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Słowo od Autora 

W wilczej norze przychodzą na świat trzy szczeniaki. 
 Najmniejszy z nich, wilczek  Ambaras, nie dość, że jest 
 najsłabszy w całej watasze, ma jeszcze skrzętnie skrywaną 
tajemnicę – od urodzenia nie czuje żadnych zapachów. 
Jak poradzi sobie z życiem w lesie? 

Przeczytajcie koniecznie!

Słowo od WWF 

Klasyczne baśnie z Czerwonym Kapturkiem na czele sprawiły, że całe pokolenia wyra-
stały w przekonaniu o wrodzonej złej naturze wilków. Jednak wilki, jak wszystkie 
zwierzęta, nie są ani dobre, ani złe, za to odgrywają bardzo istotną rolę w naturze.

Opowieść o Ambarasie przedstawia młodym czytelnikom nowe oblicze wilka – nie 
drapieżnika zagrażającego człowiekowi, a ciekawego, mądrego zwierzęcia, dla którego 
to człowiek może być największym zagrożeniem.

Książkę polecamy wszystkim młodym miłośnikom przyrody!
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Słowo od wydawcy

Dawno, dawno temu, może przed dziesięcioma tysiącami lat, albo 

jeszcze trochę dawniej, człowiek zdołał oswoić niektóre wilki. Towa-

rzyszą nam one do dziś jako najwierniejsi nasi przyjaciele – czworo-

nożne istoty, zwane psami. Kochamy je za przysłowiową wierność 

i czujność, za to, że pilnują naszych gospodarstw, strzegą stad owiec 

i kóz, albo po prostu za to, że z nami są – na dobre i na złe. Bardzo 

szybko zapomnieliśmy jednak, że te umiłowane psie cechy biorą się 

z ich wilczej natury. Szacunek i podziw, jakim obdarzali wilka prehisto-

ryczni łowcy, został z czasem zastąpiony przez obawę, lęk i wrogość. 

Wilk stał się negatywnym bohaterem niezliczonej ilości opowieści. 

A przecież wilk to starszy brat psa, który nadal żyje na wolności – 

w przyrodzie, gdzie może przetrwać jedynie dzięki wytrwałości, umie-

jętności współpracy w grupie, a czujność i spryt pomagają mu uniknąć 

wielu zagrożeń, w tym także tych, które niesie człowiek. 

Książka Wilk Ambaras, to niezwykła historia małego wilczka i jego 

wilczej rodziny. Choć napisana jest w konwencji bajki, to wiele mówi 

o prawdziwym życiu wilków, o roli jaką pełni w przyrodzie oraz trud-

nych relacjach między człowiekiem, a jednym z najwspanialszych dra-

pieżników żyjącym współcześnie na Ziemi. 

Mam nadzieję, że ta mądra opowieść stanie się obowiązkową 

lekturą wszystkich  dzieci i ich rodziców, a „straszne historie o wilkach” 

odejdą w zasłużone  zapomnienie. 

Stefan Jakimiuk 

WWF Polska
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Las spowijała najgłębsza nocna czerń, kiedy w ukrytej głę-

boko pod ziemią wilczej norze urodziły się trzy szczenięta. Ich 

matka, wilczyca Ruda, choć zmęczona, była szczęśliwa i dumna 

z maluchów. Starannie wylizywała im futra, mrucząc pod nosem 

wilczą kołysankę. Tymczasem ojciec, wilk Krzepki, przyglądał się 

krytycznie swoim dzieciom. Obrzucił spojrzeniem dwa większe 

szczeniaczki, a na widok trzeciego, zupełnie malutkiego, złagod-

niał na chwilę. Na krótką chwilę, bo zaraz na powrót przybrał 

groźną minę. Krzepki był basiorem, głową grupy wilków, zwanej 

watahą, i każdą sprawą dotyczącą rodziny bardzo się przejmo-

wał. I wszystko widział w czarnych barwach.

Rozdział pierwszy

w którym pewien słabowity wilczek 
przychodzi na świat  
i otrzymuje kłopotliwe imię
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– Te dwa się udały – powiedział w końcu do wadery, czyli 

wilczycy – ale trzeci jest zupełnie do niczego. Zobacz sama, jest 

niewiele większy od myszy.

Nie była to do końca prawda, bo bezimienny jeszcze wilczek 

był sporo większy od przeciętnej myszy, jednak fakt pozostawał 

faktem: był wyraźnie słabszy od swoich braci. Leżał cicho na dnie 

nory, jakby nie miał sił na nic więcej poza łapaniem kolejnych 

oddechów, podczas gdy dwa pozostałe wilczki już zaczęły doka-

zywać i siłowały się ze sobą, aby być bliżej Rudej i jej mleka.

– Powinniśmy go zanieść na mokradła i tam zostawić. Nic 

z niego nie będzie – powiedział surowo Krzepki.

Ruda spojrzała basiorowi prosto w oczy.

– Nigdy się nie zgodzę na coś 

takiego – warknęła groźnie.

Maluchom udzieliło się jej 

zdenerwowanie, zaczęły piszczeć, 

bezradne i ślepe.

– Już, już, spokojnie, 

wilczki – głos Rudej 

znowu stał się  

łagodny i ciepły.

– Nie martw się – 

zwróciła się do Krzepkiego 

uspokajającym tonem.  

– Coś mi mówi, że ten mikrusek  

wyrośnie na porządnego wilka.

– Ach tak? Jakoś w to nie wierzę. Będzie z nim sam ambaras 

– powiedział Krzepki.
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– Ty zawsze wszystko czarno widzisz, mój kochany – 

uśmiechnęła się Ruda i złożyła głowę na przednich łapach na 

znak, że to już koniec rozmowy. Przytulone do jej brzucha wilcz-

ki ssały mleko, przy czym najmniejszy robił to z wyraźnym wysił-

kiem.

– Czarnowidzę, czarnowidzę – warczał pod nosem Krzepki, 

przeciskając się przez wąski korytarz, by wyjść z nory. – Wcale 

nie czarno, tylko realistycznie. Jak mówię, że będzie ambaras, to 

będzie.

Przed norą zebrała się reszta watahy, niecierpliwie czekając 

na wieści o maluchach: Kulawiec, najstarszy i najbardziej do-

świadczony wilk, zwany przez pozostałe zwierzęta dziadkiem, 

chociaż tak naprawdę, o ile wilki się orientowały, w ogóle nie był 

z nimi spokrewniony, oraz trzy młode wilki, podrośnięte dzieci 

Rudej i Krzepkiego. Na przedzie stał Kieł, którego imię wzięło się 

stąd, że jeden kieł miał dłuższy od drugiego, i który był niezwykle 

silny i prawie tak duży jak ojciec. Zza jego grzbietu wyglądały 

dwie siostry: Białka, zgrabna i niewielka wilczyca o bardzo jasnej 

sierści oraz Smuga, która z kolei miała na grzbiecie ciemny pasek, 

sięgający od czubka głowy aż do koniuszka ogona.

– Ambaras, Ambaras – podchwyciły wilki, usłyszawszy, 

co powarkuje Krzepki. – Pierwszy wilczek nazywa się Ambaras! 

Jakie ciekawe imię...

– Ile wilczków się urodziło 

i jak, poza Ambarasem, się 

nazywają? – zapytał 

Kulawiec.
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Krzepki rozglądał się nieco zdezorientowany.

– Wcale nie chciałem go nazywać Ambaras – wybąkał. – 

Mówiłem tylko, że będziemy mieli z tym wilczkiem ambaras, bo 

jest jakiś taki słabowity i mam wrażenie, że będzie mniej poży-

teczny dla watahy od swoich braci. A te pozostałe zuchy nazwie-

my Chyży i Mocarny.

– Są trzy wilczki, Ambaras, Chyży i Mocarny – reszta watahy 

przekazywała sobie tę nowinę.

– Czyli mamy trzech nowych myśliwych w rodzinie – pod-

sumował Kulawiec.

– Powiedziałbym raczej, że dwóch myśliwych oraz jeden 

kłopot – Krzepki potrząsnął łbem i już miał dodać coś o wyno-

szeniu słabowitych szczeniąt na bagna, ale przypomniał sobie 

reakcję Rudej i zamilkł.

– Mały Ambaras – powiedział Kulawiec i pokiwał głową.

* * *

Kolejne noce upłynęły watasze na polowaniach. Przy norze 

pozostawali tylko Ruda, w dzień i w nocy opiekująca się młody-

mi, oraz Kulawiec, strzegący wadery i jej dzieci pod nieobecność 

reszty rodziny. Wilczki miały już kilkanaście dni i nie przypomina-

ły krótkonogich kulek, którymi były tuż po urodzeniu. Miały 

otwarte, ciągle jeszcze niebieskie, oczy i pierwsze mleczne zęby. 

Próbowały już same wstawać i chodzić, zaczęły też porozumie-

wać się piskliwymi głosikami.

Po każdej z wypraw łowieckich Krzepki sprawdzał, jak się 

mają maluchy i za każdym razem miał zafrasowaną minę. 

 Mocarny i Chyży, dokazujący w norze, ile wlezie, co dnia  
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wydawali się więksi. Ambaras za to sprawiał wrażenie, jakby  

wcale nie rósł. Leżał tylko w kącie i przyglądał się wszystkiemu 

z nad wiek poważną i chyba trochę smutną miną.

W ciągu tych dni jeden tylko raz wydarzyło się coś niespo-

dziewanego. Pod wieczór, gdy Krzepki i starsze potomstwo byli 

już na polowaniu, Ruda spała w norze z wilczkami, zaś Kulawiec 

czuwał przed wejściem. Nagle w nozdrza uderzył go alarmujący 

zapach. Zapach człowieka.

– Intruz! – ostrzegł waderę krótkim warknięciem.

Oboje zadziałali bez zbędne-

go namysłu, zgodnie z tym, 

co dyktował im instynkt. Musieli 

przenieść szczeniaki w bezpiecz-

ne miejsce. Ruda chwyciła Chyże-

go za luźną skórę na karku i prze-

kazała go Kulawcowi, po czym 

wróciła do nory po Mocarnego. 

Kulawiec podniósł w pysku deli-

katnie wilczka i ruszył 

szybko w stro-

nę zapasowej 

nory. Ruda z Mocarnym 

w pysku dogoniła go po 

chwili, zręcznie wyminęła 

i pomknęła jak połyskujący, miedzia-

ny promień zachodzącego słońca 

między drzewami. Musiała jeszcze 

wrócić do starej nory po Ambarasa. 



13

Zdrowe i najlepiej rokujące wilczki należało ratować w pierwszej 

kolejności.

Staremu wilkowi bardzo przeszkadzała okulała łapa, zwłasz-

cza z obciążeniem w postaci najedzonego i pękatego szczeniaka, 

ale zatrzymał się tylko raz. Przestąpił z łapy na łapę, by choć na 

chwilę ulżyć niesprawnej nodze, po czym ruszył dalej. Zapasowa 

nora była dobrze ukryta w niedostępnej części lasu. Kulawiec 

musiał kluczyć między pniami zwalonych drzew, zaroślami i za-

głębieniami, w których po ostatnim deszczu wciąż stała woda. 

Po drodze minął waderę, która zdążyła już ukryć Mocarnego. 

Była szybka i oszczędna w ruchach, jak po sznurku podążając do 

głównej nory. Jednocześnie Kulawiec domyślał się, że Ruda musi 

odchodzić od zmysłów w trosce o pozostawionego na łasce 

człowieka Ambarasa.

Kulawiec dotarł wreszcie na miejsce i położył Chyżego obok 

brata. Wilczki nie zdawały sobie sprawy z zagrożenia i kiedy tylko 

wyczuły swój zapach, zaczęły się mocować, jednak dość ospale. 

Stary wilk wyszedł zaś spod ziemi i zastygł w bezruchu, niczym 

omszały dębowy pień. Czekał w ciszy, łowiąc nosem każdy za-

pach.

Wydawało mu się, że upłynęło bardzo dużo czasu. Lekki 

powiew przyniósł bukiet zapachów z pobliskiego bagna, ślad 

woni łosia, człapiącego gdzieś na szeroko rozstawionych raci-

cach, aromat traw i ziół częściowo nadgryzionych, a częściowo 

stratowanych przez przechodzące w znacznej odległości stado 

żubrów, a wreszcie do nosa Kulawca dotarł zapach świeżej ziemi 

z kopca usypywanego właśnie pracowicie przez kreta. Zapadły 

całkowite ciemności i dopiero wtedy pojawiła się Ruda.  
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W zębach trzymała Ambarasa, który odruchowo skulił się i zaci-

snął mocno oczy. Wilczyca najpierw zaniosła szczeniaka do braci, 

po czym wyszła z nory i usiadła obok Kulawca.

– Musiałam pójść dłuższą drogą, żeby ominąć ludzi. Cały 

czas kręcili się w pobliżu nory, ale chyba jej nie znaleźli. Tak czy 

inaczej, nie będziemy mogli tam wrócić.

Takie rozwiązanie nakazywał wilczy rozsądek, toteż stary 

wilk pokiwał głową ze zrozumieniem. Przeciągnął się, aż mu za-

trzeszczały kości i wszedł do nory, żeby sprawdzić, jak się mają 

maluchy po niespodziewanej podróży.
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Wilczki spały, Mocarny i Chyży wtuleni jeden w drugiego, 

a Ambaras pod ścianą nory. Kulawiec powąchał trzy czarne pu-

chate kulki – szczeniaczki miały woń wiatru i snu, i jeszcze może 

mleka. Wilk zaczął się wycofywać z komory, posykując cicho 

przez obolałą łapę.

Ambaras zadrżał, zakręcił się w poszukiwaniu wygodniejszej 

pozycji, po czym na poły przytomnie, na poły przez sen za-

piszczał:

– Ci ludzie mówili...

Kulawiec zatrzymał się u wylotu tunelu i zastrzygł uszami.

– ... że chcą tylko zebrać trochę chrustu – dokończył wilczek, 

zamlaskał i ponownie zapadł w sen.

Stary wilk zamyślił się głęboko.
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Kulawiec zaproponował Rudej, by przeczekali noc i dzień 

w rezerwowej jamie i dopiero potem podjęli decyzję o porzuce-

niu nory głównej. Nie wspomniał nic o tym, co usłyszał od Am-

barasa. Było to bardzo dziwne. A nawet więcej niż dziwne! 

Bo skąd mały wilczek mógł znać zamiary człowieka? Kulawiec 

wiedział, że jest rzeczą oczywistą i naturalną, że wilki nie potrafią 

zrozumieć ludzkiej mowy.

Wilczki resztę nocy spędziły w podziemnej komorze, troskli-

wie doglądane przez matkę. Kulawiec wrócił do głównej nory, 

by przekazać niepokojące wieści reszcie rodziny. Zawył 

przeciągle, przekazując komunikat o zagrożeniu dla 

szczeniąt. Zapadła cisza. Kulawiec już myślał,  

że łowcy są za daleko, żeby go usłyszeć, ale nie, 

w końcu odpowiedziały. Jeden, drugi, trzeci, 

w końcu wszystkie cztery wilki zawyły z odda-

li, choć wydawało się, że wycie dochodzi 

z ciemniejącego nieba. Po chwili jak 

duchy pojawiły się przed Kulawcem. 

Pomimo intensywnego obwąchi-

wania terenu wilki nie na-

trafiły na żaden podejrzany 

Rozdział drugi,

w którym okazuje się,  
kto co czuje i kto co rozumie
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zapach. Następnego dnia pod wieczór z ociąganiem, kilka razy 

radząc się starego wilka i Krzepkiego, Ruda zarządziła powrót do 

starej nory, która była znacznie wygodniejsza od zapasowej. 

W pobliżu płynęła rzeczka, wadera mogła więc pić do woli, żeby 

mieć dość mleka dla wszystkich szczeniąt. Tym razem Kulawiec 

wziął Ambarasa, Ruda przeniosła Chyżego, a Krzepki najcięższe-

go z całej trójki Mocarnego. Wilczki zniosły przenosiny bez 

 najmniejszej skargi, instynktownie kuląc się podczas podróży.

Wraz z powrotem do starej nory, życie wilczej rodziny też 

powróciło do utartego trybu. Zaszła tylko jedna zmiana. Szcze-

niaki, od kiedy posmakowały świata poza norą, koniecznie chcia-

ły same wyjść na słońce i wiatr. Był już zresztą po temu najwyższy 

czas, od ich narodzin upłynęło dwadzieścia kilka dni, nastał więc 

moment, w którym wilczki zwykle robią pierwsze samodzielne 

kroki.
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Miejsce chłodnej wiosny zdążyło zająć ciepłe i wilgotne lato. 

Któregoś wieczoru Mocarny i Chyży z impetem wypadli z nory. 

Wilczki podgryzały się, szarpały i turlały – bawiły się w najlepsze, 

nie zwracając wielkiej uwagi na fakt, że są już na zewnątrz. Chwi-

lę później z nory wyjrzał czarny nos, potem ukazały się błyszczą-

ce oczy i do połowy oklapłe uszy, a za nimi reszta niewielkiego 

wilczka. Ambaras ostrożnie wyszedł, przeszedł chwiejnie kilka 

kroków i położył się w trawie. Siedzący nieopodal Kulawiec bacz-

nie obserwował wszystkie trzy szczeniaki. Podczas gdy Chyży 

i Mocarny zdawały się przyjmować las dookoła jako zupełną 

oczywistość, Ambaras przyglądał się dokładnie wszystkiemu 

i każdej rzeczy z osobna, a jego oczy wyrażały bezgraniczne 

zdziwienie całym światem. Kiedy napotkał wzrokiem spojrzenie 

Kulawca, uśmiechnął się. Wilk senior wyszczerzył w odpowiedzi 

swe stępione, pożółkłe kły.

Kiedyś Kulawiec był pewnie okazałym i budzącym respekt 

basiorem, dziś jednak posiwiała na grzbiecie i pysku sierść, po-

wolne człapanie połączone z utykaniem na okulałej łapie i wy-

chudzona, koścista sylwetka budziły co najwyżej współczucie 

dla nestora watahy. Od dłuższego czasu nie mógł nadążyć za 

młodszymi wilkami i nie brał udziału we wspólnych  polowaniach. 

W grupie pełnił jednak inną, nie mniej znaczącą funkcję. Był wy-

chowawcą wilczej młodzieży.

U wyjścia z nory pojawiła się Ruda.

– Zajmiesz się nimi? – zapytała.

– Oczywiście. To mój obowiązek – potwierdził Kulawiec.

– Dobrze. Idę z Krzepkim i resztą. Mam ochotę zapolować 

– wilczyca wyszczerzyła kły w uśmiechu.
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Podeszła do Krzepkiego i trąciła go czule nosem. Potem 

obudziła inne odpoczywające na polanie wilki. Basior wstał, 

uniósł wysoko pysk i zawył nisko i przeciągle. Ruda przyłączyła 

się do niego, a po niej kolejno inne wilki. Ambaras słuchał ich 

wycia jak urzeczony – to była pieśń o wspólnej wyprawie, polo-

waniu, sile, jaką daje grupa. Za każdym razem, gdy głosy wilków 

wydawały się słabnąć, Krzepki zaczynał wyć głośniej, dodając 

reszcie animuszu. Wilki wyły długo i zapamiętale, stojąc w kręgu, 

zwrócone pyskami do siebie, energicznie machając ogonami. 

Nawet Mocarny i Chyży przyłączyli się do tego chóru, zrazu cie-

niutko i nieśmiało, a potem nadal cienko, ale z ogromnym zapa-

łem. Kiedy w końcu wilki umilkły, zapadła głucha cisza. Ruda 
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jeszcze raz spojrzała na dzieci, rzuciła Kulawcowi pożegnalne 

warknięcie i zniknęła z resztą między drzewami.

Stary wilk pozwolił maluchom ochłonąć po nowych przeży-

ciach, po czym zawołał:

– Zbiórka!

Ambaras, po krótkim biegu na plączących się wciąż jeszcze 

nogach, pierwszy znalazł się przed Kulawcem. Dwóm pozosta-

łym wilczkom zajęło to nieco więcej czasu, tak zaangażowane 

były w próby odgryzienia sobie nawzajem ogonów.

– Hmmm – odchrząknął Kulawiec, próbując skupić uwagę 

szczeniaków. Bez sukcesu, Chyży i Mocarny kąsali się po klapnię-

tych uszach, a Ambaras zafascynowany obserwował białego 
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motyla, który nic sobie nie robił z zapadającego 

zmroku i latał nad głową Kulawca.

– Akhemm! – jeszcze raz spróbo-

wał piastun ze srogą miną.

Ambaras spojrzał na niego i na-

tychmiast całą swoją mikrą posturą 

przybrał pozycję na baczność. Jego bra-

cia wystraszyli się groźnie zmarszczo-

nego czoła Kulawca i wreszcie sta-

nęli spokojnie. Tylko motylek po-

został niewzruszony i wciąż koło-

wał nad wilkami.

– Od dziś zaczynamy nauki. 

Będziemy codziennie ćwiczyć 

siłę i zwinność oraz uczyć się lasu 

– szczeknął Kulawiec. – Moje zadanie to zrobić z was my-

śliwych. Bo polowanie to najważniejsza rzecz w życiu każdego 

wilka. Wydaje mi się nawet, że po to właśnie wilki są na świecie 

– dodał filozoficznie.

Wilczki w międzyczasie zainteresowały się 

motylkiem i jak zahipnotyzowane wpatrywały 

sie w jego chwiejny lot nad Kulawcem. 

Ten, zobaczywszy, co odciąga uwagę ma-

luchów, uniósł szybko łeb i kłapnął szczę-

ką. Motylek zniknął.

Na szczeniakach zrobiło to odpowied-

nie wrażenie, momentalnie były gotowe do 

ćwiczeń.
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– Najpierw chcę zobaczyć, jacy jesteście szybcy. Będziecie 

się ścigać do omszonego głazu – zakomenderował Kulawiec, 

wskazując nosem dość ogólny kierunek biegu.

– Start! – warknął, a następnie dyskretnie wypluł białego 

motyla w pobliskie krzewy. Chyży wyrwał jak z procy, za nim 

biegł Mocarny, cięższy, większy i wolniejszy od brata. Raz, dwa 

było po wyścigu. Chyży wygrał i wracał z dumnie uniesionym 

ogonem, Mocarny zaś zajął bardzo dobre, w swoim mniemaniu, 

drugie miejsce. Ambaras natomiast, który nie za dobrze jeszcze 

sobie radził z chodzeniem, a co dopiero z bieganiem, w ogóle nie 

wystartował. Rozejrzał się z zaciekawieniem, po czym wdrapał 

się na leżący tuż obok kamień.

– Wydaje mi się, że tamto to wcale nie jest głaz – powiedział, 

przekrzywiając głowę. – To wygląda raczej jak bardzo stary pniak. 

Zobacz dziadku, widać nawet resztkę kory.

Kulawiec zmrużył oczy.

– Cóż, masz rację, nie zauważyłem tego – odparł. – To rze-

czywiście pniak.

– A tutaj jest kamień. I to nawet omszony – dodał z uśmie-

chem  Ambaras.
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– Co nie zmienia faktu, że Chyży jest najszybszy – warknął 

stary wilk. Ambaras miał wrażenie, że w oczach dziadka widzi 

rozbawienie.

– Dobrze, teraz sprawdzę waszą siłę. Spróbujcie przesunąć 

moją łapę – powiedział piastun i postawił mocno przednią łapę 

na trawie.

Chyży, podśmiewając się razem z Mocarnym, wypchnął bo-

kiem Ambarasa w kierunku dziadka. Chcąc nie chcąc, mały 

 wilczek podszedł do wyprostowanej łapy Kulawca. Choć chudy 

i siwy, dziadek wydawał mu się w tej chwili podobny do skały, 

wrośnięty w ziemię i absolutnie nie do poruszenia. Ambaras za-

parł się głową i popchnął z całych sił, aż pociemniało mu przed 

oczami. Efekt tych wysiłków był tylko taki, że głowa 

wilczka ześlizgnęła się z łapy piastuna i Ambaras 

fiknął szybkiego kozła do przodu. Było mu 

wstyd i miał wielką ochotę się rozpłakać. 

Bracia  wilczka ze śmiechu tarzali się po 

ziemi, Kulawiec zaś przestąpił z łapy na 

łapę, chwycił szczeniaka za skórę na 

karku i pomógł mu wstać na nogi.

– Nie martw się, nie każdy musi 

szybko biegać i być siłaczem –  

powiedział i na pocieszenie 

polizał go szorstkim, 

ciepłym jęzorem 

po głowie. Wilczek 

poczuł sie trochę 
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lepiej.  Odszedł dwa kroki i położył się w trawie, by obserwować 

zmagania braci z łapą dziadka.

Chyżemu poszło o tyle lepiej, że się nie wywrócił, ale też nie 

dał rady łapie Kulawca. Natomiast Mocarny pchał tak mocno, 

że w końcu dziadek musiał odstawić nogę.

– Uważaj, bo zaraz będę kulał na obie łapy – powiedział 

stary wilk ze śmiechem.

– Czy mógłbym spróbować jeszcze raz, dziadku? – odezwał 

się Ambaras, któremu  zaświtał w głowie pewien pomysł.

– Ależ oczywiście, mój mały. Oto moja łapa. Spróbuj ją prze-

sunąć.

Ambaras podszedł wolno. Zbliżył się do wyciągniętej łapy 

dziadka... ale zamiast się z nią siłować, połaskotał Kulawca po 

brzuchu.

– No, no, no, co ty wyprawiasz?! – piastun z zaskoczenia 

aż podskoczył.

– Przesuwam twoją łapę, dziadku – zawadiacko odparł 

 Ambaras.

– Łobuzie... – zaśmiał się Kulawiec i skinął głową – a jednak 

ci się udało.

Stary wilk prychnął i fuknął kilka razy przez nos, po czym 

zwrócił się do całej trójki:

– Wiem już prawie wszystko, teraz muszę sprawdzić, jak 

pracują wasze zmysły. Chociaż uszy macie jeszcze nieco kłap-

nięte, powinniście już doskonale słyszeć. Dźwięków jest całe 

mnóstwo. Można słuchać, jak pada deszcz, jak szumi wiatr, jak 

odzywają się żaby, ptaki czy na przykład myszy leśne...
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Wilczki nadstawiły uszu, żeby się przekonać, czy naprawdę 

da się usłyszeć myszy. Ambaras złowił uchem bardzo cichutką 

kłótnię dwóch gryzoni o znaleziony 

orzech i już miał o tym powiedzieć 

Kulawcowi, kiedy ten znów się 

odezwał.

– Mamy też, rzec jasna, wzrok. 

Dzięki niemu widzicie mnie i bę-

dziecie mogli zobaczyć zwierzęta, 

na które zapolujecie.  Pamiętajcie 

jednak, że one również będą was wi-

działy. To właśnie dlatego, żeby 

jak najdłużej pozostać niezau-

ważonymi, my, wilki, mamy 

niejednolite ubarwienie.

Ja jestem co prawda już siwy, 

a wy jeszcze macie dziecięcą, czarną sierść, 

ale przypomnijcie sobie umaszczenie waszych rodziców.

– Mama jest brązoworuda i ma jasnoszare gardło i brzuch, 

a tato szaro-brązowy z ciemną pręgą na grzbiecie – powiedział 

natychmiast Ambaras.

Chyży i Mocarny spojrzeli na brata z zaskoczeniem. Oni za-

pamiętali tylko, że mama jest mleczno-ciepła, a tato wietrznie-

-zębisty.

– Bardzo dobrze – pochwalił Ambarasa Kulawiec, po czym 

kontynuował – jednak wzrok i słuch to nie są nasze najważniej-

sze zmysły i nie możemy polegać tylko na nich. Czasem przyjdzie 

wam polować w tak ciemną noc, że nie będziecie prawie nic 
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widzieć,  innym razem śnieg wytłumi wszelkie odgłosy i na nic się 

wam nie przyda słuch. Macie na szczęście jeszcze jeden, dużo 

ważniejszy i bardziej czuły zmysł.

– Smak? – wyrwało się Ambarasowi. Chyży i Mocarny zachi-

chotali.

– Coś ty! Węch! – poprawił go Chyży.

– Tak, węch, zmysł dla wilka najważniejszy – potwierdził 

piastun. – Wciągnijcie teraz głęboko powietrze i opowiedzcie mi 

o wszystkich zapachach, jakie czujecie.

Wilczki posłusznie nabrały powietrza.

– Czuję zapach dziadka i trawy – oświadczył Chyży.

– A ja czuję jeszcze zapach mamy, świeżej ziemi i ziół – 

wyliczył Mocarny.

Ambaras zaś nie czuł nic. Wdychał i wydychał powietrze 

 nosem, starał się z całych sił, ale bezskutecznie. Nie bardzo nawet 

wiedział, co miałby poczuć i czym te zapachy są. „Dziadek nie 

będzie zadowolony, kiedy się dowie, że nie czuję zapachów”, 

pomyślał. Spojrzał na pozostałe wilki. Mocarny i Chyży już się 

z niego podśmiewali, a Kulawiec przyglądał mu się wnikliwie. 

„Ratunku!”,  przemknęło Ambarasowi przez głowę.
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– A ja czuję... – zaczął niepewnie, zezując na prawo i lewo 

– ...czuję...czuję zapach... taty! – wykrzyknął triumfalnie.

Krzepki, Ruda, Kieł, Białka i Smuga w tym właśnie momencie 

dotarli na polanę przy norze, napełniając ją radosnym, wilczym 

gwarem. Szczeniaki z piskiem i skowytem rzuciły się do pysków 

rodziców i starszego rodzeństwa, liżąc je z zapałem. Dorośli soli-

darnie podzielili się z maluchami przyniesionym w żołądkach 

mięsem upolowanej łani. Kulawiec w nagrodę za opiekę nad 

maluchami też dostał swoją porcję – przytaszczoną przez Krzep-

kiego w pysku nogę jelenia.
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Polowanie udało się wyśmienicie i wilki były w doskonałych 

humorach. Najedzone, rozłożyły się na odpoczynek wokół nory. 

Ruda zaś natychmiast musiała sprawdzić, jakie postępy w nauce 

robią jej szczeniaczki.

– Wygrałem wyścig, mamo! – wykrzyknął Chyży.

– A ja jestem najsilniejszy, nawet dziadkowi dałem radę – 

pochwalił się Mocarny.

– A ja... A ja się cieszę, że wróciłaś – powiedział cichutko 

Ambaras.

– Moje maluchy, wszystkie was bardzo kocham – Ruda do-

tknęła nosem każdego z wilczków, po czym wypluła na trawę 

nieco mięsa i pozwoliła wilczkom spróbować jego smaku.

– Jak się sprawują? – zapytał Kulawca Krzepki.

– Sprawdzam, co potrafią. Wydaje mi się, że Chyżemu  

i Mocarnemu dobrze dobrałeś imiona, zaś Ambaras... – odparł 

stary wilk.

– Miałem rację, że nic z niego nie będzie? – zapytał przy-

wódca grupy.

Rozdział trzeci,

w którym pojawia się  
legendarny Czort



32

– Nie przesądzaj sprawy. Wydaje mi się, że jest w nim coś 

wyjątkowego. Pamiętaj tylko, Krzepki, że nie każdy musi być wy-

jątkowo silny czy szybki – Kulawiec powtórzył słowa, którymi 

wcześniej tego dnia pocieszał Ambarasa.

– W mojej watasze potrzebujemy tylko silnych i szybkich 

wilków, jak Kieł albo obie moje córki...

– A jak wam poszło polowanie? – przerwał mu szybko stary 

wilk.

– Powiedziałbym, że bardzo dobrze, gdyby nie fakt, że w tym 

lesie coraz częściej czuć ludzi – odparł ponuro Krzepki.
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– Czułem ich też tutaj, przy norze – pokiwał głową Kulawiec. 

– Przenieśliśmy szczeniaki w bezpieczne miejsce, ale zapach 

zniknął, więc razem z Rudą zdecydowaliśmy się wrócić.

– Nie spuszczaj z oczu moich maluchów – basior był wyraź-

nie zmartwiony. – Boję się człowieka i tego, co może nam zrobić.

* * *

Wieczorem wszystkie wilki zebrały się przed norą. Leżały lub 

wygodnie siedziały na trawie, a blask księżyca odbijał się w ich 

oczach i wilgotnych nosach. W oddali rechotały żaby, a wszędzie 

dookoła grały świerszcze.

– Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? 

Czekam na ciebie – rechotały 

żaby-samce, czekające w wo-

dzie na swoje przyszłe żony.

– Mam kształtne skrzydełka, 

przepięknie gram i będę dosko-

nałym mężem – cykały z ko-

lei pasikoniki.

Ambaras nie zwracał większej uwagi na to, co 

było słychać dookoła, gdyż jego uwagę zaprzątało coś innego – 

węch. A w zasadzie jego brak. Jak to możliwe, 

żeby wilk nie czuł nic a nic?  

Ambaras znów miał ochotę 

płakać, jak wtedy, gdy  

dokuczali mu Mocarny  

i Chyży, ale nie chciał,  

by inne wilki pomyślały, 
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że jest mazgajem. Zamiast tego czmychnął pomiędzy drzewa 

i skrył się pod okapem świerkowych gałęzi. Był całkiem niedaleko 

Kulawca, a zarazem schował się tak, że nikt go nie widział. A może 

raczej nikt nie zwracał na niego uwagi.

– Dziadku, opowiedz nam coś, prosimy, opowiedz – doma-

gał się  Mocarny, a Chyży podskakiwał wokół 

siwego wilka i z nadmiaru ochoty 

nawet lekko podgryzał jego ogon. 

Kieł też miał ochotę poprosić 

dziadka o opowieść, ale wyda-

wało mu się, że to nie wypada 

wilkowi w jego wieku, zaś Białka 

i Smuga leżały w pobliżu i spogląda-

ły na Kulawca z nadzieją, że się zgodzi.

– Dobrze, dobrze, spokojnie – ska-

pitulował w końcu Kulawiec, chcąc 

ocalić swój ogon przed malutkimi, 

ale ostrymi zębami Chyżego. 

Westchnął, rozprostował przednie 

łapy, aż zatrzeszczało, po czym za-

czął opowieść.

– Na świecie, czyli w lesie, dzieje się mnóstwo 

niewyjaśnionych rzeczy, których my, wilki, nie rozumiemy i za 

nic nie rozgryziemy ich istoty. Dlaczego ptaki odlatują z naszego 

lasu jesienią i wracają dopiero na wiosnę? Po co bobry budują 

swoje tamy? My, wilki, możemy tylko kąsać te tajemnice, iść ich 

tropem, ale nigdy nie upolujemy ich rozwiązania. Dziś też opo-

wiem wam o tajemnicy.
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Ambaras rozejrzał się ze swojego stanowiska pod świerkiem. 

Wszystkie wilki były wpatrzone w Kulawca i skupione na jego 

opowieści, jeden tylko Krzepki wydawał się myśleć o czymś in-

nym. Był dalej niż reszta watahy i dreptał szybko to w jedną, 

to w drugą stronę, jakby nie mógł sobie znaleźć wygodnego 

miejsca.

– Kiedy byłem jeszcze młodym wilkiem, życie mojej watahy 

było niezwykle trudne – kontynuował piastun. – Ciężko nam 

było cokolwiek upolować, las, w którym mieszkaliśmy, był dużo 

mniejszy od tego, ale najgorsze było to, że cały czas czyhał na 

nas...

Kulawiec zawiesił głos, by osiągnąć lepszy efekt, i z zadowo-

leniem spostrzegł, że słuchające go wilki wstrzymały oddech 

w oczekiwaniu na ciąg dalszy.
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– ... człowiek. Tropił i ścigał naszą watahę, polował we dnie 

i rozstawiał  pułapki w nocy, rozkopywał nory i wykradał nasze 

szczenięta. Prześladowania nie miały końca. Wydawało się,  

że nie ma dla nas ratunku, że wilki będą musiały zniknąć.

Ambras zauważył, że sierść na grzbiecie Kulawca zjeżyła się 

przy tych słowach.

– Pewnej nocy prowadziłem watahę tropem łani. Zapach 

człowieka był ledwie wyczuwalny, za to wszechobecny. To osła-

biło moją czujność. W pewnym momencie, przy kolejnym kroku, 

coś mocno schwyciło mnie za łapę. Zaplątałem się we wnyki! 

Wtedy poczułem ludzi. Zbliżali się, żeby sprawdzić swoje pułapki. 

Pętla zacisnęła się mocno na mojej łapie.
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Wilki z zapartym tchem chłonęły opowieść.

– Bałem się bardzo, ale chyba jeszcze bardziej żałowałem, 

że zostawiam swoją watahę. Ludzi było dwóch, każdy trzymał 

długi, zimno pachnący przedmiot w rękach. Na mój widok  zaczęli 

powarkiwać i skomleć po ludzku. Jeden z nich uniósł ów długi 

przedmiot i skierował go na mnie. „To koniec”, pomyślałem. 

Tu stary wilk zawiesił głos.

– I co? I co się stało? – nie wytrzymał napięcia Chyży.

– Wtem, nie wiadomo skąd, pojawił się ogromny wilk. Czarny 

jak nocne niebo, z płonącymi gniewem oczami. To był Czort. 

Wystarczyło, że raz warknął, a ludzie porzucili swoje rzeczy i za-

częli zmykać jak rącze łanie, tylko zdecydowanie mniej rączo. 

Byłem uratowany.

– I co zrobiłeś? Jak się uwolniłeś z tych wnyków? – chciał 

wiedzieć Mocarny.

– Czort mi pomógł, zębami 

poluzował pętlę zaciśniętą 

na mojej łapie, a ja, resztką 

sił, jakoś ją wyciągnąłem. 

Długo dochodziłem po tym 

do siebie. Niestety moja 

łapa pozostała już na za-

wsze niesprawna. Dlatego 

teraz nazywają mnie 

Kulawcem.
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– A jak cię nazywali 

przedtem? – zapytał Ambaras 

ze swojej kryjówki.

Kulawiec nie zdążył 

odpowiedzieć, bo przed 

piastunem wyrósł nagle 

Krzepki. Był wyraźnie 

rozzłoszczony.

– Dość już tych bzdur 

– warknął. – Dzieciaki, pora spać. My zaraz ruszamy  

na polowanie.

– Parę opowieści przed snem nie zaszkodzi – zaczął tłuma-

czyć Kulawiec, jednak Krzepki przerwał mu bez pardonu:

– Ja jestem przywódcą w tej grupie i ja decyduję, co im 

szkodzi, a co nie. Staram się swoją rolę spełniać jak najlepiej. 

Chodzę z moimi wilkami na polowania, pilnuję ich bezpieczeń-

stwa, dbam, żeby maluchy rosły zdrowo i uczyły się pożytecz-

nych rzeczy. Nie życzę sobie gadania o legendach, leśnych stra-

chach i tym podobnych wymysłach. Ja i reszta myśliwych ciężko 

pracujemy noc w noc i takie mącenie w głowach jest nam zupeł-

nie niepotrzebne.
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Kulawiec podniósł się z ziemi.  Kiedy 

się wyprostował, przez moment 

wydał się Ambarasowi większy od 

Krzepkiego, większy od wszyst-

kich wilków. Nawet nieco strasz-

ny. Ale to trwało tylko chwilę, 

Kulawiec na powrót pochylił 

kark i podkulił pod siebie 

ogon na znak uległości przed 

Krzepkim. Krzepki fukał jeszcze 

chwilę na starego wilka, po czym, uspokojony, podszedł do Rudej 

i trącił ją delikatnie nosem.

– Czas ruszać.

Ruda skinęła głową i dała znać innym wilkom. Zawyli  razem, 

a do chóru ochoczo przyłączyli się Chyży i Mocarny. Nawet 

 Ambaras próbował podjąć pieśń.

Po chwili grupa łowców rozpłynęła się w ciemności w po-

szukiwaniu jedzenia dla szybko rosnących maluchów i reszty 

rodziny.
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Kolejne dni upływały wilczkom na zabawie i naukach  

u Kulawca. Podczas gdy wataha odsypiała w cieniu drzew trudy 

nocnych wypraw, stary wilk pokazywał maluchom mnóstwo 

pożytecznych rzeczy. Jakie trawy można zjeść, jeśli będzie  

je bolał brzuch. Jak się skradać przy samej ziemi, by nie zostać 

zauważonym. Jak porozumiewać się z innymi wilkami przy po-

mocy machnięć ogonem. Ale przede wszystkim piastun uczył 

wilczki polowania.

– Najważniejsze – tłumaczył – jest zwietrzenie ofiary. Po za-

pachu możecie poznać, co to za zwierzę, jak daleko od was się 

znajduje, a nawet, kiedy już nabierzecie doświadczenia, czy jest 

zdrowe czy może chore i osłabione i czy warto za nim podążać.

– Dlaczego mamy polować na chore zwierzęta? – zdziwił 

się Ambaras.

– Co za głupie pytanie! Zresztą takie maluchy jak ty w ogóle 

nie polują – zaśmiał się Mocarny, a Chyży trącił Ambarasa w bok, 

przez co oczywiście mały wilczek wywrócił się w zarośla.

– Bardzo śmieszne... – mruczał do siebie Ambaras, gramoląc 

się spomiędzy wysokich traw.

– Pytanie wcale nie jest głupie – powiedział Kulawiec. – 

 Polujemy na chore zwierzęta, bo są one oczywiście wolniejsze 

Rozdział czwarty,  

w którym orzesznice spadają z nieba
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i słabsze od tych w pełni sił. Wydaje mi się, że ma to też głębszy 

sens, bo jeśli my, wilki, szybko zajmiemy się chorym zwierzę-

ciem, to jest szansa, że choroba się nie rozprzestrzeni. Dzięki nam 

przeżywają zwierzęta najsilniejsze.

Mocarny, słysząc o najsilniejszych zwierzętach, dumnie  

wyprężył pierś.

– Dzisiaj mam dla was nowe zadanie – podjął piastun. – 

Postarajcie się wyczuć zapach jakiegoś małego zwierzęcia w po-

bliżu, a następnie spróbujcie schwytać tę małą przekąskę. Jestem 

ciekaw, czy uda się wam za pierwszym razem. Spotkamy się tu za 

chwilę.

Powiedziawszy to, Kulawiec odszedł między drzewa i legł na 

ziemi z ciężkim westchnieniem. Chyżemu i Mocarnemu nie trze-

ba było dwa razy powtarzać. Obaj unieśli pyski, łowiąc nosami 
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zapachy i chwilę potem skoczyli w zarośla w pogoni za jakimiś 

małymi leśnymi żyjątkami. Ambaras zaś rozglądał się bezradnie.

Choć wiedział, że nic z tego nie będzie, próbował wyczuć 

cokolwiek. Kręcił nosem w powietrzu i wodził nim przy ziemi, 

wdychał powietrze i prychał, ale nie czuł zupełnie nic. W jaki spo-

sób miał znaleźć cokolwiek do jedzenia, jeśli nie czuł nawet 

krztyny zapachu?

Gdybyż chodziło o inny zmysł... Wzrok – Ambaras doskona-

le widział otaczający go las, dostrzegał najdrobniejsze szczegóły, 

jak biedronkę z siedmioma kropkami zjadają-

cą małe zielone mszyce oblepiające li-

ście i łodygę pobliskiego krzewu. 

Albo słuch... Gdyby chodziło o 

usłyszenie małych zwierzątek 

w okolicy, Ambaras nie miałby 

najmniejszego problemu. Na przykład 

słyszał, że gdzieś na drzewie ponad nim głośno na-

rzeka jakiś cichy głosik.

– Niełatwo być orzesznicą, oj nie. 

Całe życie pod górkę. Ciężko mi zdo-

być coś do jedzenia, bo lubię tylko 

owoce, orzechy i kwiatowy nektar. 

Trudno mi znaleźć miejsce do  

zamieszkania, bo potrzebuję lasu 

tak gęstego, by korony drzew stykały 

się i bym mogła przechodzić między nimi, 

w ogóle nie schodząc na ziemię – skarga zakończyła 

się ciężkim westchnięciem.
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– A już chyba największym 

psikusem losu jest fakt – konty-

nuował głos – że orzesznice tak 

długo śpią. Podczas gdy inne 

zwierzęta z zimowego snu 

wstają rześkie już w pierwszych 

dniach wiosennych, ja śpię, 

aż się zrobi naprawdę ciepło. 

A potem, kiedy się budzę, okazuje 

się, że moje zapasy na początek wiosny 

zabrał ten straszny Czort. I gdzie tu spra-

wiedliwość?!

Ambaras, na dźwięk imienia legen-

darnego wilka, podniósł głowę i starał się 

wypatrzyć, kto tak marudzi. Jednocześnie 

słyszał, że Mocarny i Chyży już wracają. 

Ze zdenerwowania nie mógł usiedzieć w miej-

scu. Nadal przecież nie miał najmniejszego pojęcia, jak wyczuć 

to, co Kulawiec określił mianem „małej przekąski”. Ratunek mógł 

mu chyba spaść tylko z nieba.

I stamtąd właśnie spadł. Kiedy Ambaras wreszcie dostrzegł 

posiadaczkę głosu, rudą, obdarzoną długim, puszystym ogonem, 

malutkimi uszkami i chwytnymi łapkami orzesznicę, starała się 

ona właśnie z dużym mozołem przejść po gałązce z jednego 

drzewa na drugie. Niestety, choć po zimie orzesznica była mize-

rotką, gałązka była mizerotką w jeszcze większym stopniu.  

Z cichym „trach!” puchata kulka runęła w dół.

Wprost do otwartego pyska Ambarasa.
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Dokładnie w tym samym momencie Kulawiec i dwa pozo-

stałe szczeniaki wrócili na polanę przed norą. Mocarny i Chyży 

nic nie przynieśli, choć przekonywali piastuna, że wyczuli zapach 

mnóstwa zwierząt i tylko przypadkiem nie udało im się niczego 

złapać. Kulawiec zaś od razu zobaczył Ambarasa z jego zdobyczą 

i przyglądał się mu wnikliwie.

– Niełatwo jest upolować orzesznicę – 

stwierdził wreszcie. – Zwłaszcza, że ten 

gatunek rzadko kiedy schodzi z drzew na 

ziemię. Żeby czegoś takiego dokonać, 

trzeba mieć dużo, dużo szczęścia.

Ambarasowi wydawało się, że  

w głosie Kulawca pobrzmiewa rozba-

wienie i że stary wilk dokładnie wie, 

co się wydarzyło. Wilczek nie dał  

jednak niczego po sobie poznać  

i nadal trzymał w pysku sparali-

żowaną ze strachu orzesznicę.

– Koniec ćwiczeń na dziś 

– zarządził piastun. Nosem 

popch nął Mocarnego i Chyżego –  

Chodźcie, wilczki, pomogę wam 

upolować coś niewielkiego na 

ząb. A ty, Ambarasie, możesz już 

zjeść swoją zdobycz.
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Ambaras wykorzystał to, że na chwilę znalazł 

się na polanie sam i skrył się szybko pod zwieszony-

mi do samej ziemi gałęziami świerka. Dopiero tam, 

 niewidoczny dla reszty wilczego towarzystwa, 

 wypluł orzesznicę.

– Nie rób mi krzywdy! – zapiszczała.

– Nie mam zamiaru – uspokoił ją wilczek. –  

Powiedz mi za to, skąd wiesz, że zaginięcie twoich 

zapasów to sprawka Czorta?

– To proste. Wszystko, co złe w lesie, to jego 

wina – pisnęła orzesznica i czmychnęła za pień 

świerka, wspięła się sprawnie na gałąź i zniknęła 

Ambarasowi z oczu.
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Następnego ranka, nie wiadomo skąd, nad polaną pojawiły 

się dwa czarne jak węgiel kruki.

– Głodny wilk, kraaa, głodny – krakały nad głowami wilków 

odpoczywających po nocnej wyprawie. Żaden z łowców nawet 

nie uniósł głowy, z wyjątkiem Kulawca, który rzeczywiście był 

głodny. Oczywiście kruki nie uszły też uwagi szczeniaków.

– Czego one chcą, dziadku? – zapytał Ambaras.

– Kruki często tak robią, namawiają nas do polowania, 

bo same są głodne i chcą ucztować na resztkach – wyjaśnił stary 

wilk.

– Kraaa, widzę jelenia, kraaa – dobiegło ich z góry. – A jaki 

jest  tłuściutki, kraaa...

– Nie lubię być zmuszany do czegokolwiek – warknął Kula-

wiec – ale tym razem naprawdę burczy mi w brzuchu. Mam 

apetyt na świeże mięso, a wy?

Chyży i Mocarny skwapliwie przytaknęli, a Ambaras tylko 

przekrzywił głowę na bok.

Rozdział piąty,  
w którym Ambaras czuje powołanie
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Słowa starego wilka sprawiły,  

że zaczął się zastanawiać, co by było, 

gdyby wilki nie musiały polować. 

Chyba tylko wtedy skarga orzeszni-

cy miałaby sens. Gdyby Czort nie 

polował, być może połasiłby się na jej  zapasy.

Był głęboko zatopiony w tych rozmyślaniach, 

kiedy dziadek surowo zakazał szczeniakom tarmosić nad-

miernie uszy i ogony odpoczywających dorosłych.  Dumał, kiedy 

stary wilk bez chwili zastanowienia ruszył za krukami i zniknął 

w lesie. Zastanawiał się nadal, gdy Chyży i Mocarny złamali zakaz 

i chichocząc rzucili się w kierunku śpiącej Białki i Smugi.

„Gdyby wilki nie musiały polować” – doszedł wreszcie do 

wniosku Ambaras – „to nie byłyby wilkami. Ale są wilkami i polo-

wać muszą. A zatem to bardzo mało prawdopodobne, żeby Czort 

wyjadł zapasy orzesznicy”. Odnalazłszy tę myśl, zajął swój 

ulubiony punkt obserwacyjny pod gałęziami świerka. Został 

zupełnie sam przy wilczej norze, wcale mu to jednak 

nie przeszkadzało. Obserwował z wielkim zaintereso-

waniem, co dzieje się dokoła. Widział 

wiewiórki śmigające po pniach 

drzew, dzięcioła pracowicie wyku-

wającego larwy spod kory, zielone-

go pasikonika, który wspinał się 

na czubki najwyższych 

traw i oddawał z nich 

rekordowe skoki.
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Na gałęzi dębu dostrzegł orzesznicę, jak mu się wydawało, 

tę samą, która poprzedniego dnia spadła na niego z drzewa.

– Hej, orzesznico! – zawołał, po czym, aby się upewnić, 

 zapytał – Czy to z tobą rozmawiałem wczoraj?

– Rozmawiałeś?! O mało mnie nie zjadłeś! – zezłościła się 

orzesznica.

– Wcale nie miałem zamiaru cię zjadać, poza tym sama 

wpadłaś mi do pyszczka – powiedział łagodnie Ambaras.

– Hmm, fakt – zgodziła się orzesznica, przesuwając się 

po gałęzi dębu.

– Myślałem o tym, co wczoraj powiedziałaś i doszedłem do 

wniosku, że żaden wilk nie mógł zjeść twoich zapasów – wyja-

śnił wilczek, kątem oka obserwując poczynania małego 

zwierzątka. – Nie chcę cię pouczać, ale czy ta gałąz-

ka nie jest aby za cienka?

– Phi, nie po takich się chodziło – 

orzesznica wydęła policzki i, chcąc 

zademonstrować Ambarasowi, jak 

świetnie radzi sobie z cienkimi gałąz-

kami, przesunęła się jeszcze dalej...

...a wtedy gałązka złamała się z suchym trza-

skiem. Orzesznica zdążyła tylko pisnąć i spadła 

w kępę paproci.

– Nic ci się nie stało? – zapytał Ambaras. – Masz 

zwyczaj spadać co dnia z drzewa?

– To bardzo dobre ćwiczenie – wysapała orzesz-

nica, wygrzebując się z liści. – Sam kiedyś spróbuj.
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– Nie, to nie dla mnie. Ja jestem spokojnym wilkiem 

– odparł Ambaras.

– Nazywam się Łupinka – przedstawiła się orzesznica 

po chwili, kiedy już otrzepała się z paprochów i suchych 

źdźbeł trawy.

– A ja Ambaras.

– O! Ambaras? Co to za imię? – zdziwiła się Łupinka. 

– Chyba znaczy coś wyjątkowego, prawda?

– O ile się orientuję, to coś jak klops lub problem – 

wytłumaczył wilczek z zakłopotaniem.

– Aha. To już wiem – rzuciła Łupinka i wspięła się na 

pień najbliższego drzewa. – Dlaczego myślisz, że kradzież 

moich zapasów to nie jest wilcza sprawka? Przecież to 

 jasne, że tylko Czorta stać na takie rzeczy.

Zajęła miejsce na gałęzi, dużo grubszej niż poprzed-

nio, tuż nad głową Ambarasa. 

– Zobacz, tam w zeszłym roku zakopałam mnóstwo 

smakołyków, orzechów i żołędzi – wskazała łapką miejsce 

nieopodal wilczej nory. – To były moje zapasy na wiosnę. 

A teraz nic tam nie ma, tylko rośnie to maluteńkie drzewko 

z jednym śmiesznym listkiem.

– To bardzo podejrzana sprawa – pokiwał głową 

 wilczek.

– Raczej bardzo zagubiona sprawa – dodała orzesz-

nica. – Ale przecież ty jesteś wilkiem! Po prostu obwąchaj 

to miejsce, znajdź zapach tego, kto to zrobił i wytrop go.

– Ba, to nie takie proste – powiedział Ambaras wymi-

jająco.



51

– Cóż może być prostszego dla wilka?

– Cały problem w tym, że ja nie za bardzo 

cokolwiek czuję – szeptem przyznał się  

 Am baras.

– Czyli nos masz tylko do ozdoby?

– Ależ nie – zaprzeczył szybko wilczek. – To przez to, 

że... hmmm... potłukłem nos podczas ćwiczeń z naszym 

piastunem!

Nie było to do końca kłamstwo, więc Ambaras czuł 

się usprawiedliwiony, że w ten sposób chroni swoją 

 tajemnicę, o której przecież jeszcze nikt nie wiedział. Spoj-

rzał na miejsce wskazane przez orzesznicę i pogrążony 

w rozmyślaniach ruszył w tę stronę.

– To dąb – mruknął. – Wyrósł tu niedawno, zapewne 

tej wiosny... Tak, tak... Kulawiec opowiadał, że dąb się bie-

rze z żołędzia...

Orzesznica przyglądała się ciekawie mamroczącemu 

pod  nosem wilczkowi.

Po dłuższej chwili Ambaras zatrzymał się, spojrzał 

w górę i oznajmił z radością w głosie:

– Wiem! Zagadka rozwiązana!  

Znalazłem winnego.

– Taaaak? – zdziwiła się Łupinka. – 

To kto w końcu okradł mi spiżarnię?

– On – wskazał nosem Ambaras.

– Dąb z jednym listkiem?
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  – Wykiełkował z żołędzia w środku 

 spiżarni i teraz twoje zapasy są pod jego korzeniami.

– Ach tak? Zaraz go wyrwę – rozgniewała się orzesz-

nica.

– Poczekaj – powstrzymał ją Ambaras. – Za jakiś 

czas to będzie potężny dąb. Zawsze, kiedy na niego 

spojrzysz, będziesz mogła pomyśleć, że wyrósł dzięki 

tobie. Czy to nie wspaniałe?

– Wspaniałe byłoby napełnienie brzucha moimi 

zapasami – boczyła się jeszcze przez chwilę Łupinka. 

Po chwili jednak przyznała:

– Może rzeczywiście masz rację. To w końcu 

jakby mój dąb. Mój maluszek. Spójrz, jaki ma słodki 

listek...

Orzesznica długo jeszcze rozwodziła się nad pięknem 

i delikatnością jej dębu, zaś Ambaras, z łbem złożonym na 

przednich łapach, czuł radość. Znalazł wreszcie coś, 

w czym był bardzo dobry i co w dodatku mogło pomóc 

innym. A przede wszystkim dawało mu mnóstwo frajdy. 

I w tej właśnie chwili Ambaras postanowił, że zostanie  

leśnym detektywem.
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Wilczek nawet nie zauważył, kiedy Łupinka wró-

ciła do swoich spraw w koronach drzew, a przed norą 

pojawiły się dwa pozostałe szczeniaki, zmęczone za-

bawą ze starszymi siostrami. Zaraz potem pojawił się 

Kulawiec. Aż do samej nory odprowadzały go dwa 

kruki, które po chwili kołowania nad głowami wilków 

odleciały. Starzec przyniósł szczeniakom na obiad so-

lidny kawał mięsa. Chyży i Mocarny rzucili się na je-

dzenie, a Ambaras spokojnie czekał na swoją  kolej.

– Czuję tu zapach jakiegoś małego gryzonia – 

powiedział stary wilk, pociągając nosem.

Ambaras udał, że też wącha powietrze i odparł 

całkowicie zgodnie z prawdą:

– Ja tam nic nie czuję.
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Kolejne dni upływały według tego samego rytmu. Tuż przed 

świtem Kulawiec wyruszał na polowanie w asyście dwóch kru-

ków. Wilczki pozostawały pod czułą opieką rodziców i starszego 

rodzeństwa. Chyży i Mocarny niezmordowanie zaczepiali i tar-

mosili, kogo popadnie. Po powrocie piastuna szczeniaki ćwiczyły 

pod jego czujnym i surowym okiem różne potrzebne podczas 

polowania umiejętności. Bracia Ambarasa wykorzystywali ten 

czas do coraz to nowych wpraw i psot w lesie, mały wil-

czek wolał zaś pozostawać przy norze. Układał 

się w swoim ulubionym miejscu i obserwo-

wał las.

Ruda, Krzepki i reszta watahy 

po każdej nocnej wyprawie 

wracali do szczeniąt. Nie za-

wsze oznaczało to dostawę 

świeżego mięsa dla maluchów, 

bo nie każde polowanie się uda-

wało. Młode sarny i jelenie – najła-

twiejsze dotychczas zdobycze – 

Rozdział szósty, 

w którym wilk bez węchu  
pomaga dzikowi bez pasków
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dorastały, coraz trudniej było 

na nie polować, znacznie 

dalej też trzeba się było 

wyprawiać w poszukiwa-

niu pożywienia. Krzepki, 

chociaż zmęczony, re-

gularnie oceniał postępy 

w nauce wilczków, obser-

wując je uważnie i wypytując piastuna 

o szczegóły ich ćwiczeń. Był coraz bar-

dziej zadowolony z Chyżego i Mocarnego, 

a najwyraźniej coraz mniej z Ambarasa.

Natomiast Łupinka była z niego bardzo zadowolona. Odwie-

dzała go każdego poranka, kiedy tylko w pobliżu nie było innych 

wilków. Mówiła, że przychodzi odwiedzać swój dąb.

– Chcę zobaczyć, czy już mu wyrosły konary – powtarzała.

Ale tak naprawdę przychodziła do Ambarasa, bo od kiedy się 

dowiedziała, że wilczek postanowił zostać leśnym detektywem, 

z wielkim zapałem przynosiła mu kolejne tajemnicze sprawy do 

rozwiązania.

Wilczek rozwikłał najpierw zagadkę wyschniętej rzeki.

– Tym razem nie powiesz mi chyba, że mógł to zrobić ktoś 

inny niż Czort – powiedziała triumfalnie, pokazując Ambarasowi 

ledwie ciurkającą rzeczkę.

Po spokojnym namyśle i spacerze w górę rzeki okazało się 

jednak, że Czort nie ma z tym nic wspólnego. Wszystkiemu win-

na była dopiero co wybudowana bobrza tama, która prawie 
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 zupełnie zablokowała rzekę. Z jednej strony tamy zrobiło się spo-

re rozlewisko, z drugiej zaś rzeka zmieniła się w strumyczek.

Później orzesznica przyniosła tajemniczą sprawę szyszek 

poutykanych w spękaniach kory dębu. Zaprowadziła Ambarasa 

na „miejsce przestępstwa”, jak to określiła.

– Spójrz, ktoś zadał sobie wiele trudu, żeby tu powkładać 

wszystkie te szyszki. To przecież wyraźny sygnał – tłumaczyła 

wilczkowi.

– Jaki sygnał?

– „To moje terytorium! Każdy, kto się zbliży, skończy jak te 

szyszki!” – orzesznica starała się mówić niskim i grubym głosem.

– Oczywiście sądzisz, że to sprawka Czorta? – zapytał 

 Ambaras.

– To jasne, pewne, oczywiste i aż bijące po oczach – Łupin-

ka zamachała łapkami.

Wystarczyła jednak dłuższa chwila 

obserwacji i zupełnie jasne, pewne, choć 

może nie bijące po oczach, stało się, że 

sprawcą szyszkowego zamieszania był 

ktoś inny. Ambaras i Łupinka zobaczyli, 

jak dzięcioł umocowuje w szparze kory 

kolejną szyszkę, a następnie zręcznie ją 

otwiera i wydziobuje ze środka wszyst-

kie nasionka.

Orzesznica prychnęła, machnęła 

łapką i już więcej nie wracała do tematu 

czorcich szyszek.
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***

W ten sposób niepostrzeżenie mijał czas. Dni zrobiły się 

krótsze, a liście drzew bardziej żółte i czerwone, czemu Ambaras 

nie mógł się nadziwić. Kulawiec wytłumaczył mu jednak, że wła-

śnie nadeszła jesień.  Dodał jeszcze, że tak się dzieje co roku, 

 odkąd on sam, stary wilk, pamięta.

Chyży i Mocarny przez lato wyro-

śli na spore wilczki, tylko 

 Ambaras zdawał się być cały 

czas mikrym szczeniacz-

kiem. Na szczęście wszystkie 

wilki nauczyły się go akcepto-

wać takim, jaki był. Nawet 

Krzepki przestał już kiwać głową 

na wieść, że jego najmniejszy syn 

z upływem czasu nie robi się silniejszy 

czy szybszy. Za to Ruda przytulała Amba-

rasa zdecydowanie mocniej niż pozostałą 

dwójkę łobuzów. Zresztą Chyży zwykle uciekał, 

a Mocarny zapierał się wszystkimi czterema grubymi łapami 

przed matczynymi czułościami. Wilczki od jakiegoś już czasu nie 

korzystały z nory. Było w niej zbyt duszno i ciasno, a ponadto 

wewnątrz zagnieździły się jakieś malutkie gryzące stworzenia, 

które Ruda nazywała „pchłami”. Szczeniaki spały w legowisku 

pod ogromnym, nisko ugałęzionym świerkiem, nieopodal wej-

ścia do nory.

Orzesznica Łupinka była teraz bardzo zajęta pochłanianiem 

niezwykłych ilości orzechów, żołędzi i nasion. Nazwała to „budo-
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waniem masy”. Wytłumaczyła Ambarasowi, że niedługo będzie 

musiała zapaść w sen zimowy, podczas którego nie będzie jadła 

i będzie musiała polegać na warstwie tłuszczu, jaką sobie teraz, 

jesienią, odłoży.

Nie znaczyło to jednak, że zapomniała o dostarczaniu leśne-

mu detektywowi kolejnych zagadek.

– Chodź, zobaczysz, co się dzieje nad jeziorkiem – powie-

działa. – Zebrały się tam chyba wszystkie kaczki z całego lasu. 

Mówią, że niedługo będą odlatywać. Tym razem nie może być 

mowy o pomyłce. Któż, jeśli nie Czort, mógł je wszystkie tak 

 wystraszyć? Przecież one właśnie przed nim uciekają!

Ambaras zgodził się pójść za orzesznicą, która zrobiła mu 

wielką uprzejmość i prowadziła go, idąc po ziemi. Szedł za nią 

z podniesionym wysoko do góry nosem. Nie dlatego, że miał 

o sobie wysokie mniemanie, po prostu starał się poczuć jaki-

kolwiek zapach. Las mienił się barwami, promienie jesiennego 
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słońca grały na liściach i pokrytych mchem pniach, a on wyobra-

żał sobie, że teraz to dopiero musi być zapach... Łowił nozdrzami 

drgania powietrza, wyczuwał chłód zefirka wiejącego mu prosto 

w nos, ale nadal nie mógł poczuć żadnej woni.

Łupinka nie miała tego problemu.

– A co tu tak śmier... to znaczy brzydko pachnie? – zapytała 

nagle.

– Ja jakoś nic nie czuję – odparł Ambaras i w tym samym 

momencie niemal zderzył się ze sporym, pokrytym brunatno-

-czarną szczeciną, obdarzonym groźnie wyglądającymi kłami 

i co chwila pochrząkującym zwierzęciem. Jednym słowem: 

z dzikiem.

– W nogi! – pisnęła orzesznica 

i czmychnęła na najbliższy pień. – 

Uciekaj na drzewo! – poradziła 

jeszcze wilczkowi i błyska-

wicznie skryła się wśród 

gałęzi.

– Aha, 

dzięki – 

mruknął  

Ambaras 

i skulił się 

w obawie przed atakiem 

dzika, który był prawie dwa 

razy większy od niego.

– Ups – chrząknął dzik.

– Oho – powiedział wilczek.
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– Niuch – odchrząknął dzik.

Ambaras nie chciał być nieuprzejmy i przerywać tak cieka-

wie zaczętej rozmowy, więc zaraz odpowiedział:

– Tak, z chęcią bym powąchał, ale dziś mam zupełnie zatka-

ny nos. Jakiś katar.

– Niuch się nazywam – chrząknął dzik.

– Oj, przepraszam – odpowiedział zakłopotany wilczek. – 

A ja jestem Ambaras. Leśny detektyw.

– Detektyw? – ożywił się dzik. – A to się świetnie składa. 

Od rana rozmyślam, kto mógł mi ukraść paski.

– Ktoś ci ukradł paski? – zdziwiła się orzesznica, która przy-

słuchiwała się rozmowie z bezpiecznej wysokości. – To sprawa 

w sam raz dla Ambarasa!

– Tak – pokiwał głową dzik. – Jakoś do tej pory nie zwróci-

łem na to uwagi, ale dziś o świcie, kiedy poszedłem potaplać się 

w bajorze, zobaczyłem swoje odbicie. Kiedy byłem mniejszy, 

miałem piękne paski na bokach. Mama to nawet nazywała mnie 

i braci pasiakami. To oburzające, że ktoś mi po prostu świsnął 

moje paski! Bardzo je lubiłem.

– Dziwne. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś komuś zabrał paski 

– Ambaras przechylił głowę. – Nie sądziłem, że to jest w ogóle 

możliwe...

– Widzisz? – ucieszyła się orzesznica. – Nawet ty musisz 

przyznać, że jedynym podejrzanym jest w takim razie Czort. Któż 

inny mógłby zrobić coś takiego?

– To na pewno sprawka Czorta – powiedział dzik z głębokim 

przekonaniem w głosie.

– To dziki też słyszały o tym wilku? – zdziwił się Ambaras.
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– Pewnie, że tak. Wszyscy o nim słyszeli. Cały las się go boi 

– powiedział Niuch. Wzmianka o Czorcie wyraźnie go zdener-

wowała. By choć trochę ukoić nerwy, zaczął ryć w ziemi w po-

szukiwaniu czegoś na ząb.

– Ale po co wilk miałby kraść twoje paski? – zapytał   

Ambaras.

Na to pytanie Niuch nie miał prostej odpowiedzi.

Ambaras przysiadł na pokrywających ziemię żółtych liściach 

i zamyślił się głęboko. Niuch chrząkał i mlaskał, ryjąc dookoła, 

a orzesznica, która ulokowała się na gałęzi ponad nimi, cierpliwie 

czekała na rozwój sytuacji.

– Już wiem – oznajmił po chwili wilczek. – Zagadka rozwią-

zana!

Niuch spojrzał na niego ze zdziwieniem.

– Jeszcze niedawno byłem czarny. A teraz jaki jestem? Sza-

rorudobrązowy. Co ci to mówi?

Dzik patrzył na Ambarasa okrągłymi oczami.

– Że się umyłeś? – zaryzykował.

– Nie, no coś ty?! Po prostu wszystkie dorosłe wilki mają 

właśnie taki kolor sierści. A wszystkie małe wilki są czarne. Rozu-

miesz?

– Niby tak.... ale jednak nie. Nie jestem taki dobry w zagad-

kach.

– Małe zwierzątka mogą mieć zupełnie inne ubarwienie niż 

ich rodzice. Ty miałeś paski, ja byłem czarny, ale teraz dorośliśmy 

i już nie wyglądamy jak oseski – tłumaczył spokojnie Ambaras.

– To znaczy, że jestem już dorosły? – zdziwił się Niuch. – 

Nie jestem już warchlaczkiem? Rzeczywiście, nie piję już mleka 
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m a m y. . .  

I zwierzęta 

w lesie ustępują mi z 

drogi... Tak, teraz 

wszystko rozumiem.

Przez chwilę na pysku 

dzika malowało się takie sku-

pienie, jakby był on największym 

myślicielem świata. Zaraz jednak 

chrząknął, potrząsnął łbem i jakby nigdy 

nic wrócił do buchtowania, czyli rycia w ziemi.

– Zagadka rozwiązana, i cześć – skomentowała to orzesznica.

W tym momencie nad ich głowami rozległ się łopot skrzy-

deł. To przelatywało całe stado  kaczek.

– Uciekacie przed Czortem? – zawołała 

orzesznica.

– Uciekamy przed zimą, kwa! – 

odpowiedziała przewodniczka stada.

Ambaras pokiwał tylko głową 

i spojrzał na Łupinkę z triumfalnym 

uśmiechem.
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Choć Kulawiec już dawno wytłumaczył wilczkom, że po 

ciepłych wieczorach lata i słonecznych dniach jesieni musi na-

dejść zimniejsza pora, choć Ambaras od kilku tygodni obserwo-

wał, że jego własne futro, tak jak futro innych wilków, robi się 

wyraźnie cieplejsze, to i tak pierwszy śnieg zaskoczył szczeniaki. 

Wieczorem, kiedy wilczki zasypiały w przytulnym legowisku pod 

świerkiem, jeszcze było dość ciepło i kropił deszcz. Rankiem, gdy 

Mocarny i Chyży wyściubili nosy spod gałęzi, las był już pokryty 

śniegową peleryną.

– Dziwactwo – skwitował ten widok Chyży.

Mocarny wyszedł, powąchał śnieg, posmakował go i prych-

nął. Tyle obaj bracia mieli do powiedzenia.

Ambaras zaś był zauroczony, odkąd pierwszy raz spojrzał na 

świeży śnieg. Swoim zwyczajem ułożył się na brzuchu, oparł 

głowę na przednich łapach i chłonął widoki, jakie się przed nim 

rozpościerały. Białe pnie drzew, gałęzie uginające się pod cięża-

rem śniegu, gładkie połacie białego puchu w miejscu, gdzie do 

niedawna rosły pożółkłe trawy, wszystko to stwarzało wrażenie, 

Rozdział siódmy, 
w którym Ambaras się gubi
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że las jest jasny, świeży i jakby nowy. Ambaras pomyślał, że na 

poznawaniu tego nowego lasu mógłby spędzić cały dzień.

Krzepki miał jednak inne plany co do wilczków.

– Posłuchajcie mnie uważnie – warknął do nich. Choć nie 

było to ani głośne, ani groźne warknięcie, wilczki natychmiast 

zerwały się na równe nogi, wyprężone i czujne.
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– Wasz beztroski czas powoli się kończy. Najwyższa pora, 

byście zaczęli się przydawać waszej rodzinie jako myśliwi – kon-

tynuował basior. – Dziś wieczorem po raz pierwszy pójdziecie 

z resztą watahy na polowanie.

Mocarny i Chyży aż zaskowyczeli z radości. Ambaras tylko 

powoli pokiwał głową.

– Czy to dobry pomysł zabierać ich wszystkich akurat po 

pierwszym śniegu? – delikatnie zapytała Ruda, podchodząc do 

męża. – Ambaras jest nadal bardzo malutki. Poczekajmy trochę, 

za parę dni pogoda się poprawi i śnieg stopnieje, może wtedy...

– Nic mnie to nie obchodzi – uciął Krzepki. – Musi sobie  

radzić, jeśli chce być częścią tej watahy. I nie chcę na ten temat 

żadnych dyskusji.

Ruda nie powiedzia-

ła nic więcej, tylko spoj-

rzała na naj mniej szego 

wilczka i uśmiech nęła 

się do niego, by dodać 

mu otuchy. Ambaras 

poczuł się odrobinę 

mniej przerażony per-

spektywą wzięcia udziału  

w swoim pierwszym praw-

dziwym polowaniu.
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***

– Ja i Ruda ruszymy przodem. Wytropimy jelenia na dzisiej-

szy posiłek – powiedział Krzepki.

– Jelenia! Prawdziwego jelenia – szeptali do siebie Mocarny 

i Chyży, ale Kulawiec ofuknął ich, więc szybko przestali.

– Kulawiec i dzieci będą się trzymać z tyłu, a wy – basior 

skinął głową na Kła, Białkę i Smugę – pójdziecie naokoło, żeby 

zajść ofiarę z drugiej strony. Pamiętajcie o tym, żeby nie dać się 

stratować racicami. Pamiętajcie też, że wprawdzie jesteśmy wol-

niejsi od jeleni, ale lepiej wytrzymujemy trudy biegów na długich 

dystansach. Jeśli nam się nie uda, pójdziemy spać głodni. A tego 

chyba nie chcemy?

– Nie chcemy, nie chcemy – zapiszczeli znów Chyży  

z Mocarnym, ale tym razem Kulawiec ich nie uciszał. Polowanie 

rozpoczęło się.

Dokładnie tak, jak zapowiedział Krzepki, dowodząca grupą 

para ruszyła w las. Trzy młode wilki też się nie ociągały, zniknęły 

między drzewami, kierując się jednak w trochę inną stronę. Kula-

wiec zaś poprowadził za sobą szczeniaki.

– Zobaczcie, tu są ślady łap Krzepkiego – zwrócił uwagę 

wilczków. – Doskonale je widać na śniegu. Idąc przez las, staraj-

cie się wkładać łapy w tropy swojego poprzednika, dzięki temu 

mniej się zmęczycie podczas wędrówki. My, wilki, zawsze tak 

postępujemy, gdy leży śnieg, dzięki temu oszczędzamy siły 

i mamy ich więcej na pogoń za jeleniami i sarnami. To dlatego 

w ogóle nie widać tropów waszej mamy – wyjaśnił piastun.

Ambaras ze zdziwieniem spostrzegł, że Kulawiec ma rację. 

Na śniegu widoczny był ślad tylko jednego wilka. Wyobraził sobie 



71

całą watahę wilków 

idących jeden za 

drugim i pozostawia-

jących równy, pojedyn-

czy sznurek tropów.

– Wy jesteście jeszcze za 

małe, żeby iść dokładnie tropem 

Krzep kiego – kontynuował stary 

wilk. – Mocarny, Ambaras, puśćcie 

Chyżego do przodu, a sami starajcie 

się iść po jego śladach.

Chyży, dumny z nowej funkcji, 

wysforował się naprzód.

– Ty i tak nie dasz rady, mały – 

rzucił szyderczo Mocarny i szybko 

poszedł po śladach brata, powięk-

szając je znacznie swoimi łapami.

Ambaras zezłościł się, ale rze-

czywiście ledwie mógł nadążyć 

i musiał się bardzo wysilać, by robić 

kroki tak duże, jak jego bracia.

– Co to za zapach, dziadku? – 

zapytał w pewnym mo-

mencie Mocarny.
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– To zapach człowieka, mój mały – odparł piastun. – Bardzo 

niebezpieczny zapach.

– Dlaczego niebezpieczny? – chciał wiedzieć Chyży.

– Wy już nie pamiętacie tych czasów, ale kiedyś obecność 

człowieka w pobliżu nory była wyraźnym znakiem, że coś się 

szykuje. Najpierw ludzie długo krążyli po lesie i, mimo iż nie 

wchodziliśmy im w drogę, w końcu odnajdywali nasze legowi-

ska. Wtedy zaczynało się najgorsze. Rozwieszali dookoła na drze-

wach coś strasznego, najstraszniejszego, co można sobie wy-

obrazić – Kulawiec zawiesił głos. – Długi sznur czerwonych jęzo-

rów, ciągle poruszających się na wietrze, które nawet najodważ-

niejszego wilka przyprawiały o drżenie nóg. Potem las nagle za-

czynał się roić od przerażających głosów i zapachów. To ludzie. 

Szli w naszą stronę, robiąc taki hałas, jakiego nigdy nie słyszeliśmy. 

Uciekaliśmy, ale gdziekolwiek ruszaliśmy, drogę ucieczki zagra-

dzały nam wiszące na drzewach jęzory. Przerażeni biegliśmy 

więc w jedynym możliwym kierunku. Prosto na kolejnych ludzi, 

którzy...

– Stójcie – powiedział nagle Kulawiec, porzucając 

opowieść o człowieku. – Wiatr wieje w naszą 

stronę. Czujecie ten zapach?
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Mocarny i Chyży zapiszczeli na znak, że czują. Ambaras 

oczywiście nie czuł nic, ale starał się przybrać minę równie entu-

zjastyczną, co dwa pozostałe szczeniaki. Myślami natomiast był 

zupełnie gdzie indziej.  Wyobrażał sobie ten straszny sznur z opo-

wieści dziadka.

– To jeleń. Krzepki znalazł jelenia! – piastun węszył, to uno-

sząc nos ku górze, to opuszczając go tuż nad pokrytą śniegiem 

ziemię.

Nagle z głębi lasu dobiegł ich trzask gałęzi i skrzypienie śnie-

gu, a także odgłosy rytmicznych, głuchych uderzeń o ziemię.

– Ucieka w naszą stronę! Muszę pomóc reszcie! – warknął 

Kulawiec i z zadziwiającą zwinnością rzucił się między zarośla, 

by odciąć drogę ucieczki jeleniowi. Chyży bez namysłu śmignął 

za dziadkiem, Mocarny też nie pozostawał w tyle. Ale Ambaras 

nie miał już sił. Po wyczerpującym marszu i nauce chodzenia 

trop w trop marzył tylko o powrocie do przytulnego legowiska 

pod świerkiem.

Po chwili wilków nie było już ani widać, ani słychać. Amba-

ras został zupełnie sam. Westchnął głęboko.

„To nic” – pocieszył się w duchu – „pójdę za nimi po śladach, 

jak prawdziwy detektyw”.
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Początkowo radził sobie całkiem nieźle. W lesie było dość 

jasno od leżącego śniegu. Ambaras szedł po tropach, a przy oka-

zji przyglądał się wszystkiemu dokoła. Wtedy właśnie ponownie 

zaczął padać śnieg. Mnóstwo białych gwiazdek wirowało w po-

wietrzu i osiadało na drzewach, krzewach, sierści Ambarasa, ale 

co gorsza, także na tropach. Upłynęło tylko kilka chwil, a już po 

wilczych śladach nie pozostało nawet wgłębienie.

– Hmmm... – mruknął Ambaras. Nie widział tropów, nie czuł 

żadnych zapachów, do jego uszu nie dochodził najcichszy 

 choćby dźwięk, który mógłby go doprowadzić do rodziny.
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– Hmmm... – mruknął jeszcze raz, bo sytuacja była rzeczy-

wiście nieciekawa. Drobny śnieg zmienił się tymczasem w wiel-

kie płatki sypiące z nieba tak gęsto, że Ambaras prawie nic nie 

widział. – Mógłbym iść dalej, ale nie wiem, czy uda mi się spotkać 

dziadka. A może spróbować wrócić na polanę? Gdybym tylko 

mógł poczuć jakiś zapach...

Robiło się coraz ciemniej, a Ambaras smutniał coraz bardziej. 

Było tego wszystkiego zbyt wiele jak na takiego małego wilczka. 

Przysiadł na śniegu i bezskutecznie starał się dojrzeć jakąkolwiek 

wskazówkę, za którą mógłby iść dalej. Instynktownie zawył, cie-

niutko i przeciągle, skarżąc się na samotność i niepokój, i prosząc 

o pomoc. Otoczyła go dojmująca cisza.

Wtem do jego uszu dobiegły od-

głosy cichych kroków. Ambaras 

wyciągnął w ich kierunku szyję 

i wytężył wzrok. Wydawało 

mu się, że wśród śnieżycy 

dostrzega poruszający 

się szybko ciemny 

kształt. Wyglądał jak 

potężny, czarny wilk.

– Czort? – zapy-

tał niepewnie  

Ambaras.
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Nie był pewien, czy oczy nie płatają mu figli. 

Ciemna sylwetka nie odpowiedziała, choć Ambaraso-

wi wydawało się, że zatrzymała się na moment 

na dźwięk jego słów. Po chwili czarny wilk przestąpił 

z łapy na łapę i odszedł, znikając za zasłoną padające-

go śniegu. Ale jednocześnie, nie wiadomo skąd, poja-

wili się Chyży i Mocarny. Zasapani, parujący, ale za to 

z całą pewnością prawdziwi.
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– Wróciliście po mnie! – ucieszył się i zarazem zdziwił 

Ambaras.

– No pewnie – mruknął Chyży. – W końcu od tego ma 

się braci.

– Ale ja myślałem... myślałem, że wam tylko zawadzam 

i że mnie nie lubicie.

– Bo cię nie lubimy – warknął  Mocarny, starając się zro-

bić srogą minę. Nie dał rady i parsknął śmiechem. – Żarto-

wałem tylko. Wilki muszą się trzymać razem, prawda?
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Śnieżna wyprawa nie posłu-

żyła Ambarasowi. Przeziębił się 

i złapał katar, rzecz bardzo uciąż-

liwą dla wilka. Kichał, prychał 

i postękiwał cichutko, leżąc na po-

lance. Jedyne pocieszenie miał w tym, że las 

był na powrót jesienny, bo śnieżna pokrywa przetrwała 

zaledwie jeden dzień. Promienie słońca szybko nagrzały 

ziemię, a teraz rozgrzewały grzbiet biednego Ambarasa.

Rodzina jeszcze nie wróciła z kolejnego polowania. 

Kulawiec obiecał, że zajrzy do niego tego samego dnia, 

tymczasem jednak wilczek był sam.

– Ale się wczoraj wystraszyłam – usłyszał nad sobą 

szczeniak. – Zbudziłam się późnym popołudniem i patrzę, 

a tu zima. Pomyślałam, że zaspałam i teraz nie zdążę 

 porządnie zasnąć na zimę.

Rozdział ósmy, 

w którym Łupinka przesypia porę  
zasypiania na zimę, a Niuch pokazuje, 
skąd wzięło się jego imię
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Na gałęzi, z której co chwi-

la opadały żółte liście, siedziała orzesznica Łupin-

ka. Przyjrzała się Ambarasowi.

– Oj, nie wyglądasz za dobrze – powiedziała 

z troską w głosie.

– To nic – wychrypiał Ambaras. – Najważ-

niejsze, że wczoraj widziałem Czorta. A przynaj-

mniej tak mi się wydaje.

– Poważnie? – orzesznica z wrażenia aż sta-

nęła na tylnych łapkach. – A więc teraz mi wie-

rzysz, że on istnieje i że to on robi te wszystkie 

okropne szkody w lesie.

– Zaraz, zaraz – odparł Ambaras, pokasłując.  

– Na razie wszystkie sprawki, o które posądzałaś 

Czorta, okazały się mieć inne, całkiem proste wy-

jaśnienia. Wygląda mi na to, że zła sława Czorta 

w naszym lesie to tylko legenda.

– Phi – orzesznica wzruszyła ramionami.
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– Ja tam zgadzam się z Ambarasem – oboje usłyszeli noso-

wy głos dobiegający z zarośli za wilczą norą.

Wilczek uniósł głowę i obejrzał się. To dzik Niuch wkraczał 

na polankę przy norze, zawzięcie obwąchując ziemię pod racica-

mi. Stanął przy Ambarasie, łypnął okiem na wilka i na orzesznicę, 

po czym legł na ziemi, ciężko wzdychając.

– Uff, ile się dzik musi nawąchać, zanim napełni brzuch – rzekł.

– Czy to stąd się wzięło twoje imię? – zapytał Ambaras – 

Stąd, że szukasz jedzenia, wąchając ziemię?

– Niezupełnie, tak robią wszystkie dziki – pokręcił głową 

Niuch. – Ja dostałem to imię, bo od małego miałem najlepszy 

węch w całej rodzinie.

– Chyba największy nos – zachichotała Łupinka.

– Eee tam, wujek Kinol ma największy – odparł Niuch, który 

potraktował jej żart najzupełniej poważnie.

Ambaras zamyślił się na dłuższą chwilę.

– Zastanawiam się, jak to jest mieć taki 

doskonały węch.

– To naprawdę użyteczna 

rzecz, bo dzięki niej wiem, co się 

dzieje w lesie. Oczywiście tylko 

w tej jego części, z której wieje 

wiatr – wyjaśnił dzik. – Bez 

powiewów wiatru zapachy nie 

mogłyby się roznosić, ale to 

przecież sam wiesz doskonale.

Ambaras skwapliwie poki-

wał głową.
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– A na przykład teraz, co czujesz?

Niuch spojrzał na niego zdziwiony.

– Ja mam katar – natychmiast usprawiedliwił się Ambaras. 

– Zatkany nos, przykro mi.

– Taaak... – powiedział Niuch i zaczął węszyć swym okrą-

głym ryjem. – Poza normalnymi zapachami jesiennego lasu 

czuję... czuję... czuję ludzi.

– Szukają nory? – zaniepokoił się wilczek.

– Szukają orzesznic? – zapytała z góry Łupinka.

– Są jeszcze całkiem daleko – kontynuował niewzruszony 

Niuch. – Jest z nimi jakiś dodatkowy zapach. Co to takiego...? 

Już wiem. To grzyby.

– Czyli ludzie przyszli do lasu po grzyby. Uff... Nie ma się 

czego obawiać – podsumował Ambaras.

– Chyba, że jesteś ślimakiem i akurat mieszkasz w grzybie – 

skomentowała Łupinka ze swojej gałęzi.
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– Niuch, a czy mógłbyś... zaprowadzić mnie na chwilę do 

ludzi? Dużo o nich słyszałem, dużo złego, a jeszcze nigdy nie 

widziałem człowieka. Chciałbym tylko rzucić okiem – poprosił 

Ambaras.

Niuch spojrzał na wilczka z bezgranicznym zdziwieniem.

– Czyś ty na nos upadł?!

Ambaras przyznał, że owszem, kiedyś tak, po czym tak długo 

prosił dzika, aż ten musiał się zgodzić.

– Nigdy bym nie pomyślał, że będę na prośbę wilka tropił 

ludzi. I jeszcze go do nich prowadził – prychnął Niuch, podążając 

ku skrajowi lasu.

Drepczący krok w krok za nim Ambaras nadstawiał uszu, 

bo wydawało mu się, że słyszy ludzkie głosy. Po chwili stały się 

wyraźniejsze:

– Zobacz, tam jest prawdziwek – odezwał się jeden głos, 

gruby i niski.

– Taki malutki? Poczekajmy, aż podrośnie – odpowiedział 

drugi, cieniutki i trochę podobny do śpiewu ptaka.

– Ale wtedy, córciu, ktoś nam go może zabrać – znów odpo-

wiedział pierwszy głos.

– Zakryję go gałęzią, nikt się nie domyśli – to był ponownie 

wysoki głosik.

Niuch zatrzymał się i zasłuchany Ambaras o mało nie wpadł 

na jego zad.

– Dalej nie mam zamiaru iść. Ludzie są tuż, tuż, za tamtymi 

krzewami leszczyny – chrząknął dzik.

– Tylko rzucę okiem i wracamy – wyszeptał wilczek i pod-

szedł do zarośli wskazanych przez Niucha.
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Wsadził w nie głowę. Poprzez gałązki dostrzegł wysoką po-

stać poruszającą się jednostajnym, wolnym krokiem wśród 

drzew i istotkę o wiele mniejszą, podbiegającą i kucającą to tu, 

to tam. Ambaras od razu rozpoznał w mniejszej postaci ludzkie 

szczenię i zarazem właścicielkę głosu jak śpiew ptaka. Zresztą za 

chwilę potwierdził to wybuch radości ma-

łego człowieka, który znalazł okazały 

grzyb za jednym z wielu sterczą-

cych z ziemi pniaków.

– Oj, tego grzyba nie 

weźmiemy – odezwał się 

większy człowiek. – Jest 

trujący.

– Tak tato? To zaraz go 

zniszczę – wykrzyknęła 

mniejsza postać.

– Nie, córciu. To nie  

bardzo przystoi małym 

dziewczynkom, poza tym, 

nam ten grzyb się nie 

przyda, ale dla jakiegoś 

zwierzaka to może być 

istna uczta – spokojnie 

wytłumaczył człowiek 

będący, jak już Ambaras 

wiedział, ojcem mniejszego 

człowieka, czyli dziewczynki.
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– Na przykład dla wilka? – zapytała dziewczynka.

– Hmmm, dla wilka nie, myślałem raczej o ślimaku. Wilki 

zdecydowanie wolą polować na inne zwierzęta.

– Zjadają inne zwierzęta? To okropne! Dlaczego wilki muszą 

być takie złe?

– Ależ one nie są złe. Taka już jest ich natura, że żywią się 

mięsem – ojciec dziewczynki pokiwał głową.

– Tatusiu, a co to? – wykrzyknęła nagle dziewczynka. Oboje 

pochylili się nad znaleziskiem.

– Oho, to jest wnyk. Pułapka na zwierzęta. Musiał ją tu zosta-

wić kłusownik. To bardzo okrutna rzecz. Zobacz, jeśli zwierzę 

postawi tu nogę, ta stalowa linka zaciśnie się, sprawiając mu 

ogromny ból – opowiedział mężczyzna, a dziewczynka słuchała 

z szeroko otwartymi oczyma.



86

– I jak zwierzęta mają się z tego uwolnić? – zapytała z prze-

jęciem.

– Człowiek może coś takiego łatwo zdjąć, o tak – pokazał 

ojciec – ale zwierzęta są niestety bezradne i najczęściej giną.

– To okropne! – dziewczynka miała łzy w oczach.

– Tak, to dopiero jest okropne – zgodził się mężczyzna,  

po czym przytulił córeczkę.

Ambaras ostrożnie wycofał się z zarośli i wrócił do Niucha.

– Już sobie ich obejrzałem. Ci ludzie nie wyglądają tak 

strasznie, jak w opowieściach dziadka – oznajmił, pociągając 

nosem. – Dziękuję ci, możemy wracać.
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Był piękny, jesienny dzień, ze wszystkim, czego jesienny 

dzień potrzebuje – słońcem, lasem mieniącym się żółcią, czer-

wienią, brązem i soczystą, wieczną zielenią drzew iglastych, a do 

tego z lekkim wietrzykiem strącającym z gałęzi kolorowe liście. 

Cała wataha zgromadziła się na polance, odpoczywając po noc-

nym polowaniu. Bardzo udanym, na co wskazywały ich pełne 

brzuchy. Dzień zapowiadał się miło i spokojnie...

...na zapowiedziach się jednak skończyło.

Pierwszy zaniepokoił się Krzepki. Poderwał się na nogi.

– Człowiek! – warknął.

Inne wilki też to poczuły. Zbliżali się 

ludzie. Szli dokładnie w kierunku ich  

legowisk.

Rozdział dziewiąty, 

w którym występują straszni ludzie  
i straszny Czort, a Ambaras nie wie, 
co myśleć
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– Wszyscy do mnie! – warknął przewodnik stada, a wilki 

momentalnie zebrały się przed nim.

– Idziemy do młodnika przy rezerwowej norze. Wszyscy. 

Tam człowiek nie powinien nas znaleźć – podjął decyzję Krzepki.

– A jeśli znajdzie ? – zapytał Kulawiec.

– Wilczki są już na tyle duże, że nie musimy koniecznie trzy-

mać się nory. Będziemy wędrować po całym lesie – odparł prze-

wodnik stada. – Idziemy! Już!

– Poczekaj, Krzepki – powiedział Kulawiec. – Pomyśl tylko, 

jak długo możemy uciekać? Człowiek wypędzi nas z jednego 

młodnika, potem z następnego i kolejnego. W końcu zupełnie 

wygoni nas z lasu. Co wtedy zrobisz?

Basior łypnął na starego wilka ze złością, ale nie 

powiedział ani słowa. Minął Kulawca i ruszył 

przodem w las. Ruda popchnęła nosem Chyżego 

i Mocarnego, reszta watahy też bez ociągania 

podążyła za przewodnikiem. Ambaras 

chciał już podreptać za nimi, kiedy 

 Kulawiec zagrodził mu drogę łapą.

– Poczekaj, mój mały. Pójdzie-

my inną drogą. Chciałbym, żebyś 

mi pomógł coś sprawdzić.

– Dobrze, dziadku – zgodził 

się potulnie wilczek. Katar bardzo 

mu doskwierał, ale nie chciał 

 zawieść zaufania Kulawca.

Stary wilk poprowadził go w zupełnie innym kierunku niż 

ten wskazany przez Krzepkiego. Najpierw Ambaras pomyślał, 



89

że musi to być naprawdę okrężna trasa, a potem ze zdziwieniem 

stwierdził, że słyszy ludzkie głosy. Dziadek podprowadził go bliżej 

ludzi.

– Bądź bardzo cicho – szeptem ostrzegł Ambarasa. – Posłu-

chaj ich, proszę.

Ambaras nikomu nie mówił o tym, że rozumie ludzką mowę, 

ale nie było czasu na zastanawianie się, skąd Kulawiec zna jego 

tajemnicę. Wilczek nastawił uszu. Ludzkie głosy były coraz wy-

raźniejsze.

– Gdzieś tu powinna być nora i legowiska – mówił jeden 

głos.

– To może już rozwieśmy fladry? – zapytał drugi głos. – Skoro 

jesteśmy blisko, nie zaszkodzi odciąć im drogę odwrotu.

– Wystrzelamy je, jak za dawnych dobrych czasów – chra-

pliwie dodał trzeci głos.

Ambaras nie był pewien, o czym rozmawiają ludzie. Nie było 

to raczej nic dobrego, ale czy dotyczyło wilków? Zaraz jednak 

usłyszał coś, co nie pozostawiało żadnych wątpliwości.

– Kiedy znajdziemy norę, rozkopiemy ją! Może w środku 

będą ukryte szczeniaki? – powiedział chrapliwy głos.

– Pozbędziemy się wilków z naszego lasu – dodał drugi.

– I prawidłowo, tak się powinno postępować ze szkodnikami 

– podsumował trzeci.

Kulawiec przyglądał się Ambarasowi pytająco.

– Idą po nas, dziadku – powiedział wilczek.

Stary wilk ponuro skinął głową.

– Tego się spodziewałem – rzekł. – A teraz chodź, zaprowa-

dzę cię do reszty.
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Piastun ruszył szybko, po paru krokach zatrzymał się jednak 

i obejrzał na kichającego i prychającego Ambarasa.

– Nie zostawiaj mnie, dziadku – poprosił wilczek, z trudem 

dotrzymując kroku opiekunowi.

– Nie zostawię.

Ambaras starał się trzymać tuż za piastunem. Był zmęczony, 

osłabiony i bardzo przestraszony, zwłaszcza że cały czas słyszał 

dolatujące gdzieś z lasu strzępki ludzkich rozmów.

Nagle Kulawiec stanął jak wryty. Ambaras podniósł głowę, 

żeby zobaczyć, co go zatrzymało i... zamarł. Tuż przed nimi było 

coś przerażającego. Na sznurze rozpiętym między drzewami 

wisiały rozmieszczone w równych odległościach czerwone jęzo-

ry. Kołysały się lekko na wietrze. Ambaras nie potrafił powiedzieć 

dlaczego, ale widok ten zmroził mu krew w żyłach. W głowie 

kołatała mu się tylko jedna myśl: „Uciekaj!”. Nie mógł jednak 

 ruszyć z miejsca.
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– Nie patrz! – warknął Kulawiec. – Nie możesz wpaść  

w panikę. Oni tylko na to czekają.

Stary wilk podszedł do przerażających kształtów, przysiadł 

i ostrożnie przeczołgał się pod nimi. Potem zrobił to samo w dru-

gą stronę, wracając do Ambarasa.

– To tylko kawałki materiału zawieszone na sznurze. Miałem 

już z tym kiedyś do czynienia – uspokoił wilczka. – Ludzie wiedzą, 

że się tego boimy i wykorzystują to przeciw nam.

– A ty się nie boisz, dziadku? – zapytał Ambaras, nie mogąc 

opanować drżenia nóg.

– Kiedyś też się bałem. Dawno temu, zanim spotkałem 

 Czorta – odparł piastun. – Chodź, maluchu. Rób to, co ja.

Po nieskończenie długim, jak się Ambarasowi wydawało, 

biegu wreszcie dotarli do świerkowego młodnika przy zapasowej 

norze. Reszta watahy już tam była. Ruda przytuliła szybko Amba-

rasa, a po chwili kazała mu się schować w norze razem z Mocar-

nym i Chyżym.
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– A wy co będziecie robić, mamo? – zapytał wilczek.

– Krzepki i Kulawiec pójdą zobaczyć, co robią ludzie.  

Ja z resztą wilków postaramy się zostawić mnóstwo 

mylnych tropów, by żaden człowiek nie doszedł do 

tej nory po śladach – wyjaśniła Ruda, po czym 

delikatnie, ale zdecydowanie, popchnęła Amba-

rasa nosem, żeby już wszedł do środka.

Kiedy zszedł na dno nory, Chyży i Mocarny 

już na niego czekali.

– Chodź, strasznie tu ciasno, ale za to bez-

piecznie – kiwnął głową Mocarny.

– Jak ci ludzie strasznie pachną – jęknął Chyży i przysunął 

się jeszcze bliżej do Mocarnego.

Ambaras był równie przestraszony, a do tego zmęczony. 

Ale jedno uczucie było w nim silniejsze od strachu i znużenia 

razem wziętych: była to ciekawość.
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Kiedy wychylił głowę z nory, okolica wyglądała spokojnie. 

Zachodzące słońce rzucało na las żółtawe światło, w którym 

drzewa wyglądały jak pokryte złotym pyłem. Ambaras, ośmielo-

ny, wyszedł na zewnątrz. Tuż nad wejściem piętrzyły się korzenie 

i pień potężnego, powalonego przez jakąś dawną wichurę, 

świerka. Młode świerczki dookoła były najwyraźniej potomstwem 

tego olbrzyma. Wilczek wspiął się na górę i z wysokości rozejrzał 

po najbliższym sąsiedztwie. Było cicho. Wydało mu się nawet, 

że niedawne wydarzenia to tylko jakiś zły sen.
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A jednak to nie był sen. Usłyszał nawoływania ludzi: „Tam 

jest!”, „Odetnij mu drogę!” i „Strzelaj! Strzelaj!”. Potem powietrze 

przeszył dźwięk, od którego Ambarasa aż zabolały uszy. Brzmiało 

to tak, jakby w jednym momencie złamało się kilka wysokich 

sosen, a echo tego trzasku jeszcze chwilę odbijało się po lesie.

Wilczek był przerażony. Już miał uciec z powrotem do nory, 

kiedy usłyszał coś dziwnego. Ludzie już się nie nawoływali. 

Oni krzyczeli. I – o ile Ambaras mógł ufać swoim uszom – krzy-

czeli ze strachu. „Co tam się dzieje?” – pomyślał. – „Czego mogli 

się tak przestraszyć?”

Chwilę później zrozumiał. Gdzieś daleko rozległo się wycie, 

od którego wilczkowi na całym grzbiecie sierść stanęła dęba. 

Tak nie mógł zawyć żaden zwykły wilk. Był to tak przejmujący 

i groźny zew, że Ambaras nie zdziwił się, kiedy zobaczył ucieka-

jących ludzi. Sadzili wielkie susy, raz po raz oglądając się za siebie. 

Musiała minąć długa chwila, zanim Ambaras zrozumiał, przed 

czym tak uciekają.
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W oddali, pomiędzy drzewami, ujrzał czarną sylwetkę – 

ogromnego wilka o żółtych, gorejących w ostatkach światła dnia, 

ślepiach. Wilk przystanął na chwilę, przestąpił z łapy na łapę, 

po czym wolno, ale nieubłaganie, ruszył za ludźmi. Wysoko 

w górze, na ciemniejącym niebie, kołowały dwa wielkie kruki.
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Wilki powoli wracały do legowisk w młodniku. Najpierw 

przybyły młode: Kieł, Smuga i Białka. Cała trójka była niezmiernie 

podniecona pojawieniem się Czorta. Ambaras przysłuchiwał się 

ich rozmowie, ale nie dowiedział się niczego nowego. Słyszeli 

i widzieli tyle samo, co on – niesamowite wycie i wilczą sylwetkę 

skrytą w cieniu.

Potem na polankę weszła Ruda, a tuż za nią Krzepki. Najdłu-

żej nie wracał Kulawiec.

– Mam nadzieję, że go nie złapali – martwiła się Ruda.

Niepotrzebnie, bo w końcu i najstarszy z wilków zjawił się 

przy norze.

– Dziadek! – ucieszył się Ambaras. – Nic ci nie jest?

– Nie, nic mi się nie stało – wysapał piastun. Był bardzo 

zmęczony i wydawał się jeszcze starszy niż zwykle.

– Widziałem Czorta, dziadku! – entuzjazmował się Kieł, ale 

Kulawiec tylko pokręcił głową. Był zbyt wyczerpany, by podjąć 

rozmowę.

Rozdział dziesiąty, 

w którym okazuje się, że...
chociaż lepiej tego nie zdradzać  
za wcześnie
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– Skoro jesteśmy już w komplecie, oznajmię wam moją de-

cyzję – rzekł poważnie Krzepki. – Ten las nie jest już dla nas bez-

piecznym domem. Wszędzie czuć zapach człowieka, wszędzie 

porozstawiane są pułapki. Musimy się stąd jak najszybciej  

wynieść.

– Ale... Ale przecież Czort nam pomoże – wyrwało się  

Ambarasowi.

– Jaki Czort?! – zdenerwował się przywódca stada. – Usły-

szeliście dziwny dźwięk, wydawało się wam, 

że widzicie poruszające się cienie i od 

razu dajecie się ponieść wyobraźni. 

Czort to tylko legenda. A człowiek 

to fakt.

– Poczekajmy choć 

do jutra – poprosiła Ruda. 

– Szczeniaki muszą odpo-

cząć. To był bardzo męczą-

cy dzień.

Krzepki spojrzał na ciężko oddy-

chającego Kulawca.

– Moim zdaniem nie powinniśmy w ogóle 

opuszczać naszego lasu – powiedział stary wilk.

– A co twoim zdaniem powinniśmy zrobić?

– Bronić naszego terytorium. Wygnać stąd człowieka.

Krzepki westchnął.

– Poczekamy do jutra. Jeśli człowiek znów będzie na nas 

czyhał, odejdziemy – powiedział już bez złości, za to ze smut-

kiem i rezygnacją w głosie.
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***

Wilki zaległy na trawie wokół nory. W kryjówce Chyży  

i Mocarny szykowali się już do snu, trochę się przekomarzając. 

Ambaras układał się to przy ścianie nory, to przy braciach, jednak 

był zbyt niespokojny, by zasnąć. Wyczołgał się przez korytarz 

i wystawił głowę na zewnątrz. Zobaczył śpiących Rudą, Kła, Biał-

kę i Smugę, a dalej stojącego na warcie posępnego Krzepkiego. 

Nigdzie za to nie było widać Kulawca.

Nagle wilczkowi wydało się, że słyszy cichutki głos, brzmią-

cy nieco jak kwilenie pisklęcia, ale jednak inaczej. Nastawił uszu 

i po chwili znów usłyszał to samo dalekie zawodzenie. Zamyślił 

się. Ten głos coś mu przypominał...

To był głos ludzkiego szczenięcia.

„Rety!” – pomyślał Ambaras. – „A jeśli to Czort znalazł małe-

go człowieka? Przecież ten maluch nie jest niczemu winien. 

Ale czy Czort o tym wie?”
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Musiał działać. Ostrożnie wysunął się z nory i powolutku 

przeszedł między śpiącymi wilkami, zmierzając mniej więcej 

w kierunku, z którego dobiegał słaby ludzki głosik. Był skupiony, 

cichutki i bezszelestny... dopóki nie kichnął.

– A ty dokąd? – Krzepki natychmiast wyrósł przed Amba-

rasem.

– Tato, wydaje mi się, że słyszę człowieka, który potrzebuje 

pomocy. Chciałem... – głos wilczka słabł pod spojrzeniem ba-

siora.

– Człowiek, który potrzebuje pomocy? – warknął Krzepki.

Ambaras kiwnął głową.

– Ambarasie, synku – głos Krzepkiego nagle złagodniał. – 

To my potrzebujemy pomocy, nie człowiek. Człowiek jest na-

szym wrogiem, nic tego nie zmieni. Wracaj, proszę, do nory 

i nawet nie wspominaj o tej sprawie.

Wilczek posłusznie wrócił do nory, ale nie miał zamiaru dać 

za wygraną.

– Chłopaki, potrzebuję waszej pomocy – powiedział do 

 braci i szeptem objaśnił im szczegóły swego planu.

Chwilę później Chyży i Mocarny dołączyli do stojącego na 

warcie Krzepkiego.

– Wy też nie możecie spać? – zdziwił się.

– Tato, nie możemy zasnąć, pomyśleliśmy sobie, że pora, 

byś nam objaśnił różne taktyki łowieckie, jeśli mamy pomagać 

w rodzinnych polowaniach – powiedział Chyży.

– Tak, tato, prosimy, prosimy – wtórował mu Mocarny.

Krzepki najpierw zrobił zdziwioną minę, potem kiwnął 

 głową.
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– Dobrze. To pewnie nasza 

ostatnia noc w tym lesie, więc 

może to dobra okazja na po-

ważną naukę.

Tym razem Ambaras bez 

przeszkód wymknął się z młodnika. 

Jego tato i bracia byli zajęci dysku-

sją nad nakreślonymi przez Krzep-

kiego na piachu planami pogoni za 

jeleniami i sarnami. Wilczek odda-

lał się coraz bardziej od rodziny. 

Nagle, gdzieś daleko przed nim, 

rozległo się to samo straszne, 

niosące groźbę wycie, które Am-

baras słyszał już wcześniej tego dnia. Czort!

W lesie zrobiło się już zupełnie ciemno – słońce 

zaszło, a księżyc skrywał się za chmurami. Kiedy wybrzmiały wil-

cze nawoływania, zrobiło się zupełnie cicho. Nie było też słychać 

malutkiego człowieka. Ambaras zatrzymał się. Dokąd iść?

– Ładnie to tak zostawiać przyjaciół, nie mówiąc nawet, 

 dokąd się odchodzi? – usłyszał nad sobą głos orzesznicy.

– Łupinka! – ucieszył się wilczek. – Dobrze, że jesteś. Potrze-

buję twojej pomocy.

Szybko wyjaśnił orzesznicy cel swoich poszukiwań. Łupinka 

najpierw wyraziła swą wątpliwość co do tego, czy Ambaras aby 

nie postradał zmysłów, ale kiedy wilczek twardo obstawał przy 

swoim, powiedziała:

– Mój węch tutaj na nic. Muszę sprowadzić Niucha.
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Pomknęła po konarach, gałęziach i gałązkach w głąb lasu, 

a parę chwil później wróciła. Z głuchym „tup, tup, tup” racic o zie-

mię pojawił się też Niuch. Bez ociągania (choć miał wielką ocho-

tę powiedzieć, że Ambaras musiał naprawdę mocno uderzyć się 

w nos) zabrał się do węszenia.

– Tędy – rzucił i poprowadził wilczka 

między krzakami i paprociami.

Ambaras, choć osłabiony choro-

bą, podążał za jego ciemnym grzbie-

tem bez najmniejszej skargi aż do 

skraju sporej polany, gdzie dzik nagle 

się zatrzymał.

– To tu? – zapytał wilczek.

– Tu zapach się rozmywa – 

chrząknął dzik. – Człowiek musi gdzieś 

tu być.

– Dziękuję, Niuchu.

– Nie ma za co, szalony wilku. 

 Bywaj! – rzucił na odchodnym Niuch 

i potruchtał z powrotem w głąb lasu.

Rąbek księżyca wyjrzał zza 

chmur i zalał leśną polanę swoim bla-

skiem. Ambaras wpatrywał się 

w otwartą przestrzeń i porastające jej 

obrzeża zarośla, ale im bardziej starał się cokolwiek zobaczyć, 

tym bardziej plątanina liści i gałęzi niweczyła jego wysiłki. 

Na szczęście orzesznica, która siedziała na drzewie nad nim, 

miała znacznie lepszy widok na polanę.
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– Tam, pod tym pokracznym dębem 

– powiedziała. – Wydaje mi się, że coś 

tam siedzi.

Ambaras spojrzał w miej-

sce, które wskazała Łupin-

ka. Rzeczywiście, widać 

tam było skulony kształt 

maleńkiego człowieka, 

dziewczynki, którą Amba-

ras widział już wcześniej, 

kiedy zbierała grzyby ze swoim 

tatą. Wilczek ruszył powoli w tym kie-

runku...

A wtedy kilka rzeczy wydarzyło się jednocze-

śnie. Z zarośli tuż przy dębie wyszedł ogromny, 

czarny wilk.
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– To Czort! – pisnęła Łupinka, rozłożyła łapki i zemdlała. 

Spadła bezwładnie jak mała pomarańczowa kulka na miękkie 

 liście pod drzewem.

Ambaras obejrzał się na orzesznicę i w tym momencie coś 

nagle uchwyciło go za nogę. Gdy spróbował pociągnąć, pętla 

z drutu boleśnie zacisnęła się na jego łapie. Wilczek runął na zie-

mię z pełnym bólu i strachu skowytem. Przypomniał sobie 

 opowieść Kulawca i uświadomił sobie nagle ze zgrozą, że wpadł 

we wnyki.

Na polanie Czort zbliżał się do dziewczynki, skulonej w małą, 

biedną i płaczącą kuleczkę.

– Czort! Nie! – zaskowyczał Ambaras. – To tylko szczeniak!

Ogromny wilk odwrócił się i przez chwilę światło księżyca 

odbijało się w jego żółtych ślepiach. Przestąpił z łapy na łapę 
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i powolnym krokiem ruszył w kierunku Ambarasa. Wilczek był 

przerażony – tym, że dziewczynce może stać się krzywda; tym, 

że wnyk boleśnie ranił jego łapę; wreszcie tym, że legendarny, 

najstraszniejszy z wilków właśnie ku niemu zmierzał. Czort był 

coraz bliżej. Ambaras rozpłaszczył się cały na ziemi i zacisnął 

mocno oczy.

Kiedy je otworzył, zobaczył pochylonego nad sobą Kulawca.

– Dziadek? – zapytał.

– Ja – mruknął Kulawiec.

– To ty jesteś Czortem! – stwierdził wilczek.

– To teraz nieważne. Najważniejsze to szybko uwolnić two-

ją łapę. Inaczej i ty zostaniesz kulawcem – piastun obwąchiwał 

puchnącą łapę szczeniaczka.

– Pomożesz mi? – zapytał wilczek. – Przecież opowiadałeś, 

że pomógł ci Czort, a skoro ty jesteś Czortem...

– Tak opowiadałem... Wówczas udało mi 

się przegryźć konar, do którego przyczepiony 

był wnyk, a po kilku dniach poluzować zaci-

śniętą na mojej łapie pętlę. Teraz żaden 

z nas nie ma dostatecznie mocnych zębów, 

by to zrobić – powiedział smutno Kula-

wiec.

Ambaras miał ochotę się rozpłakać, 

ale skarcił siebie samego w duchu. 

To nie była pora na mazgajstwo. To była 

pora na szybkie myślenie.

– Dziadku – powiedział. –  

Musimy poprosić o pomoc.
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– Zgoda. Ale kogo?

– Dziewczynkę. Ludzkiego szczeniaka.

Kulawiec potrząsnął łbem i prychnął z dezaprobatą, ale po 

chwili przyjrzał się jeszcze raz łapie Ambarasa i spojrzał w kierun-

ku kształtu kryjącego się pod dębem.

– Chyba nie ma innego wyjścia – warknął.

Ambaras obserwował, jak piastun podchodzi do skulonego 

i płaczącego malucha, jak go obwąchuje, wreszcie jak liże po 

dłoni. Po chwili dziewczynka przestała płakać i, ku wielkiemu 

zaskoczeniu Kulawca, pogłaskała go po pysku. Stary wilk pomógł 

maluchowi wstać i ruszył wolno w kierunku Ambarasa.

– Chcesz, żebym za tobą poszła? – wilczek usłyszał głos 

podobny do ptasich treli, a po chwili zobaczył ludzką postać 

 pochylająca się nad jego łapą.
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– Ojej, trzeba zdjąć ten drut. Zaraz, jak to tatuś pokazywał... 

O, tak!

Ambaras miał wielką ochotę odpowiedzieć, ale tylko zapisz-

czał. Łapa bardzo go bolała, na szczęście zręczne ludzkie dłonie 

szybko poluzowały pętlę i uporały się z oswobodzeniem wilczka.

– Dziękuję – powiedział Ambaras, ale choć on doskonale 

rozumiał ludzką mowę, ludzie najwyraźniej nie rozumieli jego 

języka.

– Chodź, Ambarasie, wracajmy do watahy – powiedział 

 Kulawiec.

– Nie, dziadku. To jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba pomóc 

ludzkiemu szczeniakowi. Musimy zaprowadzić go w kierunku 

zapachu ludzi. Chciałem to zrobić sam, ale wpadłem w pułapkę, 

a poza tym mój nos...

– Tak, wiem o twoim nosie – powiedział Kulawiec.

– Wiesz? Ale to przecież moja tajemnica – zdziwił 

się Ambaras.

– Wygląda na to, że teraz obaj zna-

my swoje tajemnice – uśmiechnął 

się stary wilk, po czym odwró-

cił się do znów pochlipującej 

dziewczynki.

– Chodź – powiedział 

i na chwilę przytulił łeb do 

małej postaci. – Zaprowa-

dzę cię do ludzi.

Piastun poszedł wol-

nym krokiem ku skrajowi 



lasu, ku zapachowi ludzi, a mały człowiek dreptał za nim krok 

w krok. Ambaras został na polanie i starał się ocucić orzesznicę.

– To już wiosna? – zapytała nieprzytomnie Łupinka, otwo-

rzywszy jedno oko.

– Tylko w moim sercu – uśmiechnął się do niej wilczek.

***

Kulawiec i Ambaras wrócili do rodziny, kiedy już świtało. 

Nie opowiedzieli reszcie o wydarzeniach ubiegłej nocy. I tak 

 żaden z wilków by nie uwierzył. A poza tym chcieli zachować 

swoje tajemnice. Przecież znali je tylko oni dwaj.

Przez kilka następnych dni nikt nie niepokoił watahy i życie 

powoli wracało do dawnego rytmu. A kiedy któregoś wieczoru 

Krzepki ze zdumieniem oznajmił reszcie rodziny, że widział czło-

wieka chodzącego po lesie i skrupulatnie zdejmującego ludzkie 

pułapki, dotychczas czyhające za każdym niemal drzewem,  

Ambaras i Kulawiec uśmiechnęli się do siebie.

Dobra robota!



P o d z i ę k o w a n i a

Książka swój ostateczny kształt zawdzięcza dwóm Paniom: 

Pani doktor Sabina Pierużek-Nowak ze Stowarzyszenia dla 

Natury „Wilk” zadbała, by nie było w niej zbyt wielu konfa-

bulacji dotyczących życia wilków, zaś Pani Inka Ruczyńska 

wskazała mi w pierwszej wersji maszynopisu wszystkie  

te zwroty akcji, w które nie uwierzyłby nawet czterolatek.




