym trafem splotły się razem, w sercu Filipa nastały
ǳiwne zmiany. Ogień miłości zapłonął mu w piersi. Upa ał się słodką, rozkoszną naǳie ą.
I oto nagle naǳie a zgasła! Celia na pewno kocha innego!

Wstał i wolnym krokiem podszedł do okna, chcąc ukryć zmieszanie. Spo rzał przez
okno i w te same niemal chwili zakrzyknął głośno. Wypuścił z rąk ów rysunek, który
zabrał ze sobą. Chwycił się kurczowo ramy okna.

— Patrz! — wołał ak nieprzytomny. — Patrza , na Boga!
Przez cały czas, kiedy sieǳieli obo e przy stole, panowała niezmącona cisza. Nie słyszeli

na lże szego szmeru, ani hałasu. A oto co u rzeli: ów ogromny wilk, co eszcze niedawno
obgryzał kości, leżał teraz na śniegu, wyciągnięty ak długi, był martwy. Zesztywniał uż
zupełnie. Z rozchylonego pyska błyskały białe, potężne kły, a poniże łba widniała kałuża
krwi.

Filip nie tyle przeraził się tą nagłą śmiercią wilka, ile widokiem broni, od które
zwierzę zginęło. Wilk przeszyty był na wylot czymś w roǳa u lancy.

Poznał od razu ów harpun cienki i długi, ów straszliwy ǳiryt, akim posługu e się
tylko eden edyny szczep w całym Northlanǳie: szczep Kogmolloków, zbó ców o czar-
niawych twarzach, ży ących nad brzegami Zatoki Koronacy ne i Ziemi Wollastona.

— Odsuń się od okna, Celio! — zakrzyknął z trwogą. I czym pręǳe odprowaǳił ą
w głąb izby.
 . 
Kogmolloki! Te straszne, okrutne diabły, o sercu zimnie szym od tych lodów, wśród
których ży ą! Okrutne, nieubłagane!

— Daru mi, Celio — mówił Filip — że krzyknąłem tak na ciebie i tak gwałtownie
odciągnąłem od okna. Ale nawet na drugim końcu świata poznałbym tę straszną, śmier-
cionośną broń. Wiǳiałem uż nieraz, z aką łatwością i pewnością rzuca ą ǳirytem na
odległość stu ardów. Potrafią walczyć ak prawǳiwe diabły. Spec alnością ich est polo-
wanie na białe kobiety. A coś mi mówi, że oni przyczaili się gǳieś w pobliżu i obserwu ą
nasze okno.

Celia nie rozumiała wprawǳie tego, co do nie mówił, ale wydawała się nie mnie
przerażona od Filipa widokiem owego zabitego wilka, przeszytego ǳirytem. Podeszła
szybko do stołu, pochwyciła edną z kartek i podała ą Filipowi. Na kartce narysowana
była scena akie ś walki.

— W takim razie — mówił drżącym głosem — oni właśnie ciebie poszuku ą. Musieli
się spec alnie uwziąć na ciebie, skoro aż tuta się z awili. Nie słyszałem nigdy, aby ośmielili
się zapuszczać tak daleko na południe.
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Celia oǳyskała uż panowanie nad sobą, w e wzroku malowało się zdecydowanie
i odwaga oraz zupełna ufność, że Filip stanie również odważnie w e obronie. Spodobało
się to Filipowi. I on nabrał od razu otuchy.

Nie odwraca ąc się od okna, zaczął mówić przygotowany na to, że lada chwila wpadnie
przez nie z brzękiem tłuczonych szyb ǳiryt.

— Nie ma co, wpadliśmy w ładne tarapaty! Mogę to głośno powieǳieć, nie prze-
rażę cię, bo i tak mnie nie rozumiesz. Uważasz, Celio, są rozmaici Eskimosi. Są mięǳy
nimi luǳie poczciwi i porządni. Ale plemię Kogmolloków to skończone łotry i bandy-
ci. Gorsi nawet od ǳikich czerwonoskórych z wysp Filipińskich; nikt im nie dorówna
w nastawianiu pułapek i zasaǳek. Założyłbym się też, że Bram nie wróci uż żywy z owego
polowania, na które się wybrał. Może uż w te chwili leży gǳieś przeszyty ich ǳirytem.

Celia uśmiechała się, słucha ąc te przemowy. Zrobiła ruch, akby chciała pode ść do
okna. Zatrzymał ą, i niemal w te same chwili od strony zagrody rozległo się przeraźliwe
wycie wilków. Wymownym gestem poprosił ą, by usiadła przy stole, a sam podszedł do
okna.

Wilki zbiły się w edną kupę koło furtki. Co chwila któryś z nich z wściekłym wy-
ciem podskakiwał w górę, rzuca ąc się na grube pale świerkowe, z których zrobione było
całe ogroǳenie. W połowie drogi do chaty leżał na śniegu drugi wilk, też martwy. Nie-
wątpliwie Eskimosi schwytali gǳieś Brama w zasaǳkę, i byli pewni, że młode ǳiewczę
est samo w chacie. Ponieważ czuli lęk przed wilkami, postanowili przede wszystkim
powybĳać e po kolei za pomocą ǳirytów.

W pewne chwili Filip spostrzegł wychyla ącą się znad ogroǳenia głowę i ramiona.
Równocześnie, niby błyskawica, błysnął ǳiryt, rzucony w grupę wilków. Głowa zniknęła
równie błyskawicznie, ak się ukazała.

Filip odwrócił głowę. Celia stała tuż przy nim, i była świadkiem całe sceny. U ęła
go mocno za ramię, tłumiąc krzyk przerażenia, aki wyrwał się e z piersi. Pobiegła do
swego pokoiku i po chwili wróciła stamtąd, niosąc w ręku akiś przedmiot, który podała
Filipowi.

Był to miniaturowy rewolwer, prawǳiwa zabaweczka, z które tylko śmiałby się w in-
nych okolicznościach. Rewolwer ten, kaliber , nabity był kulami tak maleńkimi, że
ledwie można by z nich zabić wróbla na odległość piętnastu do dwuǳiestu kroków, o ile
naturalnie wróbel pręǳe nie uciekłby. Jednak mimo wszystko i taką bronią nie należało
pogarǳać. Narobi przyna mnie huku, a eżeli kula nawet nie dosięgnie Eskimosa, on,
słysząc wystrzał, przewróci się choćby ze strachu. Wystarczy strzelić parę razy i pokazać
się Eskimosom, aby wiǳieli, że Celia nie est sama w chacie, że ma obrońcę i to nawet
uzbro onego w broń palną.

Dlatego też Filip poǳiękował w głębi duszy Bogu za tę pomoc, zesłaną mu niespo-
ǳiewanie. Trzeci ǳiryt przeszył na wylot trzeciego wilka. Zwierzę, śmiertelnie ranne,
wlokło się z wysiłkiem po śniegu. Pozostałe siedem wilków w szalonych susach rzucało
się z furią na pale ogroǳenia.

Filip podszedł po cichu do drzwi, uchylił e nieznacznie i stanął na czatach. Celia
przystanęła obok niego, akby domyśla ąc się, o co mu choǳi. W pewne chwili trąciła
go lekko w ramię. Oto ponad palisadą, ostrożnie, pomału, wychylała się akaś czarniawa
twarz.

Szybki ak piorun Filip wypadł zza drzwi, wyda ąc przeraźliwy i donośny okrzyk wo-
enny. W chwili, gdy zabłysnął ǳiryt, Filip wypalił z rewolweru. Głowa i ramię zniknęły
ak za dotknięciem czaroǳie skie różdżki. Ale równocześnie też i wściekłe wilki rzuciły
się w stronę Filipa. Jednym susem dopadł drzwi i zamknął e za sobą.

— Nie ma co mówić, dostaliśmy się w ładną kabałę — mówił ze śmiechem do Celii,
podczas gdy wilki dobĳały się do zamkniętych drzwi.

Ob ął ą wpół ramieniem i ciągnął dale :
— Jaka szkoda, że ci drunie nie wieǳą o tym, iż nam zależy tak samo, ak im, na

unieszkodliwieniu Brama! Gdyby tak oni chcieli nam dopomóc w walce z tym naszym
wspólnym wrogiem — to dopiero by było przedstawienie! Wiǳiałaś, ak ów czarny e-
gomość zmykał z palisady? Jestem pewny, że go nie trafiłem. I da Boże, aby tak było
rzeczywiście! Bo gdyby te łapserdaki przekonały się, że mo e kulki są zaledwie wielko-
ści ziarnka grochu, a rany od nich nie barǳie bolesne niż ukąszenia owada, obsiedliby
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wszyscy palisadę, niby stado wron i kpiliby sobie z nas w żywe oczy. Słyszałaś, akiego
huku narobiłem, prawda?

Pod wpływem zagraża ącego im obo gu niebezpieczeństwa, Celia nie zwracała uwagi
na to, że Filip obe mował e kibić coraz silnie szym i gorętszym uściskiem, podniecony
zarówno czeka ącą go walką, ak i wzbiera ącą w sercu miłością.

— Chwila est poważna — zaczął mówić głosem tak zmienionym, że Celia na pewno
przestraszyłaby się, gdyby rozumiała, co on mówi. — Co się z nami stanie? Jeżeli Bram
uż nie ży e, te czarne diabły z małpią gębą wystrzela ą wszystkie wilki, a potem wyłamią
furtkę i przypuszczą szturm na chatę. Czu ę się na siłach, by stoczyć z nimi walkę, choćby
było ich nawet dwuǳiestu. Miłość, aką czu ę do ciebie, podawa a me siły. Ale zanim
do tego do ǳie, chciałbym edno wieǳieć: kim est ów mężczyzna, tu, na tym rysunku?
W tych ostatnich minutach, akie ǳielą nas od walne rozprawy z tymi diabłami, mam
szaloną ochotę przycisnąć cię do mego serca, obsypać pocałunkami, abyś eszcze wieǳiała,
akie uczucia żywię do ciebie. Kocham cię całą, od stóp do głowy. Tylko lękam się, czy Wiadomość
nie zanadto wcześnie się z tym wybrałem… czy nie bęǳiesz mną pogarǳać…?

Otrząsnął się, odsunął się od Celii i u ął w ręce ów rysunek, który niedawno wziął ze
złością i rzucił na stół. Rozwinął go i wygłaǳił starannie.

— Co to może być za człowiek? Jeżeli go nie kochasz, czemuż obe mu esz go tak czule
i serdecznie?

Celia z tonu głosu i ze wzroku Filipa domyśliła się, że chce ą o coś pytać. Z ogromnym
wysiłkiem starała się odgadnąć, o co mu choǳi. W zachowaniu Filipa przebĳało się akieś
zażenowanie, którego dotąd nigdy nie zauważyła. Podał e ów rysunek. Może, myślał
sobie, Celia wroǳoną intuic ą odgadnie, co go dręczy. Wpatrywał się w nią uważnie.
Celia patrzyła długą chwilę na ów rysunek: wreszcie podniosła ku niemu oczy, roz aśnione
akimś ǳiwnie czystym i pogodnym blaskiem. Odgadła.

— Min fader — rzekła spoko nym głosem, wskazu ąc paluszkiem na rysunek owego
mężczyzny. — Min fader.

Zdawało mu się, że mówi po angielsku.
— Your father¹²? — krzyknął niemal.
Skinęła potaku ąco głową:
— O o-ee min fader… — powtórzyła.
Odetchnął z ulgą:
— Chwała Panu Bogu! — zawołał.
I natychmiast dodał wesoło:
— Dużo tam mamy eszcze naboi? Paf! paf! paf! Mam taki humor, że tym małym

rewolwerkiem gotów estem wystrzelać cały świat!

 .   
Filip nie posiadał się z radości. Zapomniał od razu o Bramie, o wilkach, o Eskimosach.
Zapomniał, w ak rozpaczliwe sytuac i zna du ą się obo e. „Je o ciec”! Chciałby krzyczeć
z radości, skakać i tańczyć dookoła izby, unosząc Celię w ramionach.

Ale należało się pohamować. Lękał się, by w tych fiołkowych oczach nie dostrzec
niemego wyrzutu, by e nie urazić zbyt obcesowym zachowaniem się. I tak uż omal nie
zdraǳił się, kiedy mu oświadczyła, że ów mężczyzna na rysunku to e o ciec. W spo rzeniu
e odmalowało się zǳiwienie. Niewątpliwie odgadła właściwy powód wzruszenia i te
nagłe radości Filipa. Prawǳiwą, a niewymowną rozkosz sprawiała mu myśl, że mężczyzna
i kobieta, choćby każde z nich pochoǳiło z przeciwnego końca świata, choćby nie potrafili
porozumieć się ze sobą w żadnym ęzyku, mimo wszystko mogą się pokochać, a serca ich
bić będą w zgodnym rytmie.

I wówczas, nie wieǳąc, co mówi, skierował od razu rozmowę na rewolwer i nabo e.
Celia ob aśniała mu na migi, że nie ma zapasowych naboi. Całym ich skarbem by-

ły tylko te cztery kulki, tkwiące eszcze w rewolwerze, choć w razie napadu Eskimosów
porządny kĳ barǳie mu się przyda, niż to małe cacko. Postanowił wyszukać od razu
akąś tęgą pałkę, lepszą i poręcznie szą od owych polan leżących pod piecem. Wreszcie

¹²your father (ang.) — twó o ciec. [przypis edytorski]
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zdecydował się oderwać ze ściany cienki pień świerkowy, przybity tam w celu wzmocnie-
nia wiązania. Pień okrągły i gładko ciosany mierzył około czterech stóp długości. Gruby
u nasady, zwężał się stopniowo ku końcowi.

Filip uchwycił ową zaimprowizowaną pałkę za cieńszy koniec i zrobił nią kilka młyn-
ków w powietrzu.

— No, teraz mamy broń i możemy ich godnie przy ąć. Nie uda im się wypęǳić nas
z chaty, chyba że podłożą ogień. A co się tyczy tych drzwi, oto zapewniam cię, Celio, że
żaden z nich nie prze ǳie przez nie żywy!

Wyglądał tak wo owniczo, z takim zapałem wymachiwał swą pałką, że Celia wiǳąc to,
nie mogła się powstrzymać od łagodnego uśmiechu. FiHp zaprzestał wówczas wywĳania
młynków i rzuca ąc pałkę, podszedł do nie :

— No, Celio — mówił — uściśnĳmy sobie ręce. Jesteśmy przecież dobrymi przy a-
ciółmi, nieprawdaż?

Bez na mnie szego wahania wyciągnęła rękę ku podane e dłoni. I chociaż śmierć
czaiła się ku nim z ukrycia, uśmiechnęli się do siebie. Potem Celia przeszła do swego
pokoiku i przez pół goǳiny nie pokazywała się.

Rzucił okiem na zagrodę i wilki. Wilki wydawały się akieś spoko nie sze, rozproszyły
się po całym podwórzu. Wywnioskował z tego, że Eskimosi widocznie musieli się oddalić.
Dopiero teraz uświadomił sobie, że owe bestie, których chciał się koniecznie pozbyć, były
dla nich na pewnie szą obroną. Zostało ich eszcze siedem i na pewno daǳą mu znać
o zbliżaniu się Eskimosów.

Nieprzy aciel na początek z awił się z pewnością w małe liczbie. Może trzech lub
czterech luǳi, którzy przybyli tu racze na zwiady.

Jeżeli rzeczywiście Bram wpadł w zasaǳkę i leży obecnie martwy, przeszyty ǳiry-
tem, Kogmolloki pewni byli, że wystarczy paru luǳi, by napaść na Celię, pozbawioną
wszelkie opieki i obrony, i uprowaǳić ą w triumfie. Tymczasem przekonali się, że ma ą
do czynienia nie tylko z wilkami, ale i z akimś obcym mężczyzną, i to w dodatku uzbro-
onym. Wrócili zapewne po posiłki. W tym stanie rzeczy na rozsądnie byłoby uciekać
natychmiast. Tak, ale na droǳe do wolności stało siedem ǳikich bestii.

Ściemniło się zupełnie; niebo zakryły ciężkie, czarne chmury nisko nad ziemią. Nad-
ciągała śnieżyca. Eskimosi przewidywali ą wcześnie i z tym zapewne liczyli się. Nie lękali
się ewentualne pogoni, bo wicher i śnieg zatrze szybko ślady po nich.

Nie była to pierwsza zbrodnia, aką ci barbarzyńcy Północy mieli na sumieniu. Oto
w zeszłym roku na wybrzeżach Oceanu Lodowatego zamordowali oni kilkunastu białych,
mięǳy nimi ednego mis onarza i dwóch amerykańskich podróżników. Trzy patrole po-
licy ne wyruszyły w sierpniu w pogoń za zbrodniarzami, kieru ąc się w stronę Zatoki
Koronacy ne i Kanału Bathursta.

Jeden z tych patroli, prowaǳony przez Olafa Andersona, Szweda z pochoǳenia, do-
tychczas eszcze nie wrócił. Kiedy Filip wyruszał z fortu Churchilla w pustkowia Barrenu,
rozeszły się pogłoski, że Olaf zginął razem ze swymi pięcioma ludźmi. Nic ǳiwnego za-
tem, że te straszne ǳikusy ośmieliły się napaść również na o ca Celii Armin i luǳi,
którzy z nim razem wylądowali. Mord i rabunek był ich żywiołem, a rozlewanie krwi
białych luǳi sprawiało im rozkosz. Ale że odważyli się zapuścić tak głęboko na południe
w zupełnie obce im strony, dotąd przez nich omĳane, wydawało się to Filipowi barǳo
ǳiwne i coraz mnie zrozumiałe.

Rozmyślania te przerwała mu nadciąga ąca zawie a śnieżna. Burza szła od północne-
go wschodu. Niebo zasnuło się niby czarną, żałobną płachtą, która całkowicie stłumiła
światło ǳienne. Cisza była przygniata ąca; nie drgnęła ani edna gałązka świerków, ro-
snących wokoło zagrody. Filip postanowił przywołać Celię, by razem z nim obserwowała
to potężne z awisko przyrody. W półmroku można było zaledwie dostrzec szare sylwetki
przemyka ących wilków.

Pogrążony w myślach nie słyszał, ak Celia wyszła ze swego pokoiku i zbliżyła się do
niego. Zauważył ą dopiero wówczas, gdy stanęła tuż przy nim.

Ten straszny potop ciemności, zalewa ący cały widnokrąg, zbliżał ich obo e do siebie.
Nic nie mówiąc, Filip u ął Celię za rękę i zatrzymał tę e drobną ciepłą dłoń w swo e
dłoni.
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Wśród ogromne ciszy usłyszeli na pierw akieś głuche szmery, przytłumione, dalekie.
Szmery te akby skradały się, podchoǳiły coraz bliże , gǳieś z krańców świata poczęte, aż
napełniły całą ziemię i niebiosa. Była to niby akaś żałosna, przeciągła, rozpaczliwa skarga.
Jeszcze nie ucichła, kiedy pierwszy powiew wiatru przeleciał ponad chatką.

Ach, te zawie e śnieżne Barrenu! Nigǳie, na całym świecie nie spotkasz czegoś po-
dobnego. Nigǳie burze nie wy ą podobnymi głosami, przypomina ącymi do złuǳenia
głosy luǳkie.

Filip nasłuchał się ich uż nieraz. Słyszał uż te przenikliwe ęki i kwilenia podobne
do płaczu tysięcy małych ǳieci. Słyszał w ciemnościach burzy opętańcze chichoty i ryki
szaleńców, krzyki niewiǳialnych luǳi, rozpaczliwe szlochanie kobiet. Nie eden człowiek
oszalał od tego. Podczas długie nocy zimowe , kiedy słońce znika na przeciąg pięciu mie-
sięcy, nawet Eskimosi tracą rozum i pod wpływem takich burz śnieżnych mordu ą się
wza emnie.

Burza z wichrem szalała pod samotną chatką. Zrobiło się tak ciemno, że Filip nie Pocałunek
wiǳiał nic więce , prócz blade twarzy młodego ǳiewczęcia. Ale czuł dobrze drżenie e
ciała, gdy tuliła się do niego. I zdawało mu się, że zna ą się obo e nie od ǳisia , lecz uż od
dawna, od barǳo dawna, że należą do siebie ciałem i duszą uż od wielu, wielu miesięcy.

Rozchylił ramiona. Celia rzuciła się w nie, wyczerpana i załamana zupełnie. Przytulił
ą do siebie… mocno… eszcze mocnie , szepcząc:

— Niczego się nie lękam… Nic nas nie zmoże… nic… nic… nic…
Wszystko mieściło się w tych kilku prostych słowach. Powtórzył e kilkakrotnie,

przyciska ąc Celię do piersi, aż uczuł na swym sercu bicie e serca.
Obróciła ku niemu głowę i nagle Filip poczuł na swych ustach dotknięcie e gorących

warg. Zamarli obo e w długim, mocnym pocałunku; Celia nie broniła się, nie próbowała
nawet odsunąć się od niego.

— Nic nas nie zmoże, ukochana… nic… nic… — powtarzał Filip, szlocha ąc niemal
z radości.

A kiedy to mówił, cała chatka zatrzęsła się w posadach od gwałtownego wichru, który
niby taranem uderzał o drzwi. Prawie natychmiast rozległ się akiś ryk straszny, nieluǳki,
któremu zawtórowało przeciągle wycie wilków Brama Johnsona.

 .  
W pierwsze chwili Filip i Celia byli pewni, że to człowiek-wilk, wróciwszy ze swe wy-
prawy, wydał ów groźny ryk pod drzwiami chaty. Ale nie, to burza ryczała.

Wicher przycichł, akby uż wyczerpany. Cisza nastała taka, że Filip i Celia, słysze-
li przyspieszone bicie swych serc. Potem Celia, wiǳąc, że niepotrzebnie się przelękli,
przytuliła się do Filipa i wybuchnęła śmiechem.

— Tak est, to tylko burza — szepnął Filip uspoka a ąco. — Nigdy eszcze nie słysza-
łem podobnego ryku. Nawet wilki zawyły z trwogi‥ A i ty przestraszyłaś się porządnie.
Wiesz co, zapalimy świeczki Brama, dobrze?

Poszli obo e, trzyma ąc się za ręce, do mie sca, gǳie Bram przechowywał świeczki,
sporząǳone własnoręcznie z niedźwieǳiego sadła. Celia wydobyła dwie świeczki i podała
Filipowi. On e zapalił.

Migocące ich światełka odbĳały się w oczach Celii, niby w zwierciadle. Patrząc na
te błyszczące źrenice, spogląda ące na niego tak wymownie, Filip miał ochotę porwać
Celię w swe ob ęcia i uścisnąć ą znowu serdecznie. Ale Celia odwróciła się od niego
i podeszła do stołu, gǳie postawiła obie świece. Filip wydobywał z kry ówki edną świecę
po drugie , aż do ostatnie . Dwanaście światełek roz aśniło ciemności w poko u. Zbytek
to był i lekkomyślność, ale Filip był zdania, że należało choć w ten spsób udokumentować
swą radość.

Czuł się szczęśliwy. Celia wieǳiała uż, że on ą kocha, nie mogła w to wątpić. ǲiewictwo
A z oczu e czytał, że ufa mu. Zadowolony był prawie, że ów straszny ryk wichury wyrwał
ich w samą porę z te ekstazy miłosne , w aką zapadli. Teraz może przyna mnie śmiało
spo rzeć e w oczy: nie nadużył zaufania, akim go obdarzyła.
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Tego długiego pocałunku, który złączył ich usta, Celia nie żałowała. Czytał to z e
oczu. Ale po lekkim drżeniu e ciała, po rumieńcu, który okrasił e twarzyczkę, domyślił
się, że i ona myślała o tym samym, co on.

Gruba, złocista kosa spłynęła falą na piersi; w migocącym blasku świeczek lśniły e
włosy, niby płynne złoto. U ął e ostrożnie w dłonie i przycisnął do ust.

— Kocham cię — szeptał. — Kocham.
Stał tak przez chwilę z głową pochyloną, kry ąc twarz całą w te złociste kaskaǳie.

Celia nie broniła się. Drżącym trochę głosem coś mówiła… Potem wzięła płaszcz Filipa,
leżący na krześle, podeszła do okna i zasłoniła e płaszczem, wskazu ąc palcem na płonące
świeczki.

— Nie mamy się czego lękać — odezwał się Filip, potrząsa ąc głową. — Póki burza
szale e, nie grozi nam żaden ǳiryt… Eskimosi ma ą teraz coś ważnie szego na głowie,
muszą myśleć o sobie.

Rzeczywiście, po krótkie przerwie, burza z wichrem rozszalały się na nowo, wstrzą-
sa ąc wiązaniami chaty.

— Słucha ! — zawołał Filip.
Nastawiła uszu, nie okazu ąc na mnie szego lęku. Z oddali dolatywało ponure wycie

wilków.
Filip wydobył z kieszeni swó mały atlas i otworzył go na mapie Kanady.
— Wy aśnię ci — zwrócił się do Celii — skąd przychoǳą tuta te diabelskie wichury.

Spó rz przede wszystkim, gǳie my się zna du emy. Chatka nasza stoi w tym mnie więce
mie scu.

Ogarnął ramieniem cztery ściany chatki, by mogła go lepie zrozumieć, a potem za
pomocą ołówka Celii naznaczył na mapie mały czarny punkcik.

— Tuta , to Barren — ciągnął dale , woǳąc ołówkiem po mapie. — tam dale na
górze, Ocean Lodowaty, a tu Zatoka Hudsona. Stamtąd przylatu ą w tę stronę wichury
i burze, aż do dą do Barrenu, gǳie na przestrzeni pięciuset mil hula ą swobodnie, nie
ma ąc się na czym zatrzymać.

Dale mówił e o prądach i wirach powietrznych, o tych chmurach zwisa ących nad
ziemią tak nisko, że luǳiom niemal tchu braku e. Mimo na lepszych chęci Celia nic z tego
wszystkiego nie mogła zrozumieć. Przyglądała się uważnie mapie, zwraca ąc spec alnie
uwagę na ten czarny punkcik, nakreślony przez Filipa, a ma ący przedstawiać chatkę.

Wieǳiała uż teraz, gǳie się zna du ą; chciała się dokładnie zorientować, odszukać
na mapie tę drogę, którą sama przebyła.

— Tu! Tu! — wykrzyknęła nagle, chwyta ąc Filipa za ramię i przerywa ąc ego wy-
wody.

Wskazywała przy tym palcem na wyrysowaną na mapie krętą linię Mieǳiane Rzeki
(Copper Mine).

Kilka razy z rzędu powtórzyła: Copper Mine.
Filip skinął głową na znak, że ą rozumie.
Celia mówiła głosem głuchym, z coraz barǳie wzrasta ącym wzruszeniem. Mnie

więce w edne trzecie części górnego biegu rzeki nakreśliła na mapie krzyżyk. W tym
mie scu właśnie napadli ich Kogmolloki. Opowiadanie swo e ob aśniła rysunkiem. Na-
pastnicy, pobici i odparci, uciekli. Potem wrócili, wywiązała się nowa walka. Wtedy to
z awił się Bram Johnson, wyratował ą i zabrał ze sobą. Ale o ciec e pozostał tam, w mie -
scu naznaczonym przez nią ołówkiem.

— Father! Father! — powtarzała uporczywie. Chciała, aby Filip przede wszystkim to
zrozumiał. Je o ciec est tam! O ciec ży e! Muszą obo e iść tam, ratować go.

Filip domyślił się, o co e choǳi. Ale w głębi duszy przekonany był, że e biedny
o ciec uż dawno zginął. Te małe czarne diabły na pewno nie tylko go zabili, ale w dodatku
poćwiartowali na kawałki, ak to zawsze robią, gdy uda im się schwytać nieprzy aciela.
Świeży przykład mieli na Olafie Andersonie i ego towarzyszach. Było ich sześciu —
luǳie odważni, ǳielni, uzbro eni, a ednak ulegli. Jak o ciec Celii potrafił się uratować?

Zupełnie nie w porę wybrała się Celia z tym pro ektem, aby zawrócić z drogi i puścić
się znów na północ, aż do Mieǳiane Rzeki. Jeżeli im się nawet uda uciec z chatki przed
powrotem Eskimosów, muszą dla ocalenia własnego życia uciekać czym pręǳe na połu-
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dnie, aby dostać się do chatki Piotra Breault. A zapuszczać się w głąb Barrenu na północ,
bez broni, bez psów i sanek, to oznaczałoby samobó stwo.

Trudno mu ednak było wy aśnić to Celii i przemówić e do rozumu. A eszcze bo-
leśnie było mu odbierać e otuchę i naǳie ę. Przecież wierzyła święcie, że o ciec e ży e
eszcze. Filip milczał zmieszany, nie wieǳąc, co począć.

Z pomocą ołówka i papieru Celia dała mu do zrozumienia, że e o ciec, Paweł Armin,
zna dował się w towarzystwie eszcze dwóch białych luǳi.

Czas mĳał. Burza szalała bez przerwy — ciemność zupełna zaległa wokoło. Filip
spo rzał na zegarek: była goǳina siódma wieczór. Podprowaǳił Celię do e pokoiku
i wymownymi gestami nakłonił ą, by poszła się położyć i przespać.

Po upływie goǳiny podszedł cichutko do cienkie ściany i nasłuchiwał. Nie słyszał
żadnego szmeru: Celia uż widocznie zasnęła. Nasunął czapkę na oczy, owinął się szczelnie
płaszczem i u ął w rękę ową zaimprowizowaną świerkową pałkę. Po czym, wykonu ąc
swó śmiały plan, ułożony poprzednio, podszedł do drzwi, otworzył e, wyszedł spiesznie
i zamknął za sobą.

Wicher uderzył mu w twarz z całą siłą. Ale nie zląkł się, owszem, ucieszył się nawet
z tego. Z pewnością wilki kulą się gǳieś pod ścianą zbite w kupę. Przy te wichurze nie
zwęszą go, nie dosłyszą ego kroków.

Stał eszcze chwilkę, ściska ąc nerwowo pałkę w dłoni. Nic się nie ruszało. Postąpił
eden krok, potem drugi. Szedł ostrożnie, powoli, wymachu ąc palką, gotów w każde
chwili uderzyć, gdyby przypadkowo natknął się na wilki. Spoko ny był i opanowany zu-
pełnie, akby szedł w cichą, gwiaźǳistą noc.

Doszedł wkrótce do palisady, otacza ące cały domek. Posuwa ąc się dale po omacku
— natrafił na furtkę. Odetchnął z pewną ulgą. Po chwili furtka uż była otwarta na oścież.
Aby się sama nie zamknęła, przymocował ą za pomocą grubego polana, które zabrał ze
sobą z izby. Następnie wrócił do chaty, orientu ąc się według światełka świecy, którą
pozostawił płonącą w pobliżu okna.

Kiedy wszedł do izby, po odbyciu te ryzykowne wyprawy, u rzał Celię. Stała, oǳiana
w szlaoczek, z rękami założonymi na piersi. Czekała na niego, a w e oczach malował
się śmiertelny niepokó .

Wskazał ręką na palisadę, zrobił gest, ilustru ący otwieranie furtki i na migi wy aśnił
e wszystko.

— Jutro rano — wołał z triumfem — wilków uż nie bęǳie. Uciekną wszystkie przez
tę otwartą furtkę. — Mamy uż wolną drogę przed sobą!

Zrozumiała go, bo roz aśniły się e oczy błyskiem radości. Oddawała mu się z całą
ufnością, wszystko co on zrobi, bęǳie dobre. Bram, wilki, Eskimosi — wszystko to dla
nie przestało istnieć. Ufa swemu wybawcy.

Filip odprowaǳił ą znów aż do progu e pokoiku. Starał się panować nad sobą.
Przystanęli na progu. Celia oparła mu rękę na ramieniu, szepcząc akieś cichutkie, słodkie
wyrazy. Podała mu usta do pocałunku, po czym szybko uciekła.

Filip czuwał eszcze przez akiś czas. Nie zwracał uwagi na szale ącą zawieruchę. Marzył
o przyszłości… Późno uż było, gdy postanowił położyć się spać. Nałożył drzewa do pieca,
ile się tylko zmieściło, potem zgasił ostatnią świeczkę i nie rozbiera ąc się, rzucił się na
łóżko.

Leżał tak prawie przez goǳinę, nie mogąc zasnąć. Tysiące myśli tłukło mu się po gło-
wie, układał tysiące planów na przyszłość. Podczas, gdy burza waliła w okno nieustannie,
a do komina wiatr sypał śniegiem, on wreszcie zasnął.

W pewne chwili pod naporem żaru otworzyły się drzwiczki pieca i w ciemne izbie
zabłysnął cienki, ognisty ęzyk.

Filip spał nadal, snem niespoko nym, pełnym marzeń. W marzeniach tych za wiała się
stale Celia, uż ako ego żona. Żyli obo e gǳieś w zupełnie innym kra u o łagodnie szym
klimacie, z dala od śniegów i czarnych świerków Northlandu. Idą obo e przez kwiecistą
łąkę, zbiera ąc kwiaty. Nagle zrywa się burza. Ucieka ą, chronią się do akie ś opuszczone
stodoły. Celia tuli się do niego, drżąc; on ą uspaka a, głaszcząc ręką e złote włosy. Nagle
błyska się i piorun uderza gǳieś w pobliżu. Potem śni mu się, że gǳieś w polu, esienią,
pieką sobie kukuryǳę. Filip, który zawsze miał barǳo delikatne powonienie, nie może
znieść dymu. Kicha, kicha ustawicznie, a Celia śmie e się z niego do rozpuku. Ucieka przed
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tym duszącym dymem, wciąż kicha ąc. Celia biegnie za nim, rozbawiona, zasłania mu
twarz swoimi słodkimi rączkami. Ale dym ściga go uparcie. Filip wpada do mieszkania,
do swe sypialni i nawet tam dym mu dokucza. Chowa głowę pod poduszkę, by nie czuć
tego nieznośnego zapachu. Równocześnie z awa Celii znika. Filip na wpół nieprzytomny
od dymu, kicha potężnie i buǳi się.

Rzeczywiście cała izba wypełniona była ostrym gryzącym dymem, poprzez który wi-
dać było płomienne ęzyki sunące ku powale. Jedna z desek powały zaczęła się uż palić,
słychać było głuche trzeszczenie. Filip w edne chwili oprzytomniał i zerwał się na równe
nogi. Nie było uż ani edne minuty czasu do stracenia.

Na poły oślepiony dymem i ogniem, pobiegł do poko u Celii, która również uż się
obuǳiła. Zanim zdążyła sobie zdać sprawę z tego co się ǳie e, owinął ą całą grubą skórą
niedźwieǳią i porwał na ręce. Chatka, zbudowana w całości z drzewa świerkowego, pło-
nęła niby pudełko zapałek. Nawet dwuǳiestu luǳi nie zdołałoby uż opanować ognia.
Z drewnianych drzwi kapała roztopiona żywica.

Filip dopadł drzwi, wymacał, otworzył e i wypadł na próg, ze swym ciężarem na
ręku.

Przez otwarte drzwi wicher wtargnął swobodnie do wnętrza chatki, podnieca ąc esz-
cze pożar. Mały domek zmienił się w eden ognisty słup, z którego buchały ku niebiosom
płomienie i dym. Filip uciekał, nie odwraca ąc głowy. Minął drewnianą palisadę i zatrzy-
mał się w lasku świerkowym.

A kiedy usłyszał żałosne skrzypienie konarów drzew, chłostanych wichurą, kiedy Celia
ze szlochem zarzuciła mu ramię na szy ę, opanowała go czarna, bezdenna rozpacz. W tym
ogniu zginęło wszystko, co umożliwiało im życie wśród tego pustkowia: stracili dach nad
głową, zapasy żywności, nawet ubranie.

Przytulii Celię mocnie do siebie i wśród ciemności nocy, chłostany wichrem uca-
łował e usta i włosy. Machinalnie zaczął e tłumaczyć, choć wieǳiał doskonale, że to
kłamstwo, iż est uratowana, iż nic złego e się stać nie może.

— All right, mo a maleńka! Jakoś się z tego wywiniemy! Jestem zupełnie pewny i spo-
ko ny.
 .  
Filip otrząsnął się szybko z przygnębienia i rozpaczy, aka nim owładnęła. Przyklęknął
obok dużego świerku i u ego stóp ułożył Celię, owĳa ąc ą troskliwie w skórę niedź-
wieǳia. ǲiękował Bogu, że futro est dość obszerne, takie, że mógł ą dokładnie całą
owinąć. Natychmiast przyszło mu na myśl, że trzeba wracać do płonące chatki i wyra-
tować, co się eszcze da. On sam nie ma przecież ani czapki, ani kurtki, a cóż dopiero
mówić o Celii!

Wilków uż nie potrzebował się lękać. Jeżeli nawet nie uciekły eszcze do lasu, na
pewno nie odważą się napaść na niego przy blasku pożaru, bo zwierzęta te ognia właśnie
bo ą się na barǳie . Co zaś tyczy się Eskimosów, to może i wrócili, zwabieni łuną pożaru.
Ale trudno, trzeba być i na to przygotowanym, to ostatecznie on sam właśnie ściągnął na
Celię to nowe, okropne nieszczęście. On to mimo woli wywołał pożar, ładu ąc do pieca
za dużo drzewa. Obowiązkiem ego est naprawić, co eszcze możliwe.

Pobiegł ku chacie, minął drewnianą palisadę. Ale dale uż iść nie mógł: od płonące
chaty bił taki żar, że aż mu zaschło w gardle, a na czoło wystąpiły grube krople potu.
Stanął bezradnie, zaciska ąc pięści. Wszystko przepadło na zawsze! I ta nęǳna chałupka,
w które niedawno zamknięty, oblegany przez wilki i Eskimosów, przeklinał swó los,
wydawała mu się w te chwili akąś Ziemią Obiecaną. Poprzednio można eszcze było
myśleć o walce… podczas, gdy obecnie…

Nagle dotknął ręką obnażone głowy. Wiatr ucichł i śnieg zaczął padać.
Filip wieǳiał dobrze, że ów śnieg est zapowieǳią silnego mrozu. I tak uż musiało

być akieś dwaǳieścia stopni poniże zera. Jeżeli wiatr zerwie się na nowo, za goǳinę lub
dwie, na pewno odmrozi sobie uszy. Równocześnie przypomniał sobie, że zapałki zostawił
w lewe kieszeni swo e kurtki. Naturalnie spaliły się też dawno. Więc nawet nie bęǳie
miał czym rozpalić ognia!
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Bądź co bądź należało się natychmiast na coś zdecydować. Nie o niego samego tu
szło, lecz i o Celię, która czeka na niego, owinięta w skórę niedźwieǳią, nie mogąc się
ruszyć. Bez ego pomocy musiałaby umrzeć. On był obecnie panem e życia i śmierci.
Biedactwo, nie może nawet zrobić kroku, chyba że szłaby boso po śniegu. Była mu w te
chwili czymś więce , niż ukochaną kobietą: była mu niby małym ǳieciątkiem, które trze-
ba nieść na ręku, chronić przed wichrem i mrozem, dopóki mu sił starczy. Bęǳie dla
nie na troskliwszą matką, aż do ostatniego tchu, aż do chwili, gdy obo e zginą z wycień-
czenia… O ile akiś cud ich nie wyratu e… Ona należy do niego… W ego ramionach
zna ǳie życie lub śmierć.

Zbuǳiła się w nim chęć do walki, do czynu. Wraca ąc do Celii, przypomniał sobie
ową pustą chatkę, koło które prze eżdżał w towarzystwie Brama. Tam było ich zbawienie!
Chatka nie powinna być w odległości większe niż akieś osiem do ǳiesięciu mil. Nie
wątpił, że trafi do nie . Zaświtała mu naǳie a. Postanowił walczyć i zwyciężać.

Z daleka uż usłyszał e wołanie. W głosie Celii nie można było wyczuć strachu, lecz
racze radość, że znów wiǳi Filipa.

Położył e palec na usta, da ąc w ten sposób do zrozumienia, że obo e powinni zacho-
wywać się cicho. Należało przede wszystkim mieć się na baczności przed Eskimosami,
którzy zapewne są gǳieś w pobliżu, bo i akże się bronić w razie napadu? Zginęliby obo-
e, bez żadne pomocy. Filip pochylił się ku Celii, owinął ą troskliwie w futro i wziął
na ręce. Udało się e wysunąć edną rączkę spod futra. Przytuliła tę rączkę do twarzy
Filipa i uż e nie cofnęła. Potem obo e bez słowa odwrócili głowy w stronę dopala ące
się chatki.

Wiatr przycichł nieco. Od wschodu niebo roz aśniło się lekko. Zbliżał się świt. Po
chwili znów gęste chmury zasnuły niebo. Zaczął padać śnieg gęsty i miękki, zasypu ąc
wszelkie ślady. Była to dla nich okoliczność pomyślna, a utrudnia ąca pościg Eskimosom.

Filip szedł raźno naprzód, o ile mu na to pozwalała ciemność nocy i nierówność
gruntu. Szedł przez las w kierunku wschodnim, nie czu ąc prawie ciężaru, który niósł na
ręku. W ten sposób uszedł milę, po czym przystanął dla odpoczynku.

Szepcząc kilka słów Celii do ucha, usadowił ą na wywróconym pniu drzewa, two-
rzącego roǳa ławki. Skontrolował uważnie, czy est cała otulona i zabezpieczona przed
mrozem. Na szczęście wiatru nie było, mróz zatem nie dokuczał zbytnio. Dotknął ręką
e gołych stóp. Celia drgnęła i zaczęła się śmiać. Stwierǳił, że nóżki ma ciepłe, ale zanim
ruszył ponownie w dalszą drogę, otulił e troskliwie.

Po trzykrotnym eszcze zatrzymywaniu, natknął się na gęsty lasek świerkowy. Roz-
łożyste, gęste konary ochraniały doskonale przed śniegiem. Nałamał trochę gałęzi, zrobił
z nich gniazdko dla Celii i tam ą ułożył. Sieǳieli cicho, oczeku ąc nade ścia dnia i na-
słuchu ąc wszelkich odgłosów. Słyszeli żałosne wycie wilków, a potem dwukrotnie echo
głosu luǳkiego. Ona także słyszała ów głos.

Czekali eszcze przez pewien czas. Ponieważ ednak nic im bezpośrednio nie groziło,
Filip, zostawiwszy Celię na swoim mie scu, podszedł ostrożnie aż na sam kra lasku. Przy
bladym świetle utrzenki stwierǳił, że śnieg, który na szczęście padał bez przerwy, zasypał
zupełnie ich ślady. Gdyby tu szło o białych lub Indian, Filip byłby zupełnie spoko ny. Ale
Eskimosi ma ą spec alnie wyrobiony zmysł orientacy ny, w odszukiwaniu śladów. Nie
darmo przecież muszą przez pięć miesięcy w roku polować na zwierzynę i odna dować e
trop niedostrzegalny dla kogokolwiek innego.

Jeżeli Kogmolloki, zwabieni ogniem, wrócili pod chatę Brama, z pewnością odkryli
ślady ich ucieczki i depczą im uż po piętach. Jakiś instynkt ostrzegał Filipa, że trzeba mu
mieć się na baczności, że wkrótce może rozegra się następny akt dramatu. Stanął nogą na
dużą gałąź. Podniósł ą skwapliwie z ziemi. I taka broń może się przydać.
 .  
Filip przystanął, nastawia ąc bacznie ucha.

Całą płaszczyznę Barrenu zaległa obecnie absolutna cisza, tak nadluǳka prawie, ak
ów ryk i huk minione niedawno burzy. Filip znał uż tę ciszę, która przychoǳiła nagle
i przytłaczała wszystko.
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Wśród ogólnego spoko u każdy, na lże szy nawet szmer nabierał znaczenia: miękki
szelest spada ących płatków śnieżnych, cichutki trzask igieł opada ących ze świerka, świst
oddechu wydobywa ącego się z płuc, tłukące się niespoko nie serca. Zda się, tysiące oczu
i uszu, czyha ących ze wszystkich stron.

W miarę ustępu ącego mroku zaczęły wyraźnie rysować się sylwetki drzew i krzewów;
widać było pęǳące po niebie chmury.

Filip ukryty wśród niskich zarośli, myślał o Celii: zapewne niepokoi się biedaczka, że
go tak długo nie widać. A ednak nie mógł się zdecydować akoś na to, by opuścić swe
stanowisko obserwacy ne i wrócić do nie . Miał nieomylne przeczucie, że coś mu grozi,
coś się zbliża.

Roz aśniło się uż na tyle, iż mógł do rzeć w odległości pięćǳiesięciu ardów każdy
niemal przedmiot. Ale z te strony, z które szedł, nic absolutnie nie było widać.

Gdyby ednak znalazł się tu przypadkiem Olaf Anderson, ów Szwed, byłby mu mógł
opowieǳieć o podobne nocy, przeżyte przez niego wśród strachu w podobnych oko-
licznościach. I on, podobnie ak Filip, miał się na baczności, i on spoǳiewał się ataku,
i przeliczył się w rachubach. Po niewczasie dopiero dowieǳiał się Anderson, że Eski-
mosi nigdy nie idą wprost za tropem ściganego zwierza czy za śladami człowieka. Ich
zwycza em est okrążać ściganego z lewe i z prawe strony małymi grupkami po kilku
luǳi, nie pokazu ąc się na oczy. Nie wieǳiał o tym Filip; toteż na próżno wytężał wzrok.
A instynkt ostrzegał go wyraźnie, że niebezpieczeństwo się zbliża.

I oto nagle posłyszał coś zupełnie nieokreślonego. Właściwie nie słyszał eszcze nic,
racze wyczuł tylko czy ąś obecność. Jakieś nieuchwytne drżenie atmosfery, zupełnie od-
mienne od wszelkich innych szmerów; wśród absolutne ciszy drżenie to nabierało takie
mocy, akby to był wystrzał rewolwerowy. A ednak Filip zupełnie nic nie wiǳiał! Droga,
którą tu wracał, była pusta. Powoli odwrócił głowę.

W odległości dwunastu kroków stała akaś zakapturzona postać, krępa, malutka,
z błyszczącymi złowrogo oczami; postać przypomina ąca racze akiegoś fantastycznego
gnoma niż człowieka. Równocześnie postać ta podniosła ramię i w szarym świetle po-
ranka coś nagle błysnęło.

Wieǳiony nieświadomym zupełnie instynktem Filip błyskawicznie przykucnął na
śniegu, i w te same chwili przeleciał ze świstem ǳiryt w tym samym mie scu, gǳie
eszcze przed ułamkiem sekundy zna dowała się głowa i ramiona Filipa.

Ów ułamek sekundy był tak minimalny, że Eskimos przekonany był, iż ugoǳił ǳiry-
tem swą ofiarę. Z piersi ego wyrwał się okrzyk triumfu, ów „sakotwow” Kogmolloków,
chrapliwy „okrzyk krwi”, rozlega ący się w odległości co na mnie mili.

Ale krzyk ów zamarł mu natychmiast w piersi. Filip zerwał się z ziemi, napręża ąc
mięśnie, ak potężne sprężyny, zaświstała w powietrzu gruba pałka i zwaliła się na prze-
rażonego Eskimosa. Pierwszy cios strzaskał mu od razu ramię. Drugie potężne uderzenie
w głowę, a Eskimos uż leżał na ziemi, rzężąc głucho; eszcze eden cios i uż było po
wszystkim.

Filip walił tak potężnie, że aż zachwiał się na nogach. Nie zdążył eszcze oǳyskać
równowagi, kiedy z cienia lasu wypadło nań dwóch napastników, wyda ąc ǳikie okrzy-
ki. Filip nie miał nawet czasu zamachnąć się pałką. Skoczył ak wściekły na pierwszego
z brzegu — edną ręką uchwycił za uż podniesiony do rzutu ǳiryt — drugą zaś uderzył
Eskimosa w twarz z całą siłą. Za drugim ciosem ego żelazne pięści Eskimos runął na
ziemię; ǳiryt pozostał w ręku Filipa.

W te same chwili Filip poczuł na szyi czy eś kosmate ręce. Ścisnęły go za gardło niby
kleszcze, wydał krótki, urywany okrzyk grozy; głowa przechyliła mu się w tył i runął na
ziemię.

Był to zwycza ny podstęp wo enny Eskimosów, prawie nigdy nie zawoǳący — owo Walka
odwieczne „sasaki-wechikun”, czyli „uchwyt ofiarny”, od wieków przechoǳący z o ca na
syna. Podczas gdy eden Kogmollok przytrzymu e z tyłu bezbronną ofiarę, drugi przebĳa
e serce nożem.

Filip pozbawiony możności ruchu, słyszał krótką komendę Eskimosa, poleca ącego
swemu towarzyszowi, by czym pręǳe przybył z nożem i załatwił się z wrogiem. W od-
powieǳi rozległ się głuchy pomruk.
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W te że chwili Filip poczuł maleńki rewolwer Celii w kieszeni za pasem. Wyciągnął
go szybko i wykręca ąc w tył ramię, wypalił. To go ocaliło. Strzelił z tak bliska, że proch
osmalił zupełnie i oślepił Kogmolloka, pochylonego nad nim. Zwolnił uścisk duszących
go rąk i Filip zerwał się na równe nogi.

Ów trzeci Eskimos, z zakrwawioną od uderzeń twarzą, czołgał się tymczasem na
czworakach ku Filipowi. Był uż w odległości paru kroków. Filip dostrzegł swą pałkę
leżącą opodal na śniegu. Schował rewolwer do kieszeni i chwycił pałkę. Jeden potężny
cios i walka była skończona.

Wszystko to razem nie trwało nawet pięciu minut. Los okazał się tym razem łaskawy
dla Filipa. Trzy czarne plamy widniały na śniegu. Oto wszystko, co pozostało po ego
wrogach, z których dwóch przyna mnie uż nie żyło.

Filip zadowolony ze świetnego zwycięstwa spoglądał na leżące na ziemi postacie. Nagle
obrócił się, wyda ąc okrzyk zdumienia. W odległości ǳiesięciu kroków od niego stała
Celia.

Pchana akąś niezmożoną siłą, przybiegła tu boso po śniegu, oǳiana tylko w lekki
szlaoczek; skórę niedźwieǳia zostawiła pod drzewem, by e nie zawaǳała w choǳie.
Wyciągnęła ku Filipowi gołe ramiona, woła ąc:

— Filip! Filip!
Podskoczył do nie . Coś go dusiło w krtani. Oto Celia przybiegła tu, w takim stro u,

sąǳąc, że mu grozi akieś niebezpieczeństwo. Czyż nie był to wymowny dowód, że i ona
go kocha?

— Celio! Celio! — odparł, szlocha ąc niemal z radości.
Pochwycił ą w swe krzepkie ramiona i pobiegł z nią do drzewa, gǳie leżało futro

niedźwieǳie.
Niemal brutalnie okrył ą futrem, owinął szczelnie, aż się prawie dusiła. Obo e szlo-

chali ze wzruszenia i radości.
Pochyleni ku sobie nastawili bacznie uszu.
Oto z oddali rozległ się straszny przeciągły „okrzyk krwi” Kogmolloków. Było to ha-

sło, a zarazem pytanie, rzucone pod adresem owych trzech zakapturzonych napastników,
z którymi Filip rozprawił się przed chwilą. Pytanie, żąda ące odpowieǳi.

Okrzyk zabrzmiał od strony zachodnie , z odległości niespełna mili. Odpowieǳiał mu
drugi podobny okrzyk od strony wschodnie .

Filip przytulił swo ą twarz do Celii, wargi szeptały słowa modlitwy, bo zdawał sobie
sprawę, że walka dopiero się rozpoczęła.

 .    
Przede wszystkim Filip dał na migi Celii do zrozumienia, że należy wykorzystać cały łup
zdobyty na ich trzech nieprzy aciołach. Kazał e tedy zaczekać, a sam wrócił czym pręǳe
na pole niedawno stoczone walki.

Wszyscy trze Eskimosi uż nie żyli. Dwóch zginęło od potężnych ciosów pałki. Trzeci
miał na czole, w samym środku, tuż nad oczami, małą ranę od kuli. Filip niemal piesz-
czotliwie pogłaskał ów miniaturowy rewolwer, z którego tak się sam naśmiewał. Prawda,
kulki niewiele większe były od ziarna grochu, ale takie oto właśnie ziarno grochu urato-
wało mu życie.

Na mnie szym z trzech Kogmolloków był ów pierwszy napastnik, którego Filip za-
tłukł pałką. Filip przyklęknął przy trupie, ściągnął mu z głowy kaptur sporząǳony ze
skóry foki, po czym zd ął zeń futro i zupełnie w dobrym stanie mokasyny ze skóry kari-
bu. Ob uczony taką zdobyczą wrócił do Celii.

Rzeczy te, akkolwiek ściągnięte ze zmarłego, zrobione były zupełnie prymitywnie,
przedstawiały ednak wprost nieocenioną wartość. Nie pora była na przesadne skrupu-
ły lub na eleganc ę. Na ich widok płomyk radości zalśnił w oczach Celii, bez wahania
pochwyciła e, by się przebrać. Filip powrócił na pole walki.

Z drugiego Kogmolloka ściągnął kaptur i ubranie, i sam się w nie ubrał. Eskimosi nie
ma ą właściwie żadnych kieszeni w swych ubraniach, mie sce kieszeni zastępu e im mała
torebka ze skóry narwała, przyczepiona u pasa. Filip odłożył na bok wszystkie trzy takie
torebki i zabrał się do szukania broni.
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Znalazł dwa noże i sześć sztuk owych zabó czych ǳirytów. Jeden z noży zna dował
się eszcze w zaciśnięte dłoni owego Eskimosa, który czołgał się na czworakach, by go
zamordować w momencie, gdy strzał z rewolweru Celii ocalił Filipowi życie. Wybrał dla
siebie ten właśnie nóż, na dłuższy i na ostrze szy.

Przegląda ąc zawartość trzech torebek znalazł sznur ze skóry karibu oraz mały nieprze-
makalny woreczek, starannie owinięty, w którym schowane były przybory, używane przez
Eskimosów do rozniecania ognia. Ów woreczek był dla Filipa prawǳiwym skarbem. Za-
pasów żywności nie znalazł, co było na wymownie szym dowodem, że obóz Eskimosów
musiał zna dować się niedaleko.

Gdy po dokładnym przeszukaniu trupów powstał z ziemi, u rzał nadchoǳącą Celię.
Nie mógł powstrzymać się od śmiechu na e widok, akkolwiek sytuac a wcale nie

była wesoła. Rzekłbyś: na prawǳiwszy Eskimos. Kaptur za duży, zakrywał e prawie całą
twarz; z odległości pięćǳiesięciu kroków nikt by e nie zdołał poznać. Filip podwinął
w górę brzegi kaptura, odsłania ąc e uroczą twarzyczkę. Potem wyciągnął ciężkie pukle
złotych włosów, rozkoszu ąc się ich blaskiem. Po krótkim namyśle schował włosy z po-
wrotem pod kaptur. Tak bęǳie bezpiecznie : w razie napadu nikt nie pozna od razu, że
pod kapturem ukrywa się twarz kobieca.

Wpatrywała się uporczywie w leżące na śniegu trzy martwe ciała, wymowny dowód
odwagi Filipa i niebezpieczeństw, akie mu groziły. Milczeli obo e, pogrążeni w myślach,
zapomina ąc o całym świecie, zapomina ąc o tym, że czas ucieka, a każda stracona minuta
może ich drogo kosztować. Obuǳili się z zadumy, kiedy z pobliskiego świerka opadł na
nich gęsty puch śnieżny.

Filip dał Celii do zrozumienia, że muszą natychmiast ruszyć w dalszą drogę, aby
uniknąć grożącego im pościgu.

Przywiązał sobie do pasa torebkę, wziął pałkę, a po krótkim wahaniu także eden ǳi-
ryt. Nie wieǳiał dobrze, co prawda, na co mu ów ǳiryt przydać się może. Kogmollok
rzuca ǳirytem z odległości stu kroków i trafia niechybnie; Filip ednak nawet na dwa-
ǳieścia kroków trafić by nie potrafił. Z drugie znów strony ǳiryt ten był zbyt cienki,
aby mógł mu oddać akiekolwiek usługi w walce wręcz. Celia, idąc za ego przykładem,
u ęła w rękę drugi ǳiryt, gotowa do walki u boku swego opiekuna. Ruszyli w dalszą
drogę, poprzez las.

Celia posuwała się z pewną trudnością. Niewygodnie e było w tych ciężkich mokasy-
nach, prawie o połowę za dużych. Filip starał się odszukać drogę, którą uż raz poprzednio
przebył w towarzystwie Brama. Rozglądał się uważnie, szuka ąc na drobnie szych szcze-
gółów, według których mógłby się zorientować. Od czasu do czasu przystawali obo e,
nasłuchu ąc bacznie, czy nikt ich nie ściga.

Nagle natknęli się na zupełnie świeże ślady na śniegu, przecina ące ich kierunek drogi
pod kątem prostym. Filip nachylił się, by e lepie zbadać. Wydał okrzyk zǳiwienia: to
były ślady nart.

Otóż Eskimosi nigdy nart nie używa ą. Ślady te zatem musiał pozostawić akiś biały
człowiek. Skonstatował zarazem coś więce eszcze. Rozstęp kroków był tak ogromny, że
Filip sam nie zdołał stawiać tak dużych kroków.

— Nie ma Eskimosa — zawołał — który potrafiłby stawiać takie ogromne kroki. Te
małpy biega ą szybko, ale stawia ą kroki drobniutkie. Tylko eden Bram lub inny biały
człowiek, mógł zostawić podobne ślady.

Zauważywszy wzruszenie Filipa, Celia również pochyliła się ku ziemi.
— Bram… Bram… — powtarzał Filip, waha ąc się.
Ale Celia zaprzeczyła ruchem głowy. Wpatrywała się uważnie w ślady na śniegu.

Wzięła w rękę długą igłę świerkową i położyła ą poprzecznie na ednym ze śladów. Filip
zrozumiał, o co e szło. Przypomniał sobie, że Bram miał narty ucięte równo na końcu,
a nie zaokrąglone, ak to zwykle bywa. Ten charakterystyczny szczegół nie uwidaczniał
się ednak na tych śladach, które mieli przed sobą. Zatem to nie Bram tędy przechoǳił.

Filip zawahał się, co dale począć. Kto to mógł być? Przy aciel, czy wróg? A może ktoś
z polic i Royal North-West, który im niespoǳiewanie może przy ść z pomocą? Czy iść za
tym śladem, czy omĳać go? Jedno i drugie było równie ryzykowne. Na co się zdecydować?
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W te chwili, gǳieś z daleka, rozległ się ǳiwny, przeciągły okrzyk, niby głuche war-
czenie bębna:

— Hum… hum… hu… u… u… m… m… m!…
Echo niosło ten ponury okrzyk na cztery strony świata.
Zrozumieli obo e, co to znaczy. Oto Eskimosi znaleźli swych zabitych towarzyszy

i zbiera ą się przy nich, nawołu ąc się wza emnie. Filip nie namyślał się uż dłuże . Należało
iść czym pręǳe za śladem owego ta emniczego białego człowieka. Trudno, niech się
ǳie e co chce…
 . 
Filip odrzucił ǳiryt i pałkę, zatrzymu ąc tylko nóż Eskimosa. Porwał Celię na ręce i puścił
się pędem naprzód.

— Trzeba nam zmykać co sił w nogach — mówił. — W przeciwnym razie…
W ten sposób przebył około stu ardów, po czym przystanął, stawia ąc Celię na nogi.

Chciał e dać do zrozumienia, że muszą wytężyć całą energię, że od szybkości biegu zależy
ich życie lub śmierć. Zrozumiała go i biegła szybko, dotrzymu ąc mu ǳielnie kroku. Śnieg
przestał padać.

Po droǳe Filip obliczał wszystkie możliwe szanse. Wieǳiał dobrze, że Eskimosi,
zebrawszy się wokół zabitych, będą przede wszystkim krzyczeć i raǳić, wyczynia ąc małpie
skoki. Stracą na to sporo czasu, co oczywiście dla Filipa może być barǳo korzystne. Potem
puszczą się w pościg, ale z wszelkimi ostrożnościami, pomni na ową ranę od kuli na czole
ednego z zabitych.

Co się tyczy owego ta emniczego niezna omego, śladami którego Filip i Celia szli
obecnie, należało postępować chytrze i ostrożnie. Na ważnie sze, to zaskoczyć niespo-
ǳianie i od razu obezwładnić, by nie mógł im zaszkoǳić. A gdyby tak udało się zabrać
mu strzelbę? To dopiero byłaby cenna zdobycz!

Ślady wyglądały na zupełnie świeże — to nie ulegało żadne wątpliwości. Pokrywała
e zaledwie cieniutka warstwa śniegu. Zdaniem Filipa, ślady te powstały na wyże przed
goǳiną.

Wkrótce ednak Celia zmęczona biegiem przystanęła. Spod odrzuconego w tył kap-
tura wychyliła się twarzyczka zaczerwieniona ze zmęczenia. Ślicznie wyglądała. Jakżeby
chętnie Filip ucałował ą w te czerwone, rozchylone usta! Ale nie mieli ani sekundy czasu
do stracenia. Filip porwał ą w ramiona i puścił się biegiem. Wszystko pó ǳie dobrze,
o ile tylko siły mu dopiszą. Przebiegł w ten sposób około czterystu ardów, po czym
znowu przystanął i postawił ą na nogi. Ogółem przebyli w ten sposób prawie milę.

Nagle ślady skręciły ze wschodu ku północy, co trochę zǳiwiło Filipa. Przysiedli
obo e na leżącym opodal zeschłym pniu świerkowym, żeby odpocząć. Ów ta emniczy
niezna omy też musiał w tym mie scu przystawać, bo ślady były zupełnie świeże, nie
przysypane eszcze śniegiem.

— Założyłbym się — zauważył Filip — że w te chwili zna du e się on w odległości
na wyże pół goǳiny drogi od nas.

Przygląda ąc się uważnie, zauważył na zmarzniętym śniegu kilkanaście drobnych,
ciemnobrunatnych punkcików.

— W tym mie scu musiał wyciągnąć swó woreczek z tytoniem — skonstatował Filip
z uśmiechem.

Mimo protestów Celii, która chciała iść sama piechotą, wziął ą znowu na ręce. Spo-
strzegł bowiem, że siły ą opuszcza ą, a stara się nadrabiać miną. Dyszała ciężko, twarzycz-
ka e ściągnęła się ze zmęczenia. W tym ciężkim futrze i dużych mokasynach musiało e
być niewygodnie. Nawet gdyby szli wolnym krokiem, a nie biegli, odczułaby zmęczenie.

Chcąc ulżyć sobie trochę, uniósł Celię wysoko; zarzuciła mu ramiona na szy ę, przy-
lega ąc niemal twarzą do ego twarzy, co dodało mu nowe eszcze podniety.

Wreszcie przystanął, też był uż zdyszany i wyczerpany zupełnie. Po krótkim wypo-
czynku ruszyli znowu. Celia starała się dotrzymać mu kroku, ale nogi uginały się pod
nią. Je różowa twarzyczka zrobiła się teraz sinoblada, oczy zasnute mgłą straciły blask.
Filip nie wyglądał lepie . Wyczerpały się ich siły i energia. Celia, zmusza ąc się do bladego
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uśmiechu, pochyliła się ku Filipowi, poda ąc mu swo e usta. Przylgnął do nich i długo
całował.

Szli uż teraz wolno. Według ego obliczeń powinni oddalić się uż na akieś pięć mil
od spalone chatki. Eskimosi niewątpliwie nie zdołali zrobić dotychczas więce niż dwie
mile.

Doszli teraz do dużego wzgórza uformowanego ze śniegu, który został nawiany tu
przez wichry i był mocno zbity i zamarznięty. Filip przypomniał sobie, że przez to wzgórze
prze eżdżał uż raz z Bramem. Było to wkrótce po minięciu owe pierwsze chatki.

Ślady niezna omego wiodły właśnie przez wzgórze. Prowaǳiły zatem niewątpliwie
właśnie do owe chatki. Jakże się teraz Filip cieszył, że puścił się tymi śladami! Teraz
dopiero przekonał się, że początkowo szli obo e w złym kierunku.

Celia ledwo uż nogami powłóczyła. Filip musiał ą u ąć mocno pod rękę. Próbowała
się bronić, ale z e piersi wydobył się tylko żałosny szloch.

— Odwagi! — pocieszał ą Filip. — Chatka musi być uż niedaleko. Mam eszcze
dość siły, by cię tam doprowaǳić.

Przełknął z trudem gęstą ślinę, nagromaǳoną w gardle. Celia oparła się z ufnością
na ego ramieniu.

Szli eszcze około pół goǳiny, aż nagle, w niewielkie odległości, u rzeli chatkę.
W chatce musiałktoś być, z komina bowiem snuła się cienka smuga dymu.
Tam zatem czekało na nich życie lub śmierć — ocalenie lub ostateczna rozpacz…

Filip ułożył Celię pod krzakiem w ten sposób, żeby była niewidoczna. Następnie ścią-
gnął z siebie futro Eskimosa i rzucił e na śnieg. Przygotowywał się do walki. Naprężył
wszystkie mięśnie. Celia niemal pobladła, była taka biała ak ten śnieg, na którym leżała.

— Bogu ǳięki! — zakrzyknął Filip. — Doszliśmy do celu, zanim Eskimosi zdążyli
nas dogonić. Idę na zwiady. Zostań tu i nie rusza się z mie sca.

Z westchnieniem zarzuciła mu ramiona na szy ę. Jakże pragnęła zatrzymać go albo iść
razem z nim! Ale trudno — wieǳiała, że musi go słuchać.

— Filip — szepnęła cichutko.
Odszedł.

 .    
Filip obszedł chatkę dookoła. Pamiętał, że w chatce było tylko edno okno zamykane
drewnianą okiennicą, podnoszoną do góry. Ostrożnie podszedł pod okno.

Okiennica była zamknięta. Przyłożył ucho do szpary mięǳy deskami i usłyszał z wnę-
trza chaty akieś kroki. Celia mogła obserwować każdy ego ruch, z mie sca na którym
leżała; odczuwał trwogę i lęk, promieniu ące z e oczu aż ku niemu.

Następnie podsunął się do drzwi. Chciał ak na pręǳe przekonać się, co to za czło-
wiek zna du e się w chatce. Serce biło mu żywie na myśl, że może zna ǳie tam przy aciela
i so usznika. Przede wszystkim ednak chciał we ść w posiadanie strzelby, o ile owa ta-
emnicza osobistość ma akąś strzelbę. Musi ą zdobyć, przemocą czy podstępem mnie sza
o to, bo Eskimosi z każdą chwilą byli coraz bliże .

Gdy doszedł do drzwi, zauważył przede wszystkim parę nart i wiązkę ǳirytów, oparte
o ścianę chatki. Rozczarował się. Czyżby ów człowiek nie był białym, lecz Eskimosem
olbrzymiego wzrostu?

Pociągnął nosem, węsząc ak pies. Spoza niedomkniętych drzwi doleciał go zapach
tytoniu i kawy. Eskimos może we ść w posiadanie tytoniu, a nawet herbaty, może ą pić,
ale nigdy nie pĳe kawy!

Przymknął na chwilę oczy, olśnione białym refleksem śniegu. Potem ostrożnie, po
cichutku, za rzał przez niedomknięte drzwi do wnętrza chaty.

W panu ącym wewnątrz półmroku spostrzegł duży piec. Nad płonącym ogniem stała
pochylona sylwetka akiegoś mężczyzny. Postąpił krok do przodu, obserwu ąc uważnie,
co się ǳie e.

Człowiek za drzwiami podniósł się i wyprostował, wydobywa ąc z pieca garnek z kawą.
Po ego szerokich barach i olbrzymim wzroście Filip poznał natychmiast, że to nie może
być Eskimos. Znowu ów niezna omy odwrócił się na moment twarzą do światła. Tak, to
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biały człowiek. Długie, nieuczesane włosy opadały mu na ramiona; twarz miał zarośniętą
gęstą brodą.

Niemal natychmiast zauważył Filipa i stanął ak skamieniały.
Filip wymierzył w niego maleńki rewolwer Celii.
— Jestem Filip Brant — zawołał — z królewskie polic i w służbie Jego Królewskie

Mości. Ręce do góry!
Stali obydwa wpatrzeni w siebie: eden sztywny, ogromnie zǳiwiony, drugi trochę

zdeprymowany i niepewny tego, co za chwilę może nastąpić.
Filip stał odwrócony plecami do drzwi. Liczył na to, że w cieniu ego postaci, nie

zauważy rozmiarów tego maleńkiego niby zabawka rewolweru. W każdym razie strzał na
tak bliską odległość powinien być skuteczny. Spoǳiewał się, że ta emniczy osobnik po
krótkim namyśle zdecydu e się podnieść obie ręce do góry.

Tymczasem nastąpiło coś takiego, czego nie mógł się spoǳiewać. Oto człowiek-ol-
brzym podniósł do góry rękę, w które trzymał garnek z kawą i znienacka chlusnął wrzą-
cym płynem na twarz Filipa. Filip zdążył eszcze uchylić na czas głowę i wypalić z rewol-
weru. Ale zanim zdążył po raz drugi odciągnąć kurek i wystrzelić, tamten rzucił się na
niego i to z takim impetem, że obydwa uderzyli całym ciałem o ścianę chatki. Potem
w ǳikim uścisku runęli oba na podłogę.

W te chwili przyszła Filipowi myśl, że dobrze zrobił, zrzuca ąc wcześnie ciężkie fu-
tro Eskimosa, które zawaǳałoby teraz w walce. Równocześnie przypomniał sobie Brama.
Przeciwnik ego zarówno siłą, ak i wzrostem dorównywał Bramowi. Zastosował zatem
wobec niego te same sposoby i system walki, akie ułożył sobie na wypadek walki z Bra-
mem.

Należało przede wszystkim oswoboǳić się od ciężaru tego olbrzymiego cielska, które
zwaliło się na niego. Dobrze wymierzonym ciosem pięści uderzył z całe siły w twarz
swego przeciwnika, zanim ten ostatni zdążył go zupełnie przytłoczyć do ziemi. Korzysta ąc
z chwili zamroczenia swego wroga, Filip podniósł się szybko na kolana, a następnie stanął
mocno na nogach. Był to pierwszy ego triumf, odniesiony ǳięki zimne krwi i rozumowi.
Ale do zwycięstwa było eszcze daleko!

Filip górował nad swym przeciwnikiem zręcznością i zwinnością; tamten natomiast
miał inny atut: ciężar swego cielska.

Tymczasem niezna omy również zdążył podnieść się z ziemi. Filip od razu przystąpił do
ataku, uderza ąc go pięścią w szczękę. Jeden taki cios wystarczał normalnie dla powalenia
każdego przeciętnego człowieka. Ale ów olbrzym ani drgnął! Filip ponowił uderzenie.
Tym razem olbrzym zachwiał się, zakreśla ąc zygzaki, podszedł do leżącego opodal worka
z ziarnem i opadł nań ciężko.

Ostatecznym wysiłkiem swych mięśni Filip zamachnął się po raz trzeci. Tym razem
ednak źle wycelował: zaciśnięta pięść przeszła ponad ramieniem przeciwnika, a Filip
stracił równowagę. Upadł w ramiona swego wroga, i prawie natychmiast poczuł pod
gardłem żelazny uścisk ręki, zacieśnia ący się coraz barǳie .

Lewą ręką chwycił tamtego za drugą rękę, tak by mu ą unieruchomić; prawą zaś po- Walka
czął go tłuc systematycznie, bez przerwy, po twarzy i dolne szczęce. Tamten zachowywał
się tak, akby zupełnie nic nie czuł! Wówczas podbił mu zręcznie nogę i obydwa znowu
zwalili się na ziemię. Żaden z nich nie zauważył Celii, która stanęła w drzwiach, z oczyma
rozszerzonymi zgrozą i strachem.

Tarzali się niemal u e stóp. Do rzała opuchniętą, zakrwawioną twarz olbrzyma, na
którą bez przerwy spadały ciosy Filipa. U rzała dwie kosmate grube, zakrwawione łapy,
zaciska ące się wokół szyi Filipa.

Krzyknęła przeraźliwie, a w e oczach zamigotał ogień walki.
Jak strzała rzuciła się w kąt izby, gǳie stała oparta o ścianę gruba pałka. Wiǳiał

Filip, ak e twarzyczka okolona złotymi włosami mignęła nagle ponad duszącym go
olbrzymem. Na ego szeroki pochylony kark spadła z całym rozmachem gruba pałka.
Ogłuszony ciosem natychmiast zwolnił uścisk żelaznych łap i stracił od razu przytomność.

Filip z szaleńczym śmiechem zerwał się na nogi. Otworzył szeroko ramiona, a Celia
ze szlochem, rzuciła mu się w ob ęcia, dysząc przy tym ciężko.

Niebezpieczeństwo chwilowo minęło. Jeżeli tamten nie umarł, to w każdym razie
niewiele mu do śmierci brakowało. Filip, na wpół zduszony, zaczął przede wszystkim
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głęboko oddychać, wciąga ąc pełną piersią powietrze. Równocześnie rozglądał się uważnie
po pogrążone w półmroku izbie.

Nagle krzyknął z radości, bo oto w kącie dostrzegł opartą o piec strzelbę. Na strzelbie
wisiał pas skórzany z futerałem, a w futerale tkwił rewolwer! Więce to było warte w te
chwili, niż bryła szczerego złota!

Natychmiast opasał się tym pasem. Za pasem tkwiło aż czterǳieści naboi, z tego dwie
trzecie do strzelby, kule dum-dum z ołowianym płaskim końcem. Reszta naboi była od
rewolweru. Strzelba była na nowsze marki, doskonała; rewolwer dużego kalibru, nabity.
Obe rzał go i otworzył przed oczami Celii, która również nie posiadała się z radości.

Podszedł do drzwi chaty i zawołał mocnym, dźwięcznym głosem:
— No, teraz możecie przy ść tu, wy małe diabły! Nie bo ę się was! No, dale , chodźcie

tu! Pierwszy, który się pokaże, est za minutę trupem!
Milczenie przerwał akiś inny krzyk, dochoǳący z nieznaczne odległości. Była to

odpowiedź na wyzwanie rzucone przez Filipa.

 .   
Filip i Celia nasłuchiwali uważnie.

Krzyk powtórzył się po chwili, ale tym razem brzmiał on uż zupełnie inacze :
— Ma-too-ee!
Jest to okrzyk, którym Eskimosi nawołu ą swych towarzyszy. Ten niewątpliwie rzu-

cony był pod adresem gospodarza chatki.
Podczas kiedy Filip, sto ąc pod drzwiami, śleǳił bystrym wzrokiem całą okolicę, Celia

wróciła do wnętrza izby. Olbrzym, którego powaliła uderzeniem pałki, zaczynał się ruszać.
Przywołała więc Filipa, który kazał e wy ść i stać na straży przed domem, sam zaś za ął
się skrępowaniem eńca.

Przy pomocy rzemienia ze skóry karibu związał mu mocno ręce i nogi. Podczas te
operac i promień światła padł na twarz i pierś powalonego olbrzyma, którego ubiór ucier-
piał silnie w czasie walki. Na obnażone klatce piersiowe widniał wytatuowany na różowo
akiś rysunek, przyciąga ący uwagę Filipa.

Rysunek był dość prymitywnie wykonany i przedstawiał rekina z olbrzymimi szczę-
kami, przebitego na wylot harpunem, od którego na próżno starał się uwolnić. Ponad
rekinem wytatuowano kilka liter częściowo uż zatartych. Filip odcyował e z trudnością
i przeczytał: „B-L-A-K-E…” A przed nazwiskiem tym edna litera: „G”.

— Blake — powtórzył Filip, wsta ąc. — George Blake zapewne. Musi to być akiś
ma tek okrętowy.

Blake oǳyskał przytomność i coś mruczał. Tymczasem od drzwi rozległ się głos Celii,
wołała na Filipa. Podszedł do drzwi i wy rzał na pole. W odległości akich stu pięćǳie-
sięciu ardów u rzał sanki, ciągnione przez psy i zbliża ące się w stronę chatki.

Psów było osiem — wszystkie kudłate o małych łbach, rasy eskimoskie , akie spotyka
się w okolicach podbiegunowych. Ciągnęły obładowane sanie, na których sieǳiała akaś
krępa, otulona w futra postać.

Tymczasem w głębi izby rozległ się groźny pomruk. Filip odwrócił głowę i spotkał się
ze wzrokiem Blake’a, który utkwił w niego swe krwią nabiegłe oczy. Zakrwawione usta
wykrzywił w strasznym śmiechu i całym wysiłkiem mięśni starał się zerwać krępu ące go
więzy.

Celia przyglądała się uważnie leżącemu na ziemi Blake’owi, a w e oczach malowało
się niewysłowione zǳiwienie. Kiedy Blake dźwignął się do pół ciała, ukazu ąc swą twarz
w pełnym świetle, Celia krzyknęła ze strachem, sto ąc ak urzeczona.

Ale spoza drzwi dolatywał uż głos Eskimosa, przybyłego na saniach. Blake zwrócił
wzrok ku drzwiom z radosnym pomrukiem. Gwałtownym wysiłkiem mięśni przerwał
skórzany rzemień, krępu ący mu ręce. W tym samym momencie ednak Filip przyłożył
mu lufę rewolweru do skroni, mówiąc szybko:

— Jeżeli piśniesz choć słówko, eżeli dasz akikolwiek znak, zginiesz natychmiast,
Blake!… Muszę mieć te sanie wraz z zaprzęgiem! Milcz, bo łeb ci roztrzaskam od razu!

Zostawił Blake’a pod opieką Celii, która tymczasem chwyciła za strzelbę i uż stała
gotowa z palcem na cynglu, a sam wyszedł przed chatę, w momencie, gdy sanki za eżdżały
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przed drzwi. Eskimos, powożący psami, u rzał zdumiony lufę rewolweru skierowaną ku
niemu. Słowa były zbyteczne, by dać mu do zrozumienia, że ma ze ść z sanek i we ść do
środka chatki, pod grozą wymierzonego rewolweru.

Gdy uż znalazł się w izbie, Filip kazał mu się obrócić tyłem i związał mu silnie ręce na
plecach. Następnie powtórzył tę samą operac ę z Blake’m, krępu ąc mu ręce podwó nym
rzemieniem, podczas gdy Celia nie spuszczała palca z cyngla, gotowa w każde chwili
strzelić, gdyby któryś z dwóch eńców próbował stawiać opór. Imponowała Filipowi swą
zimną krwią i odwagą.

Dopiero gdy Filip skończył, opuściła strzelbę i oparła ą o ścianę. Potem podeszła do
Filipa, i wskazu ąc ręką na Blake’a, zaczęła szybko mówić: widocznie chciała mu wy aśnić,
kiedy i w akich okolicznościach spotkała uż poprzednio tego człowieka.

Blake wcale nie stracił rezonu, i owszem, wpatrywał się w Celię z taką bezwstydną
bezczelnością, że Filipa aż ciarki przeszły.

— Nic nie rozumiesz, nieprawdaż? — zagadnął go Blake, wybucha ąc grubiańskim
śmiechem. — Ja także nic. Ale domyślam się doskonale, co ona ci chce powieǳieć.
Pęknąć można ze śmiechu!

Skierował oczy ku drzwiom, akby spoǳiewał się pomocy. Wiǳąc, że nikt się nie
z awia, wybuchnął gniewem.

— Zatem ty się nazywasz Filip Brant, z królewskie lotne polic i? Mo e nazwisko uż
znasz; przeczytałeś e: Blake. Tylko to G. wcale nie znaczy George. Jeżeli mi rozwiążesz
nogi, abym mógł stanąć lub przyna mnie usiąść, powiem ci coś ciekawego. No, nie bó
się! Przecież ma ąc tak skrępowane ręce, nie mogę ci zrobić nic złego. Pozwól raz tylko
wyprostować trochę członki. Leżąc tak na plecach, nie mogę mówić. Dusi mnie w gardle,
gdy ledwo otworzę usta.

Filip u ął w ręce strzelblę i wręczył ą Celii. Następnie przeciął więzy na nogach eńca.
Blake‘a podniósł się z ziemi i stanął.

— No, teraz gada ! — odezwał się Filip rozkazu ącym tonem, przykłada ąc równo-
cześnie lufę rewolweru do ego piersi. — Da ę ci minutę czasu na wyznanie wszystkiego.
Toś ty sprowaǳił Eskimosów aż tuta , prawda? Czego wy chcecie od te ǳiewczyny?
Czegoście się na nią uwzięli? Co zrobiliście z e o cem?

Blake wykrzywił usta w szyderczym uśmiechu. Tonem stanowczym zaczął mówić
wolno, dobitnie:

— Pomyliłeś się, bratku! Mnie nie nastraszysz niczym. Znam a się na takich sztucz-
kach. Nie łży , że mnie zastrzelisz. Nie bęǳiesz strzelał i nie masz wcale takiego zamiaru.
Skoro mi się spodoba, będę mówił… albo nie powiem nic. Zanim się zdecydu ę, dam ci
edną dobrą radę. Oto zabierz sobie te sanki sto ące przed domem, weź psy, i ucieka stąd
czym pręǳe . Sam eden, sam eden, rozumiesz⁈‼ Zostaw tu tę ǳiewczynę i nie za mu
się nią więce . Tylko w ten sposób może ci się uda uniknąć losu…

Wykrzywił straszliwie gębę i wzruszył ramionami.
— Chciałeś powieǳieć — dokończył za niego Filip, nie posiada ąc się z gniewu —

losu Olafa Andersona i ego towarzyszy?
Blake skinął potaku ąco głową.
Filip zadrżał cały, serce biło niczym młot. Oto w te chwili odkrył ta emnicę, nad którą

polic a od dwóch lat na próżno łamała sobie głowę. Blake, ten człowiek co tu przed nim
stoi, był owym ta emniczym białym, prowodyrem Kogmolloków, odpowieǳialnym za
wszystkie zbrodnie, popełnione przez tych demonów Północy. Przecież on sam przyznał
się przed chwilą, że ma na sumieniu zamordowanie Olafa Andersona!

Już, uż zamierzał pociągnąć za kurek rewolweru, ale na czas oǳyskał panowanie nad
sobą. Patrząc Blake’owi prosto w oczy opuścił pomału rękę, aż rewolwer zawisł mu na
pasie.

W oczach Blake’a zamigotały błyski triumfu. Pewny uż był zwycięstwa.
— To edyny dla ciebie ratunek — powtórzył z naciskiem — Jedyny, powtarzam!

I nie masz ani chwili czasu do stracenia.
Rzeczywiście, można się było spoǳiewać, że Eskimosi uż niedługo nade dą.
— Może masz i rac ę — odpowieǳiał Filip z udawanym wahaniem i znacznie ła-

godnie szym głosem. — Ale i pozwól mi zabrać ze sobą tę młodą ǳiewczynę. Ona tylko
ednego pragnie, ak mi się zda e: wrócić do swego o ca. Gǳie est e o ciec?
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— Jest w pobliżu Mieǳiane Rzeki, w odległości około stu mil od e u ścia. Zna -
ǳiesz go tam żywego. Ale ǳiewczyna musi tu zostać. Dobrze bęǳie, eżeli sam potrafisz
wydostać się z te matni, w aką wpadłeś.

— Słucha Blake, zagra my obydwa w otwarte karty. Nie znam zupełnie ęzyka, akim
mówi ta ǳiewczyna. Toteż nie zrozumiałem ani słówka z tego, co mi mówiła. Wiem
o nie tylko tyle, że Bram się nią zaopiekował, że była u niego aż do chwili, kiedy te two e
eskimoskie szczury wciągnęły Brama w zasaǳkę i zapewne zamordowały. Więc zanim ą
opuszczę, chciałbym dowieǳieć się, co ona za edna, kim est e o ciec i czego ty od
nie właściwie chcesz. Odpowieǳ mi zupełnie szczerze, a potem nie będę uż zwlekać ani
minuty.

Błake’a zaśmiał się przeraźliwie i podszedł bliże do Filipa:
— Czego a od nie chcę? — powtórzył wolno. — Gdybyś ty, tak ak a, przez pięć

lat nie wiǳiał na oczy białe kobiety i gdybyś tak niespoǳiewanie w zapadłym kącie,
w odległości dwóch tysięcy mil od wszelkie cywilizac i, natknął się na podobną niebiań-
ską istotę, co byś ty sam z nią począł? No, powieǳ! Czegóż byś od nie żądał? Gdybym
nie był takim skończonym osłem, byłbym uż dawno doszedł z nią do ładu… eszcze za
pierwszym spotkaniem, zanim ten przeklęty Bram Johnson ze swymi wilkami wyrwał ą
z rąk moich i Eskimosów.

Filip z wysiłkiem hamował ogarnia ące go oburzenie, podczas gdy Celia woǳiła za-
niepoko onym wzrokiem po obu mężczyznach, na próżno stara ąc się odgadnąć, co oni
mówią.

— Tak, tak, rozumiem uż — odparł Filip. — Wymknęła ci się w na właściwsze
chwili. Ale… czy ona w ogóle wieǳiała, czegoś ty chciał od nie ? Czy e to mówiłeś?
Jestem przekonany, że ona dotychczas eszcze nie domyśla się te two e miłości… uważa
cię tylko za przy aciela. Teraz postarasz się to odrobić, prawda?

Oczy Blake’a zabłysły ǳiko, twarz ściągnęła mu się w złowrogim grymasie.
Filip wybuchnął, a zanim eszcze zaczął mówić, Blake uż rozumiał, że wzięto go na

kawał.
— Nigdy eszcze nie ǳiękowałem Panu Bogu tak serdecznie, ak w te właśnie chwili!

— mówił Filip. — Tak est, ǳięku ę Bogu z głębi serca, że Bram, ów potwór, obrzydliwy,
wstrętny, ów wariat — ma ednak duszę! No, a teraz dotrzymu ę danego słowa — nie
będę zwlekać uż ani minuty dłuże . Chodź tu!

Blake zryczał z wściekłości:
— Ja mam iść? Dokąd? Co to ma znaczyć?
— Jak to? Jeszcze się nie domyślasz? Nie domyśliłeś się, że a razem z tą ǳiewczyną

wyruszam w drogę, nie na południe, lecz w stronę Mieǳiane Rzeki, i że ty iǳiesz razem
z nami? Otóż słucha , co ci powiem! Słucha dobrze! Być może, że po droǳe wypadnie
nam się bić. Na ten wypadek zatem wbĳ to sobie dobrze do mózgownicy, że pierwsza
kula przeznaczona bęǳie dla ciebie! Zrozumiałeś! Z chwilą, gdy choć eden z tych zbó-
ów Kogmolloków wystawi nos na nasze droǳe, zastrzelę cię ak psa. Dlatego dobrze
bęǳie, eżeli od razu wy aśnisz całą sprawę w odpowiedni sposób te czarne małpie o gę-
bie puchacza, co stoi tu i wyłupia na nas swe ślepia. Przykaż temu egomościowi, by tę
radosną nowinę zwiastował swym zacnym braciom, skoro się tu z awią. Niech ich ob aśni
należycie… No, dale , spiesz się!… Myślisz może, łotrze, że a żartu ę?…
 .     
Blake zrozumiał nareszcie, że to nie przelewki. Zwrócił się do sto ącego Eskimosa i po-
wieǳiał mu kilka słów w ego narzeczu.

Filip domyślał się doskonale, że dawał mu wskazówki i rady, ak ma ą postępować, by
oswoboǳić Blake’a z rąk Filipa. Nie wątpił ednak, że Blake raǳił postępować ostrożnie
i uprzeǳał Kogmolloka, iż walka bęǳie ciężka i niebezpieczna wobec tego, że strzelba
i rewolwer dostały się w ręce Filipa.

Kiedy Blake skończył mówić, kazał mu wy ść z izby i podprowaǳił go do sto ących
w pobliżu sań, gotowych do drogi. Na saniach leżał zapas świeżego mięsa karibu. Filip
zostawił na saniach tylko niewielką część mięsa, potrzebną na drogę; resztę wyrzucił na
śnieg. Następnie usadowił wygodnie Celię na saniach. Podszedł do Blake’a, który nogi
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miał uż oswoboǳone z więzów, i oswoboǳił mu eszcze prawą rękę. A poda ąc mu długi
harap Eskimosa, leżący na saniach, rzekł:

— No, a teraz, Blake, w drogę! Bęǳiesz biegł obok psów i masz kierować nimi.
Prosto do Mieǳiane Rzeki i to na krótszą drogą! Iǳie tu tak samo o two e, ak i o mo e
życie. Za na mnie szy pode rzany znak śmierć cię czeka.

— Oszalałeś chyba! — mruknął Blake niechętnie. — Oszalałeś!…
— Stul gębę! — odpowieǳiał krótko Filip. — Dale , azda!…
Blake trzasnął donośnie batem i rzucił krótki rozkaz w narzeczu Eskimosów. Psy,

leżące dotychczas na śniegu, zerwały się gwałtownie. Zabrzmiał drugi rozkaz i sanki ru-
szyły z mie sca. Eskimos sto ący na progu izby spoglądał błyszczącymi oczyma za saniami,
oddala ącymi się gwałtownie.

Filip biegł obok sanek. Strzelbę wręczył Celii, która trzymała ą opartą na kolanach,
z palcem na cynglu, gotowa do strzału na wypadek, gdyby Blake próbował uciekać. Fi-
lip wieǳiał dobrze, że może e powierzyć tę ważną funkc ę, że Celia nie zawieǳie ego
zaufania. I teraz biegnąc obok sań, wiǳąc z akim skupieniem i uwagą wpatru e się ona
w szerokie plecy Blake’a — zaczął się śmiać. Celia rzuciła na niego przelotne spo rzenie
i zarumieniła się mocno. W oczach Filipa wyczytała miłość.

— Ma rac ę Blake — monologował Filip półgłosem — trzeba być szalonym, by po-
stępować w ten sposób. Dla ciebie tylko ryzyku ę tę podróż na północ, do twego o ca.
A iǳie tu o życie nas obo ga. A może, ukochana, nie zda esz sobie z tego należycie spra-
wy? Gdybyśmy echali na południe, wkrótce uż nic by nam nie groziło… Eskimosi nie
ośmieliliby się ścigać nas daleko… I wówczas miałbym pewność, że bęǳiesz mo ą… na
zawsze…

Celia uśmiechnęła się łagodnie, słucha ąc go, choć nic nie rozumiała.
…I kto wie eszcze… może zanim do eǳiemy na mie sce, o ca twego nie zastaniemy

uż przy życiu?… Nasz los zależy obecnie od Blake’a… Pilnu że go dobrze! Ja również będę
mieć go na oku.

I podchoǳąc na początek sań, nabił rewolwer, z którego na odległość trzyǳiestu
kroków mógł zastrzelić Blake’a.

Jechali w kierunku północno-zachodnim. Na pewno w niedługim czasie natkną się na
Mieǳianą Rzekę, ów potężny strumień płynący ku północy, a o te porze roku zupełnie
zamarznięty. Ilekroć drzewa i zarośla stawały się rzadsze, Filip zbliżał się do Celii. Ale gdy
tylko teren wydawał się odpowiednie szy na akąś zasaǳkę, wracał natychmiast do Blake’a,
trzyma ąc rewolwer w ręce. Wówczas Celia oglądała się poza siebie, bacznie śleǳąc, czy
ich kto nie ściga.

Jechali w ten sposób uż trzy kwadranse, kiedy nagle Blake rzucił krótką komendę.
Psy przystanęły natychmiast.

Zna dowali się na małym, zupełnie pustym wzgórzu. W dali przed nimi rysowała się
czarna linia lasu. Blake wskazał ręką na gęstą smugę czarnego dymu, wĳącą się ponad
świerkami.

— Teraz musisz sam zdecydować, co począć dale — mówił zimno i spoko nie. —
Droga nasza prowaǳi przez ten las… wiǳisz tę smugę dymu? Musi tam sieǳieć kilku-
nastu Eskimosów, zapewne obżera ą się mięsem upolowanego karibu. Jeżeli po eǳiemy
dale w tym kierunku — spostrzegą nas, a ich psy na pewno nas zwęszą. Ta okolica,
w które obecnie się zna du emy, to prawǳiwa mordownia przesiąkła krwią… Wolę cię
lo alnie o tym uprzeǳić, bo wcale nie mam ochoty dostać w łeb owe kulki, którą mi
obiecałeś.

W głosie Blake’a brzmiała nuta szczerości. A ednak zdawało się Filipowi, że w oczach
ego czai się akaś złośliwa myśl.

— Zastanów się dobrze, Filipie Brant! Jeżeli nie odstąpisz od swego zamiaru i bęǳiesz
echał dale w tym kierunku — do wieczora bęǳiemy mieć około dwustu Eskimosów na
karku. ǲięku Bogu, że tuta zatrzymałem psy, zamiast rzucić was obo e w samą paszczę
wroga! Skorzysta z tego, eżeli ci życie miłe. Zostaw mi tę ǳiewczynę, a sam zmyka na
południe razem z psami i saniami.

To uż pachniało wyraźnym szantażem.
— Jeǳiemy dale — oświadczył stanowczo Filip, mierząc Blake’a pogardliwym spo -

rzeniem. — Jeżeli kto, to ty eden właśnie, możesz prze echać spoko nie pod samym no-
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sem Eskimosów. Ty mi bęǳiesz na lepszą bronią, eżeli nie chcesz sam zginąć. Być może,
że po two e śmierci a dostanę się w ręce Eskimosów. Ale te ǳiewczyny nigdy nie do-
staniesz! Zrozumiano? Wkrótce uż skończy się ta niebezpieczna gra, którą prowaǳimy
obydwa . Jeden z nas musi przegrać, ale coś mi się zda e, że to nie na mnie, lecz na ciebie
wypadnie.

Zaćmiło się znowu spo rzenie Blake’a. Z głuchym pomrukiem wzruszył ramionami,
trzasnął biczem i psy ruszyły z mie sca. Rzeczywiście, ominęli ów lasek zręcznie, bez
żadnego wypadku.

Filip nie odstępował Blake’a przez cały czas ani na krok. W oczach bandyty, mimo
ego pozorne uległości, dostrzegł coś nieokreślonego, ale pode rzanego. Coś, niby niema
groźba, niby ǳiwny, chytry fałsz nikczemne duszy, gotowe w każde chwili do zdrady.
Nie dał niczego poznać po sobie, ale czuł się ǳiwnie tym przytłoczony.

Nagle, gdy wydostali się z pagórkowatego, nierównego terenu, zakrywa ącego dalszy
widok, Blake wskazał biczyskiem na otwiera ącą się przed nimi szeroką wolną przestrzeń,
mówiąc:

— Oto Mieǳiana Rzeka!

 .  ’
Filip spoglądał na szeroką lodową taflę rzeki, kiedy głośny krzyk Celii zwrócił ego uwagę
w innym kirunku.

Wskazywała palcem na olbrzymi cypel skalny, sterczący samotnie na równinie, niby
akieś mauzoleum Cyklopów.

Blake zarechotał grubym śmiechem, patrząc bezczelnym wzrokiem w zarumienioną
twarz młode ǳiewczyny.

— Chce ci powieǳieć — zwrócił się do Filipa — że uż poprzednio była tuta , razem
z Bramem. Razem z Bramem, który est takim samym wariatem, ak i ty.

Nie czeka ąc na odpowiedź Filipa, popęǳił psy naprzód po pochyłości i w kwadrans
późnie sanie sunęły uż po zamarznięte rzece.

Filip odetchnął z pewną ulgą. Nie było uż zdradliwych zarośli, ani drzew, ani żadnych
nierówności gruntu, ułatwia ących zasaǳkę. Jak okiem sięgnąć — edna biała równina
olbrzymiego Barrenu, wśród które nawet sama rzeka zdawała się niknąć. W nocy nie
trzeba było lękać się akiegoś niespoǳiewanego napadu. Tylko zachowanie się Blake’a
i ego szyderczy uśmiech niepokoiły nieco Filipa. Czyżby Blake decydował się ryzykować
własne życie, byleby wydać go w ręce Eskimosów?

Sanie sunęły teraz ak strzała po gładkie lodowe tafli Mieǳiane Rzeki, coraz głębie
na północ. Filip nie spuszczał oka z Blake’a. Po goǳinie takie azdy doszedł do prze-
konania, że Blake stopniowo oǳyskiwał coraz wyraźnie pewność siebie. Filip wieǳiał
doskonale, że szkoda tracić czas na wypytywanie bandyty, bo przecież Blake mógł zupeł-
nie dowolnie powieǳieć mu prawdę lub skłamać, pozostać nadal lo alnym lub zdraǳić
go.

Kiedy biegli tak eden obok drugiego, nagle Blake wybuchnął śmiechem:
— To zabawne ednak — mówił z nieukrywaną ironią — zaczynam cię naprawdę

kochać, Brant. O mało mnie nie zakatrupiłeś tam w chacie, teraz grozisz mi nieustannie
śmiercią. A ednak mam dla ciebie dużo sympatii, i szczerze mi cię żal, naprawdę, gdy
pomyślę, że eǳiesz oto prosto do bramy piekła. Brama stoi otworem na oścież — przed
tobą!

— Więc i ty we ǳiesz tam razem ze mną!
— Och, a się zupełnie nie liczę — odparł. — Ale źle zrobiłeś, odrzuca ąc mo ą

propozyc ę: w zamian za tę ǳiewczynę dawałem ci życie i bezpieczeństwo. A teraz — ty
sam zginiesz, a a razem z tobą. Zapewne wyobrażasz sobie, że potrafię utrzymać w karbach
cały szczep Kogmolloków? Otóż mylisz się: ma ą oni innych woǳów, których słuchać
muszą. A my zapuściliśmy się uż głęboko w ich re on.

Westchnął ciężko i dodał po chwili:
— Odmawia ąc mi te ǳiewczyny, zniszczyłeś na pięknie sze marzenie mego życia!
— Jakież to marzenie?
Blake krzyknął głośno na psy. Potem pod ął znowu:
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— Wiǳisz, tam daleko, daleko na północy mam ładną własną chałupkę. Zbudowana
cała z żeber wielorybich i z na lepszego drzewa, zebranego z kadłubów okrętów, co się tam
rozbiły. Otóż myślałem, że tam, w te chałupce ona bęǳie razem ze mną. Czyż można
wymarzyć sobie coś lepszego? I ty właśnie zburzyłeś wszystkie mo e marzenia!

— Skoro uż tak otwarcie mówisz ze mną, bądźże szczery do końca i powieǳ mi
wszystko. Co się ǳie e właściwie z e o cem? Co z ego towarzyszami?

Blake przestał się śmiać.
— O dec e zdrów i cały — odpowieǳiał. — Wiesz przecież o tym, że te pogańskie

psy, Kogmolloki, szczególną czcią otacza ą teściów. Każdy teść, to dla nich niby bożek,
choǳący na dwóch nogach, święty symbol roǳiny. Skoro tedy Kogmolloki przekonali
się, że mam zamiar wziąć tę młodą ǳiewczynę za żonę, otoczyli e o ca opieką, nie czyniąc
mu żadne krzywdy. Toteż on ży e sobie spoko nie i bezpiecznie w swe chacie. Co do ego
towarzyszy, muszę ednak cię uprzeǳić, że sprawa przedstawia się znacznie gorze : wszyscy
zginęli. Ale na miłość Boga, Brant, zastanów się tylko, w aką kabałę wpadniesz ty sam
i ona razem z tobą! Skoro mnie zabĳesz, oni załatwią się z tobą po swo emu — cóż się
stanie z tą ǳiewczyną! Kto ą weźmie? Eskimosi nie lubią białych kobiet, więc zapewne
dostanie się ona w ręce owego Metysa, który ży e wśród nich. Na pewno o nią kłócić się
z nim nie będą.

To powieǳiawszy, klasnął mocno z bicza, pogania ąc psy, które przyspieszyły biegu.
Filip nie wątpił zupełnie, że w słowach Blake’a dużo było prawdy. Wy aśniały one

w sposób zupełnie prawdopodobny zarówno wymordowanie towarzyszy o ca Celii, ak
i darowanie życia temu ostatniemu. Nie mógł tylko naǳiwić się, że Blake tak otwarcie to
wszystko wyznał. Czyżby był tak zupełnie pewny bezkarności? Czyżby wieǳiał na pewno,
że uda mu się umknąć?

W ciągu następnych goǳin Blake nie pisnął uż ani słówka. Widocznie uważał, że uż
powieǳiał wszystko. Nie próbował nawiązać rozmowy, ani też odpowiadać na stawiane
mu przez Filipa pytania. Natomiast popęǳał psy tak energicznie do biegu, że na pewno
przed nade ściem nocy zarówno luǳie ak i psy musiałyby popadać ze zmęczenia.

Coś straszliwego knuł on w głowie — nie wątpił w to Filip. ǲiwnie to się wydawało
pode rzanym, że tak mu spieszno było dobić do celu podróży. O goǳinie trzecie po
południu mieli uż poza sobą około trzyǳiestu pięciu mil przebyte drogi. Barren był
zupełnie pusty i głuchy.

Około goǳiny czwarte po południu z obu brzegów rzeki zaczęły ukazywać się świer-
ki; początkowo dość rzadko, stopniowo ednak przybywało ich coraz więce , aż wreszcie
zaległy zbitym ciemnym murem oba brzegi. Filip zwracał szczególną uwagę, by sanki
echały samym środkiem rzeki, które zmarznięte, szerokie koryto stanowiło na lepsze
zabezpieczenie przeciw wszelakie zasaǳce. Normalnie eden brzeg oddalony był od dru-
giego na dwieście ardów, mie scami nawet znacznie więce . Z te odległości można się
było obawiać kulki ze strzelby. A w tym wypadku, czy kula trafiłaby, czy nie, Blake zginąć
musi!

Kiedy ziemię zaczął zaścielać szary zmrok, Filip poczuł ogarnia ące go znużenie; nogi
poczęły mu odmawiać posłuszeństwa. Celia sieǳiała skulona nieruchomo na saniach;
skurcz owładnął wszystkie e członki, a na e twarzy zmęczenie i fizyczne przygnębienie
wyżłobiło głębokie rysy. Psy, które przez cały czas biegły niewyprzęgane, dyszały ciężko
ze zmęczenia. Jeden Blake zdawał się wciąż niezmordowany.

Około goǳiny szóste wy echali znów na równinę, na które tylko tu i ówǳie ro-
sły po edynczo świerki. Wedle obliczeń Filipa musieli od rana aż do tego czasu przebyć
przyna mnie pięćǳiesiąt mil drogi.

Na rozkaz Filipa zatrzymali się na samym środku rzeki. Filip przede wszystkim skrę-
pował znów prawą rękę i obie nogi bandyty, po czym ustawił Blake’a pod małym wzgó-
rzem ze zmarzniętego śniegu, w odległości ǳiesięciu do dwuǳiestu kroków od sań.
Blake pogoǳił się z losem, na pozór na zupełnie obo ętny na wszystko.

Podczas kiedy Celia spacerowała szybko po loǳie, by wyprostować i zagrzać zzięb-
nięte członki, Filip pobiegł na brzeg rzeki, gǳie rosło kilka powykrzywianych świerków
i nazbierał tam garść suchych gałęzi. Wrócił z nimi do sanek i rozpalił opodal ognisko,
stara ąc się, by było ak na mnie widoczne.
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W ciągu ǳiesięciu minut eǳenie było gotowe. Filip natychmiast zagasił ognisko,
przydeptu ąc żar nogami. Następnie rozǳielił mięǳy psy żywność, wydobył skóry niedź-
wieǳie i urząǳił z nich wygodne, miękkie posłanie dla siebie i dla Celii. Tymczasem za-
padła noc, tak ciemna, że zaledwie można było do rzeć ciemną sylwetkę Blake’a, rysu ącą
się na śniegu.

Nie rozsta ąc się z nabitym rewolwerem, Filip przygarnął Celię w swe ramiona. Oparła
mu ufnie głowę na piersi, obe mu ąc go ramieniem. Zanurzył usta w e złociste, rozple-
cione włosy, nie spuszcza ąc ednak z oczu Blake’a. Nastała zupełna cisza, przerywana
tylko dyszeniem zzia anych psów.

Stopniowo, na czarnym sklepieniu niebios, zaczęły z awiać się gwiazdy. Roz aśniły się
ciemności od zimnego, migotliwego blasku gwiazd. Filip wiǳiał przed sobą oczy Blake’a,
arzące się niby dwie pochodnie. Z lewe i prawe strony rysowały się wyraźnie oba brzegi.
Można było na odległość dwustu ardów do rzeć dobrze wszelki ruch, każdego człowieka,
który próbowałby się zbliżyć.

Po pewnym czasie Filip zauważył, że Blake opuścił głowę nisko na piersi i oddychał
równo i głęboko. Musiał widocznie zasnąć. Celia, przytulona do Filipa niby małe ptaszę,
zasnęła od razu. On eden tylko czuwał, bacząc na wszystko. Psy nawet spały, rozciągnięte
na śniegu, niby martwe.

Upłynęła goǳina. Blake nie ruszał się zupełnie. Nigǳie nie można było do rzeć nic
pode rzanego. Gwiazdy coraz barǳie roz aśniały noc. Filip wciąż trzymał w ręku nabity
rewolwer, którego stal lśniła w blasku gwiazd. Gdyby Blake przypadkiem otworzył oczy,
od razu zauważy błyszczącą lufę…

Ale stopniowo i Filipa poczęła ogarniać senność, z którą na próżno starał się roz-
paczliwie zmagać. Podobnie, ak owe pamiętne nocy, kiedy wpadł w ręce Brama, tak
i obecnie uległ w końcu zmęczeniu i niezmożone potrzebie snu. Oczy mu się same za-
mykały i z coraz większym wysiłkiem musiał e otwierać.

Pro ektował sobie, że nie będą spać dłuże ak trzy goǳiny. Minęły uż pełne dwie
goǳiny, kiedy Filip całym wysiłkiem woli otworzył przymknięte powieki. Spo rzał na
Blake’a: bandyta nie ruszał się z mie sca — głowa zwisała mu na piersi.

Wówczas znużenie wzięło górę nad silną wolą Filipa. Zasnął. Ale nawet we śnie a-
kiś podświadomy instynkt przypominał mu ustawicznie ogrożącym niebezpieczeństwie,
wołał na niego, aby się obuǳił, zabraniał mu spać.

I ten głos wewnętrzy wreszcie zwyciężył. Otworzył pomału ciężkie senne powieki.
W pierwsze chwili odczuł ogromne zadowolenie, że udało mu się zwalczyć sen. Potem
skierował spo rzenie ku BIake’owi.

Mały wzgórek śnieżny stał na swoim mie scu. Gwiazdy świeciły asno, cisza była nie-
zmierzona…

Ale Blake?… Gǳie się poǳiał Blake?
Ścisnęło się serce Filipa: Blake zniknął!

 .  
Zaledwie sobie Filip uprzytomnił, że Blake uciekł, a uż zerwał się na równe nogi, zapo-
mina ąc nawet o Celii, która zsunęła się na ziemię. Zerwała się również, nie rozumie ąc,
co się stało. Lufa rewolweru Filipa mignęła e przed oczyma. Dopiero gdy powiodła
wzrokiem dokoła, zrozumiała, że Blake uciekł.

Filip przeszukał spo rzeniem cały horyzont. Blake ednak zniknął bez śladu! W te
chwili trącił nogą o strzelbę leżącą u stóp Celii. Odetchnął z pewną ulgą: Blake nie zabrał
ze sobą strzelby! Ani też nie zabił i nie skrępował Filipa i Celii, choć mógł to zrobić.
Dlaczego? W pierwsze chwili wydawało się to wprost niepo ęte.

Od razu ednak przyszło mu na myśl, że widocznie Blake, bo ąc się obuǳić Filipa,
nie śmiał zbliżyć się do niego i narazić na ewentualną kulkę. A może uciekł właśnie w te
chwili, gdy Filip uż się buǳił? Nie w głowie mu wtedy było zabieranie strzelby, przede
wszystkim musiał ratować własną skórę.

Otuliwszy Celię w futra, pozostawił ą w saniach, sam zaś podszedł ostrożnie do owego
śnieżnego wzgórka, pod którym stał poprzednio Blake. Gdy tam doszedł, aż zakrzyknął ze
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zdumienia i przerażenia. Bo poza wzgórzem wyżłobione były na śniegu głębokie bruzdy,
ak gdyby po śniegu wleczono akieś duże zwierzę.

Otóż Filip wieǳiał o tym, że Eskimosi ma ą zwycza żłobić podobne bruzdy, kiedy
czołga ą się na brzuchu po śniegu, by zaskoczyć znienacka akąś uśpioną zwierzynę. W ten
zatem sposób przy ść oni musieli Blake’owi z pomocą. A zatem czołga ąc się na kolanach,
uciekli niepostrzeżenie.

Celia podeszła do Filipa, trzyma ąc strzelbę w ręku. I ona wpatrywała się z lękiem
i ciekawością w owe ślady na śniegu. Filip, który wyrzucał sobie w duszy własną nie-
ostrożność, zadowolony był w te chwili, że nie mogą obo e porozumieć się w ednym
ęzyku, i że Celia tylko oczyma może żądać od niego wy aśnienia co do ucieczki Blake’a.

Schował rewolwer do futerału, a wziął strzelbę z rąk Celii. Na wypadek ataku Kog-
molloków, który mógł wkrótce nastąpić, strzelba barǳie przydać się może. Nie ulega
bowiem wątpliwości, że owi Eskimosi, którzy wyswoboǳili Blake’a, muszą mieć gǳieś
w pobliżu swych towarzyszy.

Wrócili do sanek. Filip ucałował serdecznie gorące usteczka Celii i usadowił ą z po-
wrotem w saniach. Zrozumiała i ona, że niestety ich sytuac a znacznie się pogorszyła.
Potem podszedł do psów i pozaprzęgał e z powrotem. Świsnął batem i psy, choć nie-
chętnie, ruszyły w dalszą drogę. Popęǳał e ustawicznie, nie żału ąc bata.

Tymczasem wstał księżyc, a ziemię zaległa biała mgła, zasłania ąc niemal oba brzegi
rzeki. Sanie sunęły samym środkiem koryta, a Filip biegł spoko nie obok psów, prosząc
gorąco Boga, by Kogmolloki nie z awili się wcześnie niż o świcie.

Przewidu ąc z góry, co ma nastąpić, liczył ednak na to, że uda im się do echać cało
do owe chatki, o które wspominał Blake, a w które zna dować się miał o ciec Celii.
Skoro uż tam będą, potrafi przygotować się do obrony, a w razie napadu, pierwszą kulę
przeznacza Blake’owi. Być może, że z chwilą gdy Blake zginie, uda mu się we ść z Kog-
mollokami w układy. Przecież to tylko eden Blake zawziął się tak na Celię. A zdarzało
się uż nieraz, że Eskimosi zatrzymywali schwytanych eńców, nawet białe kobiety, ako
zakładników przez szereg miesięcy, nie robiąc im żadne krzywdy.

Tylko, czy Blake zechce się narażać na kule? W tym sęk właśnie. Gdyby inacze się Podstęp, Honor
nie dało, Filip zdecydowany był uciec się do podstępu. Wystawi chusteczkę, ako białą
chorągiew, i zażąda, aby mu pozwolono pertraktować z tym bandytą. A skoro tylko Blake
stanie przed nim, strzeli mu prosto w łeb ak psu. Skoro ma się do czynienia z takim
bandytą i łotrem, nie można przebierać w środkach.

W przypadku zaś, gdyby Eskimosi napadli na nich po droǳe, zanim zdążą dopaść
chatki, Filip przewróci sanie, tworząc z nich roǳa barykady, za którą ukry e Celię.

Troszkę pokrzepiony na duchu Filip popęǳał znowu psy, uż to chłoszcząc e batem,
uż to woła ąc na nie po imionach, które miał sposobność poznać w czasie, gdy Blake
prowaǳił zaprzęg. Wśród srebrzyste nocne mgły psy sunęły cicho niby cienie. Słychać
było edynie cichy stuk ich pazurów po gładkie tafli lodowe i skrzyp sunących sań.

I tak przebywali edną milę po drugie na te zamarznięte wstęǳe Mieǳiane Rzeki.
Księżyc zniknął uż za horyzontem. Zrobiło się znowu ciemno. Od czasu do czasu, kiedy
psy zzia ane odmawiały posłuszeństwa, Filip stawał w ednym szeregu z nimi, pomaga ąc
im ciągnąć. To znów podchoǳił do Celii i obe mował ą ramieniem, zapewnia ąc, że
wszystko bęǳie dobrze.

Nareszcie zaczęło świtać. Rozwiały się cienie nocy i oba brzegi rzeki zarysowały się
z początku słabo, potem coraz wyraźnie .

W odległości niespełna mili Filip dostrzegł czarne pasmo lasu. Zǳiwiło go to, był
bowiem pewny, że w te szerokości geograficzne w ogóle drzew uż się nie spotyka. A pod
lasem stała chatka, a z te chatki snuła się w niebo cienka smuga dymu.

Celia przywołała do siebie Filipa, wskazu ąc ręką na chatkę, zaczęła mówić głosem
nabrzmiałym od łez. Nie rozumiał nic z tego co mówiła, ale domyślał się na ważnie szego.
W te oto chatce powinien się zna dować o ciec Celii, o ile oczywiście Blake mówił prawdę.
Nareszcie dobili do celu te ryzykowne podróży.

Celia była tak wzruszona, że niemal zemdlona opadła w ramiona Filipa.
Od strony lasu dochoǳiła głośna wrzawa. Słychać było ǳikie nawoływania podobne

do wycia wilków oraz u adanie psów. Widocznie gromada Eskimosów urząǳała tam łowy
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na akiegoś zwierza. Potem rozległ się huk strzelby, a w ślad za tym posypały się po edyncze
strzały. Po chwili zapanowała zupełna cisza.

Filip usadowił Celię na saniach i popęǳił psy w stronę lasu i chatki. Niezadługo
stanęli przed chatką. Celia zeskoczyła na ziemię.

Chatka była zamknięta; z wewnątrz nie dochoǳił żaden głos. Tylko dym snu ący się
z komina świadczył o tym, że ktoś tam mieszka.

Celia, zdenerwowana, rozgorączkowana, podeszła do drzwi i uderza ąc w nie drobny-
mi swymi piąstkami, poczęła wołać na kogoś w tym swoim ǳiwnym ęzyku. Filip, sto ąc
obok nie , dosłyszał akiś nieokreślony ruch poza ścianą chaty — potem odsuwanie rygla
i akiś głuchy niski głos męski, któremu odpowieǳiał ostry krzyk Celii. Drzwi się otwo-
rzyły. Stanął w nich akiś starzec z siwą brodą i włosami, wyciąga ąc otwarte ramiona. —
Celio — wyszeptał starzec.

Filip w milczeniu obserwował tę scenę. Ale natychmiast odwrócił się, bo usłyszał
z tyłu poza sobą inny okrzyk. Od strony lasu biegła pędem ku chatce akaś postać. Filip
poznał od razu, że est to biały człowiek, wyszedł mu na spotkanie, trzyma ąc rewolwer
w ręku. Wkrótce też stanęli obydwa oko w oko.

Ów niezna omy był wysokiego wzrostu, o bu nych rudych włosach, okala ących mu
całą twarz. Był bez czapki, twarz miał zbroczoną krwią. Wpatrywał się w Filipa z takim
natężeniem, że omal oczy mu nie wyskoczyły z orbit. A Filip, opuszcza ąc rękę z rewol-
werem, szepnął z niedowierzaniem:

— Boże wielki! Czy to naprawdę ty, Olaf Anderson⁈

 .   
Olbrzymi Szwed niemnie wydawał się zdumiony od Filipa. Ale wkrótce oczy roz aśniły
mu się radością. Uchwycił Filipa kurczowo za rękę, obmacywał go całego, akby się chciał
upewnić, że go oczy nie mylą, aż w końcu zaśmiał się, wykrzywia ąc twarz w komicznym
grymasie.

Ten śmiech i ten grymas były spec alnością Olafa Andersona. Krew mu wówczas na-
pływała do twarzy, skutkiem czego cała nabrzmiewała ǳiwacznie. Znali go z tego dosko-
nale ego koleǳy z polic i i nieraz też się naśmiewali. A im barǳie sytuac a przedstawia-
ła się tragicznie, tym silnie szym śmiechem wykrzywiała się czerwona twarz Andersona.
Mówiono o nim, że nawet w goǳinie śmierci nie zapomni o owym śmiesznym grymasie.

— Nie ma co mówić, przybywacie w samą porę — oświadczył na powitanie, ściska ąc
z całe siły rękę Filipa, wykrzywia ąc twarz w uśmiechu.

— Wszyscy zginęli, prócz mnie ednego… I Calkins, i Harris, i ten mały Holender,
O’Flynn to uż dawno zimne, skostniałe trupy, mó Filipie! Spoǳiewałem się, że pręǳe
czy późnie wyślą akiś patrol w poszukiwaniu mnie. I czekałem na was niecierpliwie. Ilu
was est?

Rzucił okiem poza chatkę i sanie, w stronę śnieżne płaszczyzny. I wówczas zniknął
mu z twarzy radosny uśmiech, ustępu ąc mie sca nieukrywanemu rozczarowaniu.

— Sam? — spytał krótko.
— Tak est, sam — przytaknął Filip. — Jest ze mną tylko Celia Armin, którą przy-

prowaǳiłem tu do e o ca. W tych stronach kręci się też nie aki Blake, skończony ła dak,
z bandą Eskimosów. Dałem uż im porządną nauczkę i chwilowo udało mi się zmylić śla-
dy. Ale coś mi się zda e, że niezadługo znów ich zobaczymy.

Olaf zaczął się znów śmiać:
— To naprawdę zabawne — oświadczył. — Niech nas Bóg ma w swo e opiece. Przy-

adą tu oni pierwszym pociągiem, że się tak wyrażę. Podczas gdy edna połowa szczepu
goniła za wami, druga połowa zawzięła się na mnie. Ale co w tym wszystkim na zabaw-
nie sze, to to, że esteś tylko sam eden…

Spo rzenie Olafa padło na strzelbę i rewolwer.
— Masz amunic ę? — zagadnął żywo. — A może i zapasy żywności?
— Mam akieś czterǳieści naboi — w tym edna trzecia do rewolweru. I duże zapasy

mięsa.
— W takim razie wszystko uż dobrze! — zaryczał Szwed radośnie. — Zamknĳmy

się w chacie razem z psami. Tylko trzeba się spieszyć.
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Jakby na potwierǳenie ostatnich słów Olafa Andersona, od strony lasu huknął strzał
i kulka przeleciała nad ich głowami.

Czym pręǳe więc zagnali do chatki psy; również i sanie schowali do środka, co
nie przyszło im tak łatwo, gdyż drzwi do izby były barǳo wąskie. W tym czasie eszcze
kilkanaście razy rozległ się huk strzałów, a edna z kul poprzez szparę mięǳy belkami
wpadła nawet do wnętrza chaty.

Podczas gdy Olaf Anderson zapierał drzwi ciężką drewnianą zasuwą, Filip podszedł do
Celii. Podbiegła ku niemu z oczyma asno błyszczącymi w półmroku izby i zarzuciła mu
ramiona na szy ę. Anderson odwrócił się na ten widok, z miną niewymownie zǳiwioną,
a i ów starzec z siwą brodą wydawał się niemnie zǳiwiony.

Celia uściskała Filipa, po czym zwraca ąc się do swego o ca, przemówiła kilka słów.
I zostawiwszy Filipa samego, wróciła do o ca. Olaf widocznie zrozumiał, co mówiła, gdyż
westchnął głęboko:

— Co ona powieǳiała? — spytał go Filip błagalnym tonem.
Olaf, który tymczasem uż wyszukał sobie akąś szparę w drzwiach i przytknął do nie

oko, odpowieǳiał:
— Powieǳiała, że poślubi ciebie, o ile uda nam się wydostać z tego piekła. W czep-

ku się uroǳiłeś, nie ma co mówić! Celia Armin żoną takiego ǳielnego i eleganckiego
rycerza!… To byłoby naprawdę wspaniałe, o ile w ogóle do tego kiedyś do ǳie… Wątpię
w to, prawdę powieǳiawszy. A eżeli mi nie wierzysz, chodź sam, przypatrz się, co się
tam ǳie e!

Filip przyłożył oko do szpary. Na śnieżne polance pod lasem aż roiło się od Eskimo-
sów. Było ich tam pięćǳiesięciu i nie mieli zamiaru ukrywać się.

— To uż tak od czterǳiestu dni oblega ą nas obu w te chatce — ob aśniał Olaf gło-
sem tak spoko nym i zimnym, ak gdyby składał swó zwycza ny raport przed przełożo-
nym. — Odparliśmy kilkanaście razy ich atak. Zużyliśmy osiemǳiesiąt naboi, rozǳieli-
liśmy po połowie mo ą miesięczną rac ę żywności. Przedwczora wystrzelaliśmy wszystkie
prawie nabo e, zostało nam uż tylko trzy. Wczora był spokó . A ponieważ nie mieliśmy
uż zupełnie nic do eǳenia i groziła nam śmierć głodowa, zatem ǳiś rano wybrałem się
na zwiady, by upolować akąś zwierzynę. Natknąłem się na paru Eskimosów, wiozących
mięso karibu. Wdałem się z nimi w walkę. Przyszły inne posiłki, musiałem wystrzelić
eszcze dwa nabo e. Został mi uż tylko eden edyny, ostatni. Domyśla ą się tego wi-
docznie i dlatego tak śmiało pokazu ą się nam na oczy. Mo a strzelba est kalibru .
A two a?

— Ten sam kaliber — odparł Filip, ogarnięty uż gorączką walki. — Poǳielimy
równo mo e nabo e. Jeszcze im możemy zalać sadła za skórę. Ale, nawiasem mówiąc,
należę do patrolu z Fortu Churchill. Ob aśnię ci pokrótce, akim sposobem, z własne
inic atywy, zapęǳiłem się aż tuta .

I nie przesta ąc obserwować, co się ǳie e w polu, opowieǳiał Olafowi w krótkich
słowach o swym spotkaniu z Bramem Johnsonem i o wszystkim tym, co potem nastąpiło.
Na usta cisnęło mu się tysiące pytań odnośnie Celii i e o ca. Zapewne Olaf znał dobrze
całą ich historię.

Ale Olaf, obserwu ący przez inną szparę równinę leżącą po drugie stronie chatki,
gǳie rozciągała się lodowata tafla Mieǳiane Rzeki, pociągnął go za ramię, da ąc mu
znak, by i on tam spo rzał.

Na droǳe, którą przybył Filip, ukazały się sanie, edne, drugie, trzecie i czwarte. Poza
saniami biegło trzyǳiestu luǳi otulonych w filtra.

— To Blake ze swymi ludźmi! — wykrzyknął Filip.
Twarz Olafa Andersona skamieniała w akimś żelaznym spoko u. Stwardniał ǳiwnie

nawet ego zwykły uśmiech, a oczy lśniły ǳiwnym, zielonkawym światłem. I on gotował
się do walki. Powiódł z wolna ramieniem, wskazu ąc na cztery ściany chatki.

— O tę oto stawkę toczyć się bęǳie walka. W każde z czterech ścian zrobiłem strzel-
nicę, aby można było strzelać we wszystkich kierunkach. Stary Armin chwilowo nic nam
pomóc nie może, bo mamy wszystkiego tylko dwie strzelby. O ile do ǳie do walki wręcz,
bęǳie bił pałką. Ściany chaty zbudowane są z młodych drzew, niezbyt grubych. Nie est
wykluczone, że kule naszych wrogów mogą e przebić. I w tym tkwi na większe niebez-
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pieczeństwo. Musimy się też liczyć ze sprytem i doświadczeniem Blake’a, który niewąt-
pliwie obe mie komendę. Tego to właśnie łotra ścigałem, kiedy natknąłem się na Armina
i ego towarzyszy.

Podczas te rozmowy Celia stała obok swego o ca. Obo e słuchali uważnie, nie mogąc
ednak nic zrozumieć.

Filip włożył połowę swych naboi do prawe kieszeni munduru Olafa, po czym podszedł
do starego Armina i skłonił się nisko, wyciąga ąc ku niemu obie ręce. Celia uśmiechnęła
się życzliwie. Armin u ął wyciągnięte ku niemu ręce i uścisnął e mocno. Spo rzeli sobie
oba prosto w oczy.

Jakkolwiek broda i włosy starca były okryte szronem, akkolwiek plecy miał przy-
garbione, a ręce cienkie i chude, to ednak nie postarzało się spo rzenie ego głęboko
osaǳonych oczu. Niby bystre oczy sokoła wwierciły się głęboko w oczy Filipa, aż do dna
ego duszy — podczas gdy Filip mówił do niego głosem łagodnym. Gdy skończył, starzec
odpowieǳiał mu w swoim ęzyku, a nagły rumieniec, aki oblał twarz Celii, był dla Filipa
wystarcza ącym komentarzem do tych słów.

Tymczasem Olaf nabił swą strzelbę. Przemówił parę słów do Celii i e o ca, po czym
zwrócił się do Filipa.

— Nadchoǳi chwila decydu ąca… Bądźmy przygotowani!
Przywiązał mocno psy do ednego z węgłów chaty, aby zwierzęta, przerażone w czasie

walki, nie zawaǳały im.
Filip wrócił na swo e stanowisko obserwacy ne.
Sytuac a się zmieniła. Oto Eskimosi wyszli uż wszyscy z lasu i zaczęli posuwać się

naprzód. A szli nie edną bezładną kupą, lecz rozstawieni w tyralierę, eden dość daleko
od drugiego, aby w ten sposób utrudnić nieprzy acielowi celowanie. Zmierzali w stronę
wzgórza w połowie drogi mięǳy lasem a chatą.

— Ależ ich est chmara! — wykrzyknął Filip. — Banda Blake’a połączyła się wi-
docznie z tamtymi — To cała armia!

Olaf spo rzał przez szparę.
— Nie ma ich razem nawet stu — odparł z niezmąconym spoko em. Nie masz się cze-

go denerwować, ale dość ich est na to, aby każda nasza kulka trafiła, kiedy zaczną schoǳić
z tego wzgórza, na które właśnie się drapią. Znakomity bęǳiemy mieli cel w porównaniu
do okoliczności, w akich padli Calkins, Harris i O’Flynn, podczas gdy a uratowałem się
ucieczką w mrokach nocy. Wówczas oni nam urząǳili prawǳiwą niespoǳiankę… Ale
tym razem my ich mamy.

Rozproszona linia posuwa ących się czarnych sylwetek zatrzymała się niespoǳiewanie
poza owym wzgórzem, nie posuwa ąc się uż dale .

Olaf Anderson zamruczał z nieukontentowaniem:
— Masz tobie! Zaczyna ą teraz bawić się w strategów. Czeka my więc, co dale uraǳą.

Z pewnością to sprawka Blake’a.
Filip przysunął się blisko do niego.
— Słucha mnie, Olaf — zaczął. — Przeżywamy straszne goǳiny. Kto wie, czy wy- Język, Miłość

kręcimy się w ogóle z te opres i? Jeżeli mam zginąć, chciałbym przedtem dowieǳieć się
wielu rzeczy. Wiesz, że kocham tę tu obecną ǳiewczynę. Przyrzekła mi, że mnie po-
ślubi, ale nie znam zupełnie tego ęzyka, którym ona mówi. Nic o nie nie wiem. Kim
ona est? Skąd się tu wzięła? Co e się właściwie przydarzyło? Czemu wówczas, gdy ą
spotkałem, zna dowała się w towarzystwie Brama Johnsona? Tego wszystkiego pragnę
się dowieǳieć. Musisz przecież wieǳieć wszystko, skoro umiesz się z nią porozumieć.

— Robią ostatnie przygotowania do walki — przerwał mu Olaf, nie odpowiada ąc
od razu na postawione mu pytania. — Knu ą akiś szatański plan. Patrz, formu ą małe
grupki. Wiǳisz, idą nawet naprzód, niosąc duże pnie drzewa. Podczas gdy edna połowa
czekać bęǳie za wzgórzem, druga rzuci się do ataku na chatkę. Te pnie drzewa służyć im
będą ako tarany.

Westchnął głęboko. Potem bez żadnego prze ścia, mówił dale :
— Calkins, Harris i O’Flynn zginęli po rozpaczliwe walce, wciągnięci w zasaǳkę.

Opowiem ci to innym razem. Ja się wymknąłem; przez cały tyǳień uciekałem przed
ściga ącą mnie bandą. Natknąłem się na obóz, w którym zna dował się Armin ze swą
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córką i z dwoma eszcze białymi ludźmi. Byli to Ros anie. Szli na południe; za przewod-
ników mieli dwóch Kogmolloków z Zatoki Koronacy ne . Na drugi ǳień dogoniły nas te
czarne, straszne diabły z Blakiem na czele. Po mali nas wszystkich do niewoli. ǲiwnym
przypadkiem z awił się wówczas właśnie Bram Johnson, ów zagadkowy wędrownik, idący
nie wiadomo skąd i nie wiadomo dokąd. Głupie Eskimosy uważa ą Brama za istotę nad-
naturalną, za akiegoś potężnego diabła, czy czarownika. A każdy z ego wilków, to w ich
oczach diabeł wcielony. Postanowili uż sobie, że nas, mężczyzn, wszystkich wymordu ą,
a Blake weźmie dla siebie młodą ǳiewczynę. Aż tu z awia się Bram i nic nie mówiąc,
siada sobie na ziemi, na wprost nich i patrzy tylko na nich. Zgłupieli; stanęli ak zahip-
notyzowani, nie mogąc się na nic odważyć. Minął cały ǳień w zupełnym spoko u. Bram
nie myślał akoś wcale o ode ściu. Zauważyłem, że podniósł leżący na śniegu eden długi
złoty włos Celii i przyglądał mu się z zachwytem. Kiedy postąpiłem ku niemu, zawar-
czał niby ǳiki zwierz; widocznie lękał się, że mu ten złoty włos chcę odebrać. Wówczas
przyszła mi szczęśliwa myśl do głowy. Poraǳiłem Celii, by własnoręcznie ucięła pukiel
swych włosów i wręczyła e Bramowi. Tak też zrobiła, i od te chwili Bram czuwał nad
nią z wiernością i uległością psa. Próbowałem nawiązać z nim rozmowę, ale na próżno.
Ten wariat, zda e się, nie rozumiał zupełnie, co mówiłem, mianowicie, że z chwilą gdy
on ode ǳie, my wszyscy i Celia zostaniemy wymordowani.

Anderson przerwał na chwilę opowiadanie i przyłożył oko do szpary mięǳy belkami.
— No, uż ułożyli cały plan ataku — mówił. — Wiǳisz, ci, co niosą pnie drzewa,

zasapali się trochę — teraz gotu ą się do dalsze drogi. Pilnu dobrze strzelby, Fil! Za-
czniemy strzelać, gdy będą w połowie drogi do chaty, nie wcześnie . Tak bęǳie lepie
i pewnie … Otóż wracam do mego opowiadania:

— Minęło kilka dni. Bram odszedł ze swymi wilkami — wybrał się na polowanie.
W czasie ego nieobecności Blake z Eskimosami napadł na nas. Oba Ros anie zginęli.
Ja i Armin broniliśmy się rozpaczliwie, zasłania ąc Celię własnym ciałem. Nagle z awia
się Bram, niby piorun z asnego nieba. Nie miesza się zupełnie do walki, tylko po pro-
stu porywa Celię, saǳa ą na swo e sanie i od eżdża razem z nią galopem. Korzysta ąc
z chwilowego zamieszania, próbu ę uciekać razem ze starym. Ale naturalnie daleko za ść
nie mogliśmy. Opatrzność ednak czuwała nad nami. Natknęliśmy się na tę chatkę. Za-
mknęliśmy się w nie i odtąd przez czterǳieści dni, przez czterǳieści nocy…

Nie skończył zdania. Huknął strzał ze strzelby Olafa i eden Eskimos koziołku ąc runął
na ziemię.

 .  
W chwilę późnie i Filip wystrzelił do na bliższe grupki Eskimosów. Dym zasłonił zu-
pełnie wąski otwór strzelnicy. Gdy dym ustąpił, Filip przekonał się, że i ego strzał był
celny: na śniegu czerniał uż drugi zabity.

— Doskonale! — mruknął Olaf.
W stronę chatki podchoǳiło pięć grup Eskimosów, każda po ośmiu luǳi, niosąc

grube i ciężkie pnie. Filip i Olaf strzelali w dalszym ciągu do pierwsze , na bliższe grupy.
I znowu czterech napastników zwaliło się na ziemię. Dwa pozostali uciekli, porzuca ąc
niesione drzewo.

W te chwili Filip, który właśnie nabił świeżo strzelbę, spostrzegł, że Celia stoi obok
niego. Przyłożyła oko do szpary w ścianie, chcąc naocznie przekonać się, ak sprawa stoi.
Podczas ostatniego aktu rozgrywa ące się obecnie tragedii, dawała wszystkim przykład
nieustraszone odwagi.

Olaf Anderson odezwał się:
— Załatwiliśmy się z sześcioma. Reszta cofnęła się, wszyscy ukryli się za tym wzgó-

rzem. Teraz zaczną strzelać do nas salwami. Uwaga!
Filip dał Celii znak, aby przeszła na przeciwległą stronę izby, ak na dale od Eskimo-

sów. Cienkie ściany izby mogły być łatwo przebite kulami. Ulokował ą koło kupy drzewa
przygotowanego na palenie; tam również schronił się stary Armin, sto ący dotychczas na
czatach przy drzwiach z pałką w ręku.

W kilka minut późnie posypał się na chatkę grad kul, uderza ących monotonnie
o drewnianą ścianę.
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Jedna kula przebiła drzwi, odprysku ąc kawał drzewa, który upadł opodal Celii. Ugo-
ǳiła ednego z psów, który zawył przeraźliwie z bólu, szarpiąc się i wyrywa ąc ak szalony.

Olaf Anderson nie śmiał się uż wcale. Wyglądał strasznie.
— Nachylcie się! — krzyknął rozkazu ąco. — Nachylić się nisko, do ziemi! Słyszy-

cie?…
Sam dał pierwszy przykład, przyklęka ąc na oba kolana. Powtórzył rozkaz po rosy sku,

by go Armin i Celia mogli zrozumieć.
— Ma ą tyle kul, że mogą całą chałupę poǳiurawić ak sito. Na grubsze i na moc-

nie sze belki są u dołu. Kładźcie się wszyscy na ziemię tak ak a, aż zaprzestaną strzelać.
Rozciągnął się ak długi na ziemi, z głową zwróconą do środka izby, nogami do ściany.
Filip nie od razu usłuchał rozkazu Olafa; podszedł na pierw do Celii. W te chwili

świsnęła znów kula, odrywa ąc mu kawałek kołnierza.
Ułożył się tedy na ziemi, obok Celii, zasłania ąc ą własnym ciałem od strzałów.
Kule przebĳały cienkie ściany chatki i leciały ak grad. Jedne opadały na ziemię, nie

czyniąc szkody, inne niszczyły wszystko, co tylko na droǳe spotkały.
— Leżcie zupełnie płasko! — krzyczał Anderson. — Jedyną osłoną dla nas est ten

na niższy rząd belek ściennych…
Jeden z psów trafiony kulką w łeb, zawył żałośnie. Podskoczył, skręcił się i padł mar-

twy.
Filip obe mował Celię swym ramieniem, tuląc ą do siebie mocno. Czyliż to uż ko-

niec? Obo e przywarli ustami do siebie. Takież to ma być ich ślubne łoże? Przyszło mu
na myśl, że ego pierwe śmierć spotkać musi, niż Celię, którą osłania własnym ciałem.
A gdyby wówczas Blake, czy to przypadkiem, czy wieǳiony akimś szatańskim instynk-
tem, kazał zaprzestać ognie, ona dostałaby się żywa w ego ręce!… Ach, to przecież byłoby
potworne!

Nagłe strzelanina ucichła.
Czyżby Kogmolloki wyczerpali uż zapasy amunic i? Czy może chcieli tylko odpocząć

trochę? A może przygotowu ą się do szturmu na chatkę, pewni, że ich nieprzy aciele nie
są uż zdolni do walki?

Po paru minutach wyczekiwania Olaf odważył się dźwignąć z ziemi. Filip zamierzał
właśnie zrobić to samo, aby się przekonać, co się tam ǳie e, kiedy nagle rozległ się do-
nośny, ǳiwny krzyk. Ten głos nie był im obcy!

— Wielki Boże — zakrzyknął Olaf. — To Bram Johnson we własne osobie!
Bram Johnson! Na dźwięk tego imienia Celia i e o ciec zerwali się z ziemi. Wszy-

scy czworo przyłożyli oczy do otworów w ścianie chatki. Rzeczywiście z lasu wychyliła
się olbrzymia postać Brama. W ręku trzymał swą ogromną, ciężką pałkę, wymachu ąc
nią groźnie. Przed nim zaś pęǳiły straszliwe wilki, rozwĳa ąc się w półkole na śnieżne
równinie. Bram zachoǳił od tyłu i atakował Eskimosów!

Kogmolloki również go uż dostrzegli. Żaden z nich ednak nie skierował ku niemu
strzelby, żaden nie odważył się wystrzelić. Stali ak porażeni ze strachu na widok tego
strasznego, krzyczącego szaleńca i ego ǳikie hordy. A kiedy ochłonęli z trwogi, zaczęli
uciekać na wszystkie strony, ak gdyby sam czart ze swymi sługami deptał im po piętach.

Ale uż wilki rzuciły się na nich. Gnane rozkazu ącym krzykiem swego pana, goniły
ednego Eskimosa po drugim, zawraca ąc ucieka ących w stronę Brama. A ten walił w nich
swą ciężką maczugą, mordu ąc bez litości.

Olaf Anderson odsunął zaporę u drzwi i otworzył e. Razem z Filipem wypadli z chat-
ki i rzucili się w pościg za rozproszonymi Eskimosami. Ten, kto zdołał u ść ciosu z ręki
Brama, ten padał od ich strzałów. Huk strzałów i zapach prochu podniecały eszcze bar-
ǳie wściekłość Brama i ego wilków, spragnionych krwi. Na próżno Eskimosi błagali
o litość; krzyk zamierał im w gardle. I wkrótce ostatnie niedobitki zniknęły w lesie, a za
nimi puścił się w pościg Bram ze swoimi wilkami.

Filip, trzyma ąc dymiącą eszcze strzelbę w ręku, zwrócił się do swego towarzysza. Na
twarzy poczciwego Szweda za aśniał znów ów śmieszny grymas, choć cały trząsł się eszcze
ze wzruszenia.

— Nie bęǳiemy ich gonić — oświadczył, siada ąc na porzuconym przez Eskimosów
pniu drzewa i ociera ąc spocone czoło. — Bram ze swo ą hordą wystarczy, by dać im
należną nauczkę. A sąǳę, że on powróci tuta , gdy się z nimi załatwi… A obecnie byłbym
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zdania, że należałoby nam przygotować się do powrotne drogi. A ty, ak sąǳisz, co?… Co
do mnie, mam uż dosyć te chatki! Czterǳieści dni i czterǳieści nocy sieǳiałem w nie
zamknięty! To mi zupełnie wystarczy… Możesz mi odstąpić trochę tytoniu do fa eczki?…
Zapalimy sobie i dokończę ci opowiadanie, które cię tak interesu e… Otóż mówiliśmy, że
księżniczka Celia i e o ciec…

— Co?… Kto?… Księżniczka?…
— Dawa że twó tytoń!…
Filip podał mu woreczek z tytoniem. Olaf naładował fa eczkę i zaczął mówić:
— Celia uroǳiła się w Danii. Matka e , która wyszła za mąż w Ros i za prawǳiwego

księcia, umarła uż we wczesne młodości. Celia od ǳieciństwa wychowywała się u o ca.
ǲiało się to za panowania cara Mikoła a II. Na skutek intryg dworskich, w które, o ile
mogłem zrozumieć, był wmieszany słynny mnich, Rasputin, o ciec Celii został areszto-
wany. Osaǳono go w poǳiemiach więzienia fortu św. Piotra i Pawła w Petersburgu. Tam
przesieǳiał akiś czas, w zupełnym zaniedbaniu i poniżeniu, a tymczasem nieprzy aciele
ego poǳielili mięǳy siebie miliony i dobra. Ostatecznie skazano go na wygnanie do
wschodnie Syberii, na Kamczatkę. Krewni ego i serdeczni przy aciele, którym udało się
uciec do Londynu, zaopiekowali się małą Celią. Wkrótce po wybuchu rewoluc i rosy -
skie i zamordowaniu Rasputina ci właśnie przy aciele wyna ęli okręt i zabrawszy ze sobą
księżniczkę, wyruszyli w drogę celem oswoboǳenia biednego wygnańca i przewiezienia
go do Europy. Początkowo wszystko szło gładko. Okręt przepłynął Morze Śróǳiemne,
kanał Sueski, Ocean Indy ski po czym skierował się na Morze Chińskie. Odnaleźli księcia
Armina; postarzał się wprawǳie przedwcześnie, ale żył i był zdrowy. Wobec sprzy a ące
pory roku postanowili wracać krótszą drogą. Pewien amerykański pilot pod ął się po-
prowaǳić okręt przez cieśninę Beringa i Ocean Północny do Ameryki. Przeprawa nie
udała się: okręt ugrzązł wśród lodów w Zatoce Koronacy ne . Trzeba było zostawić okręt
i puścić się w dalszą drogę saniami pod przewodnictwem Eskimosów. Reszta est ci uż
mnie więce znana. Trzeba było staczać ustawiczne walki z wrogimi szczepami. W czasie
tych walk wszyscy niemal Ros anie stopniowo wyginęli. Księżniczka Celia opowie ci to
wszystko dokładnie, mó stary, skoro nauczysz się e ęzyka. Jeżeli poślubi cię naprawdę,
musi się akoś przyzwyczaić do Ameryki, bo, co prawda, ǳisie sza Ros a niewiele więce
dla nie warta, niż Ros a carska.

Kiedy Olaf kończył swe opowiadanie, nadeszła Celia. Zarzuciła ramiona na szy ę Filipa.
Pierwszy to raz los wrogi dla nich odwrócił się — nic im uż nie groziło…

Naza utrz, późnym popołudniem, sanie sunęły w górę Mieǳiane Rzeki, po e za-
marzniętym korycie. Nagle z oddali uszu podróżników doleciały przeciągłe wycia wilków
Brama Johnsona. Brzmiało to niby daleki poszum fal morskich, coraz barǳie oddala ący
się, aż wszystko ucichło.

Z zapadnięciem nocy rozbito obóz. Wszyscy zmęczeni byli porządnie. Na straży czu-
wał przez całą noc Olaf Anderson, otulony w futro, ściągnięte z ednego z Eskimosów,
poległych na polu walki. Dwukrotnie eszcze w ciągu nocy dolatywał go ǳiwny gwar,
w którym krzyk luǳki mieszał się z u adaniem wilków.

Przez cały następny ǳień echano w kierunku południowo-zachodnim, bez żadnego
wypadku. Wieczorem rozbito namiot na skra u małego lasu, gǳie pełno było zeschłych
gałęzi. Rozpalono duże ognisko, którego blask płynął daleko w śnieżną biel Barrenu.

Tego to wieczoru z awił się niespoǳiewanie Bram Johnson, milczący i wspaniały.
Jakkolwiek wszyscy spoǳiewali się te wizyty, Bram z awił się tak nieoczekiwanie, że
wszyscy drgnęli na ego widok.

Człowiek-wilk trzymał w prawe ręce akiś ǳiwny przedmiot, wielkości kamienia
brukowego, owinięty w futro Eskimosa.

Bram zdawał się nie wiǳieć nikogo prócz Celii. Stał chwilę, oświetlony blaskiem
ognia, i wpatrywał się w nią. Potem podszedł do nie i mrucząc coś niezrozumiale, złożył
ów pakunek u stóp Celii. W chwilę późnie uż go nie było.

Olaf Anderson wstał, podniósł ów pakunek i odchylił okrywa ące go futro. Filip
spostrzegł, że Olaf zmarszczył brwi. Następnie Olaf zabrał ów pakunek, poszedł z nim
w głąb lasu, a po paru minutach wrócił z pustymi rękami. Śmie ąc się, przemówił kilka
słów do Celii.
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Odprowaǳił Filipa na bok i tak mówił:
— Powieǳiałem e , że Bram przyniósł e w prezencie kawał nieświeżego mięsa. Le- Dar

pie e nie mówić całe prawdy. W rzeczywistości była tam ucięta głowa Blake’a, którą
Bram złożył e w hołǳie. Wiesz zapewne, że Kogmolloki ma ą ten miły zwycza ofiaro-
wywania osobie ukochane w darze głowy zabitego nieprzy aciela. Po cóż ona miałaby to
oglądać.

W archiwach królewskie polic i Northlandu znaleźć można nieraz osobliwe historie.
Bram Johnson ma tam również swo ą rubrykę. W duże kopercie, starannie schowane ,
mieszczą się wszystkie urzędowe akta, odnoszące się do ego sprawy.

A więc na pierw krótkie zeznania zacnego i ǳielnego kaprala, Olafa Andersona z fortu
Churchill. Następnie szczegółowe zeznania podpisane przez pana Filipa Branta, ego żonę
i o ca lady Brant. Do dokumentów tych dołączony est eden egzemplarz urzędowego
rozporząǳenia, w myśl którego Bram Johnson został ułaskawiony i z wy ętego spod
prawa zbrodniarza sta e się ednym z pupilów Dominium Kanady.

Odtąd nie grozi mu żadne absolutnie prześladowanie ze strony polic i. Rozporząǳenie
brzmi asno i wyraźnie: „Brama Johnsona należy pozostawić w spoko u”. Tak brzmi owo
rozporząǳenie, naprawdę mądre i luǳkie.

Niezmierzony est ten szmat ziemi, po które Bram może swobodnie się błąkać i tam
też polu e on w towarzystwie swych wilków, przy bladym świetle księżyca i mruganiu
złocistych gwiazd.
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