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Привечер, когато мъглата над полето се разнесе и снегът
почервеня от залеза, петте вълка, които лежаха в рядката гора до
шосето, тръгнаха към планината.

Те вървяха право на юг към блесналите снежни върхове, озарени
от лъчите на залязващото слънце и искрящи със своите преспи върху
синьото ведро небе.

Никой от вълците не се обърна назад да огледа тия места, където
цели шест дни обикаляха за храна. Откритата равнина сега ги
плашеше с правите телеграфни стълбове, в чиито жици свиреше
вятърът, с оголелите дървета, с наклонения като копие прът на селския
кладенец, който едва се забелязваше на хоризонта.

С увиснали опашки и наведени глави, с муцуни хванали скреж от
дъха им, вълците бавно се влачеха един зад друг. Най-напред вървеше
водачът, големият червеникав вълк, упорито загледан пред себе си,
сякаш следеше с гладния си поглед някаква точка в планината и се
боеше да не я изпусне от очи; зад него умърлушената зла вълчица,
после двата стари вълка и най-отдире — белезникавият.

Той беше най-дребният и вървеше последен. Неговата козина бе
гладка и чиста, а малката му глава имаше повече израз на куче,
отколкото на вълк. Очите му не гледаха тъй сурово и мрачно, както
очите на неговите другари, и в меката походка на дългото му тяло
имаше нещо загрижено и недоверчиво. Той често изоставаше назад и
ровеше снега, подушил някаква кост, мишка или къртичина, която
другите бяха отминали.

През тия шест дни никой от вълците не беше ял. Но
белезникавият с кучешкото си обоняние подуши близо до една кошара
скелет на умряла през есента овца и два конски крака. Той изостана
назад и изяде голите, изсмукани от снега и земята кости, които не
утолиха глада му, но все пак залъгаха стомаха му.

Сега белезникавият беше нащрек. Все по-често вълците се
зъбеха помежду си и все повече настръхваше тъмната козина по
гърбовете им. Днес те лежаха в горичката далеч един от друг и се
гледаха с тежки, горящи погледи. Двата стари вълка се дебнеха, а
гладната, нетърпелива вълчица се опитваше да накара цялата глутница
да вие. Когато никой не й пригласяше, тя се умилкваше край всеки
вълк и подло се опитваше да го ухапе. Белезникавият знаеше много
добре какво значи да бъде ухапан. Знаеше, че работата ще стане още
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по-лоша, ако я сдави. И понеже гладът не го измъчваше тъй силно, той
се държеше благоразумно — бързо и ловко отбягваше зъбите й, не се
горещеше, не се дразнеше. И тя го оставяше, защото неговото
спокойствие я отблъскваше. Но оная неизбежна минута, в която някой
от вълците трябваше да бъде изяден, наближаваше. Белезникавият
усещаше нейното приближаване.

Обземаше го желание да вие, той клякаше в снега и тревожно
разглеждаше безкрайната синкава равнина, над която се спусна
вечерният здрач. Искаше му се да се върне и да остави своите другари,
ала самотността го плашеше. Той ту ги настигаше, ту отново
изоставаше зад тях и някак учудено ги проследяваше с бистрия си
поглед, докато се загубиха из широк, обрасъл с гъста гора дол, от който
започваше планината. После ги догони безшумно като самата си сянка,
която се влачеше край него по снега.

Глутницата напусна дола и хлътна в едрата гора, където
нощуваше ято врани. Тук, всред малката влажна поляна, вълците се
спряха и дълго слушаха разтревожения грак на враните. После
белезникавият видя гърбовете на своите другари по насрещния склон и
тръгна по следите им.

Озарена от луната, планината светеше като сребърна, тъмнееха
се голите заскрежени гори, зееха като ями нейните долове и урви,
потънали в сняг и дишащи студ. Вълците се заглеждаха по склоновете,
дето настръхналите дървета приличаха на хора, затънали в снега.
Погледите им горяха. От време на време те повдигаха глави и когато
срещнеха едрите синкави звезди и кръглото лице на месечината,
издаваха тих, задавен вой, който напомняше кучешка прозявка.

Така те вървяха дълго време по склона на планината, докато
достигнаха голямо седло. Двата стари вълка се готвеха да се сдавят, а
вълчицата час по час се опитваше да вие.

Изведнъж водачът се спря, обърна се и погледна своите другари.
После се отдалечи от тях и клекна в снега. Вълчицата застана до него.
Старите вълци с подвити опашки се наежиха един срещу друг. Всички
образуваха тесен кръг. Белезникавият разбра, че оная страшна минута
е настъпила.

През черните стебла на гората той виждаше пламналите очи на
своите другари. Вълците се гледаха, застанали неподвижно всред
голото седло, където дърветата хвърляха мрежестите си сенки.
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Козината на гърбовете им стърчеше, очите им излъчваха зеленикава
светлина. Те стояха като вдървени, сякаш се вслушваха в тежкото
мълчание на планината.

Като трепереше с цялото си тяло, белезникавият се приготви да
вие, обхванат от неудържима възбуда, която повелително го тласкаше
към седлото, но погледът му се спря на единия от двата стари вълка.
Заобиколен от другите и пронизван от техните погледи, той трепереше
вече тъй силно, че краката не го държаха и тялото му полека се
смъкваше към земята. Другарите му и вълчицата се приближиха към
него и отведнъж го сдавиха.

Белезникавият видя как водачът захапа вълка за гърлото и го
повали на гръб. Борбата бе кратка. Старият се сдаде лесно. Неговото
топло тяло беше разкъсано и всеки от другарите му взе своя дял.

Когато утолиха глада си, вълците удариха на вой. Пръв изви
червеникавият. Той наведе грамадната си глава, подви опашка и
започна с няколко ниски гърлени звука, които постепенно се извишиха
в студеното мълчание на планината. След него прозвуча алтовият вой
на вълчицата. Тя го завърши с вдигната към небето глава и с висока
жалбена нота, която ехото повтори и потрети.

Белезникавият им пригласяше, докато глутницата се пръсна.
Тогава той се върна надолу към дола, обходи полите на планината и
избяга в нейните южни склонове, дето снегът беше по-плитък. След
него се втурна в полето другият стар вълк. Само вълчицата остана с
червеникавия да броди из планината. В студените ясни нощи
белезникавият чуваше техния далечен вой и сам виеше.

Денем и нощем той скиташе из мълчаливите гори или спеше на
завет под високите скали, отдето се виждаше покритата с дебели
преспи равнина и синият дим, тънък, като мъгла, който скриваше
селата. Гладът го измъчваше до смърт и само неговият кучешки нос му
помагаше да намери нещо за ядене.

* * *

Една мрачна сутрин, когато снегът изглеждаше като опушено
сребро, белезникавият чу човешки гласове и конско пръхтене. Те
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идваха от дъното на големия дол, дето сечищата се чернееха като мечи
кожуси. Той наостри уши и предпазливо слезе към дола.

Долу край самата вода, която бучеше между камъните, се
показаха двама конници. Пукотът на замръзналия сняг под краката на
конете беше тъй силен, че изплаши вълка.

Той искаше да избяга, ала видът на конете, които затъваха в
снега, му бе много приятен. Хората се спряха на брега на дола. Там те
поговориха и насочиха конете си нагоре, право към малката поляна,
заобиколена отвред с ниска гора. Тогава белезникавият забеляза, че зад
единия от конниците се влачи нещо, вързано с въже о седлото.
Неговият инстинкт му показа, че това нещо е някаква примамка.

То остана сред поляната, а ездачите обърнаха конете и
мълчаливо се върнаха по същия път.

Вълкът стоя дълго време на едно място. Искаше му се да разбере
какво лежи на полянката, да подуши конските стъпки, да види дали
хората не са забравили край пътя нещо за ядене. Той знаеше от опит, че
там, дето минават хора, винаги може да се намери храна. Ала в
движенията на конниците и в тяхното бързо и мълчаливо връщане
имаше нещо подозрително.

Като подуши няколко пъти въздуха и носът му не долови никаква
миризма, вълкът провеси глава и тръгна в противоположна посока през
една рядка букова гора. Там имаше заешки следи. Той се лута насам-
натам като ловджийско куче, най-после вдигна заек, погна го и съвсем
забрави конниците.

Но следобед, когато гладът го накара да лови мишки, пак се
върна в буковата гора и чу, че в дола крякат сойки и цвъркат свраки.
Той се ослуша.

Крясъците на сойките долитаха все по-високи — ту радостни,
като че там ставаше истински пир, ту тревожни и хрипливи,
предвещаващи опасност.

Белезникавият се упъти към дола и докато вървеше, над гората
прехвръкнаха няколко свраки, чиито криле свистяха в студения въздух.
Той разбра, че се събират край някакъв леш, спусна се по брега,
намери конските следи и щом стъпи в тях, подуши миризмата на
прясно одрана овца. Тя идваше от широката бразда по снега, прилична
на пътека, която конниците бяха оставили след себе си.
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Миризмата на овчата плът го влуди. Лиги напълниха устата му и
го накараха да се оближе с големия си червен език.

Без всякаква предпазливост той се понесе към поляната, но скоро
се спря с наежена козина. Бе попаднал в дирите на вълчицата и на
големия червеникав вълк. Сега разбра защо сойките крякаха тревожно.
Червеникавият и вълчицата бяха наблизо.

Като се вслушваше с блеснали от възбуда очи, белезникавият
предпазливо тръгна към поляната. През гъстите черни клони на
сечището видя, че там снегът е стъпкан и пожълтял, а сред полянката
лежи нещо. Наоколо по върховете на храстите бяха накацали орляк
свраки и сойки. Не се виждаше нито вълчицата, нито другарят й.

Белезникавият се измъкна от гората с дебнещи стъпки и учудено
огледа още веднъж цялата поляна. На върха на една хвойна беше
кацнала сойка. Тя го забеляза, но не изкряка, сякаш беше много болна
и настръхнала от студа. Това го зачуди още повече. Той видя
разкъсания труп на овцата. Вътрешностите й бяха извадени, главата й
се търкаляше настрана с кухите, изкълвани от свраките очи, а вълната
беше пръсната по цялата поляна и затъпкана из снега. Насреща в
храстите, проснат с цялата си дължина, неподвижно лежеше големият
червеникав вълк, забил дългата си муцуна и някак странно свил нозе.
По-нататък сивееше гърбът на вълчицата…

С изправена козина и подвита между краката опашка
белезникавият се върна назад и хукна през сечището, разтреперан от
страх…

Започваше да се здрачава. Върху тъмното, пълно със сняг небе
върхарите на гората изглеждаха още по-черни и мрачно неподвижни.
Орлякът от свраки и сойки мълчаливо стоеше наоколо. Птиците бяха
свили глави в настръхналата си перушина, сякаш се готвеха да
заспят… От време на време някоя се обаждаше хрипливо, като че
казваше на другите:

„Кураж, кураж!“ — но нейният дрезгав грак скоро замлъкваше.
Тя сякаш се учудваше на нещо, клюмваше глава и се свличаше от
клона…

През тая тъмна и студена нощ белезникавият вълк ви жалобно,
вдигнал кучешката си глава към тежкото небе, което се готвеше да
вали. Неговият вой отекваше глухо и самотно. Никой не му
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отговаряше. Дори ехото мълчеше, сякаш самата планина беше
оглушала от зимата.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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