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Zaborcy Runów

Wokół  panowała  przyjemna  cisza.  Trwała  do  momentu  gdy  jeden  

z Zaborców niespodziewanie zaczął śpiewać znaną wszystkim pieśń.

Zapomniał świat cały, co kiedyś się stało…

Dlaczego w noc ciemną dziewczyna odeszła. 

Dlaczego wśród nocy zakazaną drogą… 

Pomimo złej mocy poszła nad jezioro 

Boleczaj podśpiewywał sobie pod nosem z nudów.

- Cicho bądź! Zbliżamy się do wioski – powiedział Dobrowoj do Boleczaja.

-  No co? To już pieśni nie można sobie śpiewać?- odpowiedział towarzysz  

i niezadowolony zamilkł.

Właśnie dotarli  na zamieszkałe tereny. Kiedy wjechali na koniach do wioski,

wszyscy  mieszkańcy  osady  wychylali  się  przez  okno,  by  zobaczyć

podróżnych. 

Jako Zaborcy byli znani z zbierania magicznych kamieni, stworzonych

przez samych bogów – runów. Były one chronione przez panujące w okolicach

potwory. Samo znalezienie runa było imponującym wyczynem, czasem jednak

skutkowało  to  różnymi  miejscowymi  katastrofami  lub  klątwami.  Niektórzy

młodzi  mężczyźni  chcący  zdobyć  popularność  jako  posiadacz  runa  boga,

wyruszali  na ich poszukiwania w sam środek gniazd potworów, często płacąc

za to życiem. Opinie na temat Zaborców Runów były więc co najmniej różne. 

W niektórych witano ich z radością, a w innych niekoniecznie. Niektórzy lubili

Zaborców Runów, ponieważ zabijali potwory, które grasowały w okolicy. Inni

uważali, że to po prostu zwykła kradzież artefaktów religijnych.
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Drużyna zatrzymała konie, a po ich napojeniu i nakarmieniu skierowała

się w stronę miejscowej karczmy. Po otwarciu drzwi wszyscy umilkli na chwilę,

patrząc w stronę wejścia. Kiedy zdali sobie sprawę, kim są przybyli do miasta

podróżnicy, bez zbędnej zwłoki wrócili do swoich rozmów i wspólnego picia,

ignorując zaborców. Jedynie barman ożywił się na ich widok.

- No proszę! Nie spodziewałem się, że przyjdą tutaj sami Zaborcy Runów! Coś

panom podać? Może gorzałki  lub wiśniówki? -  zaproponował  rozradowany

karczmarz.

- Dla wszystkich wiśniówkę. – poprosił Mezamir, kładąc monety na blat stołu.

-  Przyszliśmy spytać o run Peruna. Słyszeliśmy, że w głębi pobliskiego lasu

rośnie  lipa,  która  ukrywa  w  sobie  magiczny  kamień  tego  boga –  wyjaśnił

Strogobor.

- Oj, to dobrze słyszeliście. Sporo młodych chłopaków tam umarło, walcząc  

z  strzygami…  no  ale  taki  zespół  sobie  poradzi!  Kierujcie  się  ścieżką

myśliwską,  dopóki  nie  zobaczycie  ogromnej  lipy  po  waszej  prawej  stronie.

Tam znajdziecie run. – Wskazał im drogę karczmarz i postawił przed nim kufle

z alkoholem.

Zaborcy Runów podziękowali karczmarzowi i usiedli przy stoliku.

- Czemu wszyscy są tacy przygnębieni? – szepnął Boleczaj do Dobrowoja.

-  Wojna na zachodzie przysporzyła temu królestwu sporo strat ludzkich jak  

i  majątkowych.  Niektórzy  ludzie  stracili  domy,  rzeczy  osobiste  lub  nawet

swoich bliskich - odpowiedział Dobrowoj.

-  Taaa… wojna  nigdy  nie  jest  zwykłym  ludziom  na  rękę  –  dopowiedział

Boleczaj, zgadzając się z towarzyszem. 

Niemal w milczeniu, przy dźwiękach muzyki granej przez lokalny zespół, zjedli

swój prowiant i wypili, ku uciesze karczmarza, jeszcze po dwa kufle wiśniówki. 

***

Musieli się zbierać. Po wyjściu z karczmy wyruszyli w stronę ciemnego

lasu  i  podążali  ścieżką  do  momentu,   gdy  zobaczyli  wspomnianą  przez
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karczmarza ogromną  lipę pośrodku lasu. Zsiedli z koni i ukryli się w krzakach,

czekając,  aż  zapadnie  zmrok.  Siedzieli  tak  z  wyciągniętymi  mieczami  

z ciemnego srebra, jeden obok drugiego.

-  Równonoc… Idealna pora do zabijania strzyg – powiedział z zadowoleniem

Mezamir.

- Każda pora jest idealna – odpowiedział podniecony Boleczaj.

-  Mezamirze, to już czas. Czy każdy ma ze sobą kołki  osikowe? – zapytał

Strogobor.

Wszyscy potaknęli i pobiegli w stronę drzewa. Naprzeciwko nich stała

grupa  obrzydliwych  potworów  z  ogromnymi  paszczami  z  dwoma  rzędami

zębów.  W środku  ciała  każdego  z  nich  biły  po  dwa  serca,  przez  co  było

trudniej je zabić, pomimo delikatnej skóry łatwej do przebicia.

Wykonywali  szybkie  cięcia,  unikając  ogromnych  pazurów  potworów.  

Za  każdym  razem  jak  atakowali,  wbijali  osikowe  kołki  w  kończyny  strzyg,

unieruchamiając  je.  Jako  Zaborcy  Runów  musieli  wiedzieć,  jak  walczyć

mieczem, to też strzygi nie stanowiły dla nich żadnego problemu. Już nie raz

takie  potwory  zabijali,  mocząc  się  w  krwi  wrogów,  a  czasem  także  w  ich

własnej.

- No i będzie, co prać. Cholera jasna, czy te potwory muszą tak krwawić? Ale

śmierdzi tu zgniłym mięsem… - stwierdził z obrzydzeniem Dobrowoj.

-  Lepsze to niż codzienne zbieranie odchodów bydła. Dobra, lepiej zajmijmy

się pracą.  Sprawdźcie  dokładnie  okolice drzewa i  jego korzenie –  rozkazał

Mezamir, chowając miecz do pochwy

 Zaczęli szukać w korzeniach drzewa  run Peruna. Po paru minutach  

w końcu go znaleźli, jednak nie zdążyli się nacieszyć mocą przedmiotu, gdyż

nadeszła szalona burza. 

Drzewo zostało rażone piorunem, który szybko wzniecił ogień w środku pnia.

Wszystko  wokół  płonęło  żywym ogniem,  a  korzenie  zaczęły  pokrywać  się

srebrnym popiołem. 

Wojownicy stanęli jak wryci, obserwując palące się gałęzie lipy. Nagle

Boleczaj krzyknął: 
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- Wszyscy na konie! Jedziemy z powrotem do wioski!

Słychać było grzmoty licznych błyskawic i dźwięk trzaskających gałęzi. Burza

zaczęła się coraz bardziej  nasilać,  a wielka lipa spaliła się do węgla. Z pól

uprawnych zaczęły wychodzić Północnice, które powoli zbliżały się do grupy.

Chmury  poczerniały,  zaczęły  spadać  pierwsze  krople  deszczu  utrudniając

widoczność.  Konie  zaczęły  szaleć,  a  Zaborcy  starali  się  porozumieć  przez

szalejącą burzę.  Dobrowoj  celnie trafiał  w głowy Północnic,  choć wiedział,  

że to tylko je spowolni.  Chciał zyskać na czasie, aby utorować drogę sobie

oraz pobratymcom.

W pewnym momencie, naprzeciwko Dobrowoja trafiła błyskawica. Koń

zrzucił  swojego  jeźdźca,  który  mocno  uderzył  głową  w  ziemię,  tracąc

przytomność.

***

- I jak trzyma się? Weź go szturchnij czy coś – usłyszał otumaniony Dobrowoj.

- Poczekaj. Zapytam, czy mają jakąś uzdrowicielkę w tej wiosce – powiedział

czyiś głos.

Nie  było  już  słychać  grzmotów  błyskawic,  wiatr  przycichł,  a  słońce

zaczęło się pojawiać na nieboskłonie.  Słyszał syczenie pobliskiego ogniska,

na  którym  najwyraźniej  coś  się  smażyło.  Czuł  ciepło  oraz  potworny  ból  

w okolicach karku. W tym momencie, Dobrowoj znowu zemdlał.

Po dłuższej chwili, obudziła go nieznajoma dziewczyna, a wokół niego

stali jego koledzy.

- Co się stało? – wymamrotał Dobrowoj.

-  Lekkie  obrażenia  kręgosłupa  i  wstrząs  mózgu…wyjdziesz  z  tego –

odpowiedziała miłym głosem dziewczyna o imieniu Tomira.

- Uderzyłeś mocno w ziemię. Kiedy ty byłeś nieprzytomny, postanowiliśmy ze

Strogoborem i  Mezamirem,  że wracamy do Rune Domum. Wyruszamy za  

dwa dni – poinformował Boleczaj

- …ale udało się, tak? Mamy ten cholerny kamień?
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-  A ten tylko o tym! Chyba mu już lepiej.  Podajcie mu napitek! –  krzyknął

wesoło Mezamir.

Koledzy podnieśli go do pozycji siedzącej. Wtedy zdał sobie sprawę, że

jest w drewnianym domku, a wokół małego piecyka zgromadzili się wszyscy

jego  towarzysze  wraz  z  nieznaną  mu  dziewczyną.  Siedzieli,  śmiali  się  

i zajadali podpłomyki, popijając gorzałką.

- Więc jest was więcej? Słyszałam opowieści o was. Zabijacie potwory,

zabieracie  runy  bogów  i  jedziecie  dalej.  Świetna  praca.  Prawdę

powiedziawszy zawsze marzyłam o byciu w Zaborcach Runów! – rozmarzyła

się uzdrowicielka.

-  Tak,  jest  nas  całkiem sporo.  Wszyscy  musieliśmy  przejść  testy  w  Rune

Domum. Każdy uczeń Zaborców Runów szkolił się ze sztuk walki oraz wiedzy

o  demonach,  bogach  i  potworach.  No  i  jeszcze  ćwiczenia  indywidualne –

wyjaśnił Mezamir

-  Ja  na  przykład  szkoliłem się  z  zaawansowanego  przetrwania  w różnych

warunkach oraz astronomii. Mało osób wybiera te kierunki. Ja uważam, że są

tak samo ważne jak inne, albo nawet i ważniejsze – powiedział z założonymi

rękoma Strogobor.

- Jeśli chcesz spróbować swoich sił, to przygotuj swojego konia i jedzenie na

drogę.  Jeśli  się  sprawdzisz,  to  możesz  do  nas  dołączyć.  Przyda  nam się

uzdrowicielka – dodał po cichu Dobrowoj.

- Dziewczyna w drużynie? – mruknął Boleczaj.

-  Zgadzam się z Dobrowojem. Kiedyś mieliśmy uzdrowiciela, ale zginął z rąk

wilkołaka. Dobry z niego był  woj – wspomniał  Mezamir,  wznosząc toast za

zmarłego.  Tym  samym  zaakceptował  nowego  członka  drużyny,  mimo

sprzeciwu Boleczaja.

Po powrocie do zdrowia Dobrowoja,  Zaborcy Runów naostrzyli  swoje

miecze, nakarmili konie jagłem i wyruszyli w dalszą podróż. Dziewczyna zaś

uciekła  nocą  ze  swojego  domu  i  pojechała  z  drużyną,  spełniając  swoje

marzenia.
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Kiedy  dotarli  do  mostu  Żmija,  nazwanego  na  cześć  jednego  

z  największych  wojowników  Zaborców  Runów,  zatrzymali  się  zaskoczeni.

Most  z  niewiadomych  przyczyn został  zamknięty,  a  przed  nim stała  grupa

uzbrojonych ludzi. 

- Ki czort? – mruknął pod wąsem zdziwiony Mezamir.

- Stójcie! Aby przejechać przez most trzeba zapłacić 200 wigierskich koron za

osobę! – krzyknął mężczyzna do przybyszów.

- A w związku z czym wprowadzono opłatę za przejazd, he? Kto tu rządzi? –

spytał Boleczaj.

-  To  nie  twoja  sprawa!  Płać  za  przejazd  albo  wracaj  stamtąd,  skąd

przyjechałeś! – odpowiedział bandyta, przekładając topór z ręki do ręki.

-  Chyba  sobie  żartujesz  chłopie –  zaśmiał  się  Mezamir,  wyciągając

jednocześnie miecz z pochwy.

-  Uzdrowicielko,  znaczy  się  Tomiro,  ukryj  się  gdzieś,  my  to  załatwimy –

powiedział zakłopotany Dobrowoj, patrząc w stronę wrogów.

- Ale przecież mam miecz! Mogę walczyć tak jak wy! – zaprotestowała Tomira

pokazując lekką, stalową broń.

Dobrowoj skinął głową i pozwolił jej walczyć, choć obawiał się, że będzie tego

mocno  żałować.  Boleczaj  zerknął  na  niego  pytająco,  po  czym  obydwoje

ruszyli, by zaatakować bandytów. 

Tomira  radziła  sobie  dosyć  nieźle  jak  na  dziewczynę  ze  wsi,  co  też

zdziwiło  resztę  drużyny.  Po  zwycięskim  starciu  Mezamir  ze  Strogoborem

wkroczyli na most, za którym widać było majestatyczny krajobraz. Przed nimi

zaczynał się ciemny i gęsty las, a w oddali na wzgórzach zobaczyli dobrze im

znaną kamienną twierdzę – Rune Domum. Tomira zatrzymała się na chwilę,

by nacieszyć oko widokiem, którego jeszcze nigdy nie widziała. Mogłaby tam

stać długi czas, jednak usłyszała wołania towarzyszy.

***
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Dotarli  bezpiecznie do kamiennej  twierdzy.  Większa jej  część została

zniszczona  podczas  licznych  najazdów.  Odłamki  murów  i  ścian  przez  lata

zarośnięte  zostały  mchem  i  bluszczem.  Pozostałe  budynki  oraz  brama

wjazdowa  prezentowały  się  co  najmniej  mrocznie.  Całość  z  wywieszonymi

czarnymi  sztandarami  zdawała  się  najmniej  gościnnym  miejscem  do

mieszkania  na  świecie.  Na  sam  jej  widok  twarze  Mezamira  oraz  reszty

drużyny niemal pojaśniały. To był ich dom i tylko tu czuli się jak u siebie.

-  Nie jest tak źle, jak wygląda. Z czasem pokochasz to miejsce tak jak my –

powiedział Strogobor, klepiąc dziewczynę w ramię. 

Nie minęło wiele wiosen, a Tomira zapomniała już o swoim rodzinnym

domu i szybko zaaklimatyzowała się w nowym otoczeniu. Polubiła to miejsce

co najmniej  tak samo mocno jak pozostali.  Po paru latach ćwiczeń, zdając

wszystkie testy, została oficjalnie przydzielona do drużyny Mezamira. Drużyna

na cześć nowej członkini wyprawili wielką ucztę. Głównym daniem był jeleń,

upolowany specjalnie na tą okazję przez samego Mezamira. 

-  Gratuluję  ci,  rudowłosa!  Tylko  nie  dawaj  nam złych ziółek  dziewczyno! –

zaśmiał się Boleczaj.

-  Witaj  w Zaborcach Runów! Chodź,  naleję ci  trochę piwa – zaproponował

Strogobor.

Kiedy wszyscy usiedli przy stole, Dobrowoj trzasnął dłonią o blat stołu.

-  Towarzysze! Za  nim  zjemy  cokolwiek,  chciałbym  coś  powiedzieć –

powiedział uroczyście Dobrowoj, wstając z krzesła.

-  Dołączyła do nas nowa członkini Zaborców Runów, przechodząc wszystkie

testy bojowe oraz potwierdzając swoją wiedzę na temat potworów i zielarstwa.

Z tego powodu wręczamy tobie miecz z ciemnego srebra z zaklętym runem

Peruna. Niech Ci służy! – wygłosił Dobrowoj wręczając miecz Tomirze

- Niech Ci służy! – krzyknęli pozostali, unosząc kufle.

-  Za  Zaborców  Runów  i  za  naszą  nową  towarzyszkę  –  uśmiechnął  się

Mezamir, wypijając całą zawartość jego kufla.
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To był ostatni  wieczór przed kolejną wyprawą. Nazajutrz z nie małym

kacem pożegnali się z resztą członków Zaborców Runów i wyruszyli w kolejną

podróż, tym razem po run Świętowita. 

8


