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Łowcy potworów

Usłyszałem lekki szum tunelowej wentylacji, oraz resztki ze zgiełku
panującego w głównym tunelu, co oznaczało, że się obudziłem.
Otworzyłem lekko oczy, na tyle szeroko, by coś widzieć, lecz nie dość, by
widzieć całkowicie wyraźnie. Nad sobą zobaczyłem sufit zrobiony ze
sklejki, pomalowany na szaro. Sklepienie trzymało się na czterech
rurkach PCV, do których były przyczepione kawałki materiału z
wojskowego namiotu, w nich gdzieniegdzie były wykonane okienka.
Odsłonić można je było przez odchylenie do góry zasłaniających łat i
przyczepienie ich na rzep do reszty ścianki. Okienka te, w razie
konieczności, mogły też służyć za otwory strzelnicze, ale wątpię, by cienka
warstwa materiału była dobrą osłoną…
Podniosłem się w pasie, lekko wysuwając ze śpiwora. Przetarłem
rękoma twarz, a później przeciągle ziewnąłem przeciągając się. Błogi stan
braku myśli w głowie minął na kolejne kilka, kilkanaście godzin. Kolejny
dzień, być może ostatni… Taak, to jest wielce prawdopodobne gdy jest się
jednym z wiedźminów… Spojrzałem na zegarek, leżący obok mojego
posłania. Była za kwadrans siódma, dobra pora na pobudkę. Rozpiąłem
całkowicie śpiwór i obróciłem się w prawo, byłem ubrany tylko w
bokserki i podkoszulek, które robiły za piżamę, więc pochyliłem się w
stronę leżących na, także sklejkowej, podłodze, spodni. Strzepnąłem je
szybkim ruchem i zaciągnąłem na nogi. Spodnie to były oliwkowe
bojówki, z doszytymi łatami wzmacniającymi na kolanach. Ściągnąłem
podkoszulek i ubrałem się w czarny T-shirt, na który przez głowę
naciągnąłem oliwkowego polara z czarnymi wzmocnieniami na
ramionach.
Po tym odsłoniłem kolejno okienka koło posłania i obok wyjścia.
Drzwi były jak w typowym namiocie: kawałek materiału, zszyty z boku,
odpinany na zamek błyskawiczny. Nie musiałem się w tym celu zbytnio
przemieszczać, bowiem mój jednopokojowy dom miał trochę więcej niż
pięć metrów kwadratowych. Nie był na tyle wysoki, by móc stanąć, co
najwyżej być przygarbionym, ale ja preferowałem poruszanie sie na
czworaka. W środku, oprócz mojego posłania, znajdowały się jeszcze trzy
szafki. Dwie z szufladami i jedna z półkami. W pierwszej, z szufladami,
stojącej pod ścianką naprzeciwko tej, w której znajdowało się wyjście,
trzymałem w kaburze udowej swój pistolet USP SD kaliber 9mm
Parabellum, oraz panel udowy z ładownicami na trzy piętnasto nabojowe
magazynki do niego, oraz niewielką skrzynkę z amunicją. Kaburę i panel
kupiłem od jednego kupca, a on miał je ze sklepu z militariami na

powierzchni. W drugiej szafce trzymałem ubrania. Szafka ta stała pod
okienkiem, obok wejścia. Na pierwszej z półek trzymałem książki. Wśród
licznych tytułów znajdowały się „Piknik na skraju drogi” Strugackich,
„Metro 2033” i „Metro 2034” Głuchowskiego, a także wszystkie książki o
Białym Wilku Sapkowskiego, było też kilka innych tytułów, ale z tych
właśnie byłem najbardziej zadowolony. Na drugiej CDki z muzyką do
radia stojącego na szafce obok leża. Były tam różne zespoły, głównie
Metallica i Iron Maiden… Nie pytajcie, skąd je mam.
Ponownie spojrzałem na zegarek. Była siódma bez minuty,
śniadanie zaczynało się o siódmej, a większość sklepów otwierano o
siódmej trzydzieści. Nałożyłem zegarek na nadgarstek, a z szuflady
wyjąłem kaburę, w kamuflażu kojot tan, oraz panel udowy w tym samym
kolorze. Podpiąłem je do paska od spodni i pozapinałem na zatrzaski
dodatkowe paski. Potem zbliżyłem się do wyjścia. Obok niego stały
czarne półbuty do biegania, nie były one sznurowane ani na rzepy,
zaciągało się je na gumkę. Naciągnąłem je i zacisnąłem gumkę, po czym
rozpiąłem wyjście.
Moim oczom ukazał się „blok”, posiadający parter i trzy piętra. Blok
ten ciągnął się na całej długości tunelu, czyli około pięćdziesiąt metrów.
W takim samym mieszkałem ja. Piętra i parter miały taką samą
wysokość, a każde mieszkanie takie same wymiary. Oczywiście bywały też
dłuższe, które były bardziej luksusowe i kosztowne, lub krótsze, trochę
mniej luksusowe, ale tańsze. Na te dłuższe pozwalała sobie rodziny, które
nie zmieściłyby się w normalnym mieszkaniu i niektórzy „wiedźmini”,
lecz nie wszyscy. Ja mieszkałem w średniej wielkości mieszkaniu i takie
mi wystarczy. Stać mnie na większe, ale skoro nie potrzebuję takowego…
Administracja mieszkała w pomieszczeniach w pobliżu swoich biur…
Niektórzy nawet mieszkali w swoich biurach, przynajmniej mieli
sekretarki pod ręką… Heh…
Spojrzałem w dół. Między „budynkami” krzątali się mieszkańcy
bunkra. Mieszkałem na czwartym piętrze, więc przypisywała mi drabinka
sięgająca aż do podłogi, która była na stałe przymocowana do „bloku”.
Obróciłem się przodem do wejścia, postawiłem nogi na szczebelkach, a
rękoma chwyciłem za ramę drabiny i w dość szybkim tempie zacząłem
schodzić. Gdy byłem metr nad podłogą rozejrzałem się, czy nikt pode
mną nie stoi i szybkim ruchem odbiłem się od drabinki, po czym
wylądowałem na korkowej wyściółce betonowej podłogi bunkra
delikatnie uginając nogi w kolanach. Większość siły uderzenia pochłonął

korek na podłodze i miękkie podeszwy butów, więc moje kolana były
bezpieczne…
Na mój wybryk uwagę zwróciło tylko kilka osób, wyraźnie
przejezdnych lub nowych, bowiem miejscowi już się przyzwyczaili do
tego, że lubię sobie poskakać… Kiedyś nawet strzelałem salta do tyłu, ale
skończyłem po tym, jak prawie nie przejechałem jakiemuś dzieciakowi
zajętemu zabawą w berka podeszwami po twarzy… Poprawiłem lekko
bluzę i poszedłem w prawo. Szedłem dość długo, po czym dotarłem do
skrzyżowania z głównym tunelem. Stało na jego narożniku dwóch innych
wiedźminów, ubranych w służbowe uniformy, składające się z czarnego
munduru, kabury z G17 w środku, kamizelki taktycznej i kajdanek. Byli
zajęci jakąś bardzo burzliwą dyskusją, co im jednak nie przeszkodziło w
machnięciu mi na powitanie ręką. Odmachnąłem im i skręciłem w lewo.
Pod prawą ścianą tunelu stały jeszcze zamknięte stragany, a na jego
środku krzątało się trochę ludzi. Korytarz oświetlany był lampami
naściennymi osłanianymi metalowymi kagańcami, do których prowadziły
przewody, ukryte w drewnianych listwach. Miały one ochraniać przewody
zarówno przed chuliganami, jak i sabotażystami, co generalnie na jedno
wychodziło… Za uszkadzanie tych przewodów groziły dość surowe kary, a
służby porządkowe, takie jak wiedźmini, miały prawo używać siły wobec
osób, które bez zezwolenia coś kombinowały przy kablach…
W pewnym momencie zobaczyłem drzwi, znajdujące się w lewej
ścianie. Obok nich stał mężczyzna ubrany w niebieski uniform policyjny,
wyglądający na wyraźnie znudzonego. Podszedłem do niego.
— Dobry, dokumenty. – przywitał mnie mężczyzna, przestając
opierać się o ścianę z rękoma skrzyżowanymi na piersi, zaczynając
wykonywać dość mozolne i zaspane ruchy. Spojrzałem głęboko w jego
niebieskie oczy i powiedziałem:
— Ty, kurde, przecież mnie znasz…
— No, niby tak, ale… — zaczął mówić. Jego głos wskazywał na
dyżur, który miał się za niedługo skończyć.
— Tak, tak… „Rozkazy to rozkazy…” i tak dalej… — wymruczałem z
poirytowaniem. Trzeba to będzie inaczej rozwiązać… Nabrałem powietrza
w płuca i już zaczynałem się drzeć po wojskowemu na chłopaka, gdy
poczułem delikatny dotyk czyjejś dłoni na moim ramieniu, po czym
usłyszałem spokojny, melodyjny, kobiecy głos:
— Romek, przecież nas znasz… Otwórz więc, cholera jasna, z łaski
swojej te drzwi, a może nikt się nie dowie, że przysypiasz na posterunku…

Pamiętasz chyba jak skończył Mieliński, gdy Duch dowiedział się, że
przysypia na granicznym? – mówiła chłodnym tonem, lecz mimo to jej
głos był przyjemny dla ucha. Zauważyłem zmieszanie na twarzy chłopaka
po słowach kobiety. Po chwili milczenia wyjął z kieszeni u spodni klucze i
bez słowa otworzył drzwi. Wykonałem ruch ręką, oznaczający oddanie
pierwszeństwa kobiecie, po którym minęła mnie dość wysoka brunetka o
prostych włosach kończących się tuż pod dolną linią łopatek. Kobieta
ubrana była w orzechowy płaszcz, wiązany w talii, ciemno szare spodnie i
filcowe kozaki. Oczy miała brązowe, o przenikliwym spojrzeniu. Rysy
twarzy delikatne, lekko zaznaczające kości policzkowe… A może to tylko
makijaż? Niee… Raczej nie. Kobieta poruszała się miękko i cicho,
niemalże sunęła po podłodze.
Poczekałem aż przeszła, po czym też wszedłem w dość mały
korytarz oświetlany, już trochę bardziej normalnymi, lampami
sufitowymi.
— Wredna jesteś, Kostucha… — wymamrotałem. Dziewczyna
obróciła głowę tak, by widzieć mnie kątem oka. Zauważyłem jak jej twarz
układa się w delikatny uśmiech.
— A czego spodziewasz się od ucieleśnienia śmierci… —
powiedziała lekko ironicznym głosem, uśmiechając się bardziej.
Mijaliśmy kolejne pomieszczenia administracyjne. Korytarz skręcał w
lewo, poszliśmy z jego kierunkiem, po czym naszym oczom ukazała się
dość spora sala stołówki. Wyżywienie na niej dotyczyło tylko osób
mieszkających na stałe w naszym rewirze, reszta musiała coś znaleźć
wśród straganów na głównej.
Na drewnianym parkiecie stały stoliki o blatach z płyty wiórowej,
przykręconych do ram z różnych materiałów: drewna, metalu, plastiku…
Przy nich stały rozkładane krzesełka. Stołów było całkiem dużo, a
większość z nich była sześcioosobowa. Na końcu sali stała długa lada, w
części drewniana, a w części przeszklona. Przy ścianie za nią znajdywała
się szafka z półkami, na których stały różne butelki, pudełka. Między ladą
a szafką stała kobieta o blond włosach, spiętych w koński ogon. Była
ubrana w dżinsy i czarną koszulkę, na której miała fartuch z plamami
tłuszczu.
— Witaj, Anno. Jak tam syn? – zapytała Kostucha. Miała ciepły ton
głosu, który wydawał mi się aż zbyt ciepły, jak na osobę, która zawodowo
zajmuje się rozbryzgiwaniem mózgów mutantów z powierzchni na

pobliskich ścianach, za pomocą jednego strzału z odległości pięciuset
metrów… Tak, była snajperem.
— Aa… Znowu za jakąś lalą się ugania, już siły nie mam… Żeby
sobie tak przynajmniej jakąś mądrą znalazł… Ech… Co podać? – zaczęła
się wyżalać kasjerka, lecz gdy zauważyła, że to pytanie Kostucha zadała
czysto kurtuazyjnie i liczyła raczej na odpowiedź w stylu „A, wszystko
dobrze” lub „Szkoda słów” niż wylewanie swoich żali, szybko zapytała o
coś innego.
— Bułkę z sałatą, pomidorem i karkówką. Miskę sałatki owocowej.
Do picia herbata. – powiedziała Kostucha. Ta karkówka i sałatka
owocowa nie były takie, jak myślicie. Karkówka była nie ze świni, a ze
zmutowanego dzika, którego zresztą Kostucha sama zdjęła strzałem w
głowę, a dokładnie w oko. Sałatka owocowa składała się z owoców
zmutowanych drzew, których chyba z połowa na drzewie świeci, z tych
świecących na drzewie połowa ma kolce jadowe, a z nich połowa miga
jeszcze w misce…
— A co dla pana? – zapytała mnie kasjerka.
— To samo. – odpowiedziałem, wyrwany z zamyślenia. Wyjąłem z
kieszeni swoją kartkę żywnościową na śniadanie i już ją kładłem na ladę,
lecz moja towarzyszka powstrzymała mnie ruchem ręką i położyła
własną.
— Ja stawiam… — powiedziała. Anna popatrzyła na nią ze
zdziwieniem, po czym oderwała dwa kwadraciki, jeden za mnie i jeden za
nią, po czym oddała. Nie była to kartka jak za PRLu, a przynajmniej tak
mówił mój dziadek… Jedna kratka, to jedno danie. Dania wymagające
angażowania wiedźminów były za dwie, a czasami nawet za trzy kartki, a
jako że to nas w nie angażowano, to mieliśmy je za darmo, więc
płaciliśmy w zasadzie tylko za herbatę.
Poczekaliśmy przez chwilę w milczeniu na jedzenie, po czym
wzięliśmy do ręki sałatki w okrągłych, płaskich plastikowych
pudełeczkach, na nie położyliśmy zawinięte w folię bułki, a do drugiej
stalowe kubki z parującymi naparami.
— Usiądziesz ze mną? – zapytałem. Przyszło mi to zupełnie
naturalnie, nie było drugiego dna, po prostu nie lubiłem jeść samemu.
— Chętnie. – odpowiedziała z uśmiechem kobieta, po czym dodała
– Lubię mieć towarzystwo w czasie posiłku.
Usiedliśmy przy jednym ze stolików trzyosobowych. Siedzieliśmy
naprzeciwko siebie. Widziałem, jak dziewczyna cierpliwie odwija bułkę z

folii, gdy ja po prostu szybkim ruchem ją rozerwałem, wyjąłem bułkę,
krusząc przy tym niemiłosiernie, i wziąłem wielki kęs. Sałata smakowała
normalnie, pomidor też, choć brakowało mi trochę soli. Karkówka
smakowała jak normalna karkówka z grilla, choć miała jakiś taki
dodatkowy, rybny posmak, była twardsza i odrobinę bardziej kwaśna.
— Cholera, za dużo czasu minęło od momentu trafienia do
przyrządzenia. Zdążył skwaśnieć…
—
powiedziałem. Kostucha
przeniosła wzrok z wnętrza bułki na moje oczy, przełknęła i powiedziała:
— Teraz mówię z zegarkiem na ręku… Zmieściliśmy się w czasie i
mieliśmy trochę zapasu… Masz po prostu źle przyprawiony kawałek, bo
mój jest okej. – powiedziała z pełnym przekonaniem. Głos znowu się jej
zmienił, na typowo przyjacielski. Jej oczy też już nie miały takiego
zimnego błysku. Były cieplejsze, lecz nie maślane. Nadal zachowywały
przenikliwość i dystans. Nie wiem, czy ja tak na nią działam, czy po
prostu do końca się obudziła i poprawił się jej humor.
Siedzieliśmy tak i rozmawialiśmy o różnych rzeczach nawet pewien
czas po zjedzeniu ostatnich kawałków sałatki i dopiciu herbat. Potem
rozeszliśmy się do swoich zajęć. Ona poszła pomagać młodszej siostrze w
sklepie, a ja poszedłem do swojego gabinetu. Z wykształcenia byłem
lekarzem ze specjalizacją medycyny ratunkowej i ortopedii. Przydatne
zarówno pod ostrzałem jak i w życiu codziennym w tunelach. Nie byłem
postawiony w stan gotowości, więc mogłem się wyluzować i poświęcić
pacjentom, choć wiedziałem, że jutro wypada dzień, gdy trzeba się będzie
zebrać do kupy, ubrać w sprzęt, wyleźć na powierzchnię wyniszczonego
dawną wojną z „Rossiją” Szczecina i zrobić dostawę do tych, którzy
przetrwali w schronach zaimprowizowanych lub nawet nie
zaimprowizowanych, ale z niewystarczająco dużymi zapasami, oraz bez
specjalistów, którzy mogli by coś upolować.
Wieczorem po pracy wracałem do domu, podliczając ilu miałem
pacjentów, którzy myśleli, że mają z niewyjaśnionych powodów wszystko
połamane, bo ich wszystko boli gdy dotykają, a wystarczyło złapać takiego
za palec i tajemnica rozwikłana… Poszedłem skrótem, przez tak zwaną
świetlicę, bo nie chciało mi się łazić po głównej. Był to tunel, dość niski,
łączący dwa tunele mieszkalne. Był on oddzielony z obu stron dość dużą
płachtą materiału, zawieszoną na lince między ścianami. Płachty
wyciszały trochę dźwięki wydobywające się z zewnątrz do wewnątrz i na
odwrót, a także utrzymywały stałą temperaturę na trochę wyższym
poziomie niż stałe 10° Celsjusza. Przeszedłem przez posterunek przy

wejściu, po czym wszedłem do środka. Było tam odrobinę ciemniej niż
gdzie indziej.
W pewnym momencie przechodziłem koło grupki dzieci, siedzącej
w kółku i wysłuchującej opowieści pewnego starszego mężczyzny.
— … I żyli długo i szczęśliwie. – zakończył jakąś bajkę mężczyzna.
Wyglądał, że był około sześćdziesiątki.
— O złych Posianach! O złych Posianach! – zaczęły wołać dzieci.
— Dobrze już dobrze… — powiedział śmiejącym się głosem
staruszek. Przystanąłem na chwilę i oparłem się o przeciwległą ścianę
tunelu. Byłem ciekawy co to za bajka, nie znałem jej.
— Otóż, dawno, dawno temu, za górami, za lasami, było wielkie
królestwo Otańskie. Sąsiadowało ono z dwoma innymi krajami:
Kafkanistanem i Posią. Mieszkańcom Otanii żyło się dostatnio,
bezpiecznie. Nie zagrażały im żadne inne królestwa. Pewnego razu w
Kafkanistanie zapanował zły król, który nienawidził Otańczyków i nie
lubił Posian. Zmartwiony sytuacją w Kafkanistanie król Otanii
wypowiedział wojnę złemu królowi i jego ludziom. — ehe, już znałem tę
„bajkę”… — Wojna trwała aż dwadzieścia trzy lata. W tym czasie doszło
do bardzo dużych strat wśród rycerzy Otańskich, zginął też zły król, lecz
jego ludzie walczyli dalej. W końcu zasmucony stratami król Otanii
wycofał rycerzy. W efekcie tej wojny królestwo Otanii rozpadło się na
mniejsze księstwa, pokłócone ze sobą. Wszyscy obwiniali się o to, kto był
winny niepowodzeniu. W tym samym czasie imperium Posyjskie rosło w
siłę. Posianie postanowili zawładnąć także starymi terenami Otanii.
Zawładnęli już czterema księstwami, i nikt nie reagował. Wszyscy bali się
potęgi imperium Posyjskiego. Po dwóch latach zajmowali już piąty kraj.
Wchodzili w niego jak w masło. Rycerze nie byli w stanie choćby opóźnić
pochodu wroga. Posianie zajęli już ponad połowę księstwa, gdy natrafili
na ciężki orzech do zgryzienia: najlepsi rycerze zorganizowali obronę.
Fakt ten znacznie spowolnił najeźdźcę, lecz go nie zatrzymał. Napastnik
dochodził już właściwie do granicy następnego księstwa, gdy został
zatrzymany. Elitarni rycerze przejęli dowództwo i zaczęli prowadzić ostre
walki z napastnikiem. Do wojny dołączyło też sąsiednie księstwo,
obawiające się takiego samego losu. Walki trwały wiele miesięcy, a
Posianie zostali zatrzymani w miejscu. W pewnym momencie
zdesperowany król Posji kazał swojemu czarnoksiężnikowi zesłać
zabójczą chmurę na linię walk. Czarnoksiężnik wykonał polecenie
zsyłając nieznaną zarazę. Lecz coś poszło źle, bowiem zaraza wymknęła

się spod kontroli. Wirus zmutował i zaczął atakować wszystko: obrońców,
Posian, zwierzęta, rośliny… To zdarzenie zmusiło obie strony do
schowania się do kryjówek i zaprzestania walk… — teraz zobaczyłem, jak
staruszek podnosi wzrok z dzieci na mnie i mówi — Lecz dzielni elitarni
rycerze szarpią siły Posian do dziś. Koniec. – z grupki dobiegło długie
„Łaaaał…”.
Jak już mówiłem znałem tę „bajkę”… Historia była nieco zmyślona,
ale efekt końcowy był taki sam. Miałem kilkanaście lat, a ojciec był
Gromowcem gdy to wszystko się działo… Ale to długa i dość nie
przyjemna historia, więc momentalnie stłumiłem w sobie chęć
wspominania i poszedłem dalej, myśląc o jutrzejszej misji…
*
28… 29… w palcach trzymałem ostatni nabój 5.56 do mojego
karabinu, miedziany płaszcz rzucał refleksy w bladym świetle latarki
czołowej na mojej głowie, przez chwilę mojego umysłu nie zakrzątały
żadne myśli, po czym pojawiła się jedna: „To będzie pierwszy nabój jaki
wystrzelę… Oby wystarczył.” Po czym wcisnąłem ostatni pocisk do
wnętrza magazynka, słysząc jak ugina się sprężyna, i odłożyłem
magazynek na rozkładany stół ze sklejkowym blatem, zapaćkanym na
zielono, na którym leżało jeszcze sześć takich samych, oraz cztery
pistoletowe do leżącego obok USP SD. Obok stołu leżała drewniana
skrzynia. Podniosłem jej wieko i moim oczom ukazała się moja
„zabaweczka”. HK 416 w wersji z krótszą lufą, błyszczącą gdzieniegdzie
niewielkimi odpryskami czarnej farby. Wyjąłem broń ze skrzyni łapiąc za
dodatkowy chwyt zamontowany na dolnej szynie i położyłem na stole,
przesuwając bliżej ściany magazynki i pistolet. Później ze skrzyni wyjąłem
jeszcze celownik holograficzny, tłumik i latarkę taktyczną, po czym
założyłem to na karabin, i podpiąłem zawieszenie taktyczne, po czym
szybkim ruchem ręki zdjąłem latarkę z głowy.
Rozejrzałem się po pokoju, w którym się znajdowaliśmy.
Pomieszczenie to było słabo oświetlone, dlatego po ścianach przemykały
promienie z latarek czołowych. Ściany kiedyś były pomalowane na
kremowo, ale farba zaczęła się łuszczyć, więc ściągnęliśmy paru kolesi do
resocjalizacji by nam złupali tą farbę. W pomieszczeniu stały jeszcze trzy
osoby, przy czym wszystkie szykowały sprzęt. Kostucha sprawdzała swój
płaszcz kamuflujący, był to przerobiony przez nią płaszcz koloru szarego,

z doszytymi pasami jakiś starych ubrań w różnych odcieniach szarości, i
nićmi. Wyglądało to trochę jak ghili tyle, że było trochę ładniejsze i miało
formę płaszcza. Dodatkowo miało do środka wszyte kawałki skórnego
pancerza dzika, więc dawało to ochronę w paru miejscach. Kostucha
kiedyś mi o tym mówiła, wkłady ma bodajże na plecach i w okolicach ud,
a także na kołnierzu; Husar, mocno zbudowany facet średniego wzrostu,
kończył przyczepiać do swojej kamizelki torbę z drugim pudłem z taśmą
do jego Minimi-Para, z założonym celownikiem kolimatorowym, jego
ksywa pochodziła od wytatuowanej na jego plecach zakapturzonej czaszki
z opuszczoną szczęką, której widać tylko zarys lewej połowy „twarzy”, zza
kaptura wystają husarskie skrzydła, a w lewym oczodole jest jaskrawo
zielona siatka celownicza; Zapalnik, specjalista od ładunków
wybuchowych, sprawdzał ładunki i detonatory. Brakowało jednak
naszego przywódcy, Ducha. Byłego Gromowca podchodzącego pod
czterdziestkę. Był dowódcą naszego oddziału.
Nagle drzwi do pomieszczenia otworzyły się, wpuszczając na do
środka smugę światła. Przez próg przeszedł dość wysoki mężczyzna, o
budowie akrobaty. Mężczyzna miał krótko ostrzyżone włosy lekko
przyprószone siwizną. Był już w pełni wyposażony.
Mundur w Multicam, oliwkowa kamizelka taktyczna z wkładem
balistycznym, na głowie czarna kominiarka, a na niej hełm; kabura z USP
SD na udzie, panel z dodatkowymi magazynkami i małym, metalowym
pudełeczkiem ze strzykawką z lekarstwem na rosyjskiego wirusa, HK416
z długą lufą i celownikiem holograficznym z przystawką powiększającą 4x
przewieszony przez ramię. Zza jego boku lekko wystawał pokrowiec na
maskę przeciwgazową.
— Plan jest taki… — zaczął mówić mężczyzna. Miał spokojny,
ochrypły głos.
— Wychodzimy przez UPiW, „Komenda Park”. Z budynku
wychodzimy głównymi drzwiami i idziemy do Park Hotelu…
— Czyli jednak nie idziemy pomóc ludziom w Galaxy? – zapytała
Kostucha.
— Nie. Dzisiaj będą fajerwerki. Podobno w Park Hotelu jest gniazdo
futrzaków. Mamy tam pójść, podłożyć bombę i wyjebać to w powietrze.
Później biegiem z powrotem, bo Rosjan na pewno zainteresuje fakt, że
coś w parku wybuchło… Jakieś pytania? – komandosowi błyszczały oczy,
gdy mówił o wysadzeniu.

— Ja mam… — odezwał się Zapalnik – Mamy wysadzić cały hotel?
Czy tylko jego część? I jedno i drugie będzie wymagało dużej ilości
ładunków wybuchowych… — Duch popatrzył na niego jak na idiotę.
— I ty, kurwa, jesteś naszym „specem” od ładunków
wybuchowych?! Bez urazy, ale w pewnych sprawach ja mam większy
zakres informacji niż ty! Widzisz ten plecak w rogu?— komandos
machnął głową w stronę stojącego w kącie sporej wielkości plecaka
turystycznego – W środku jest bomba, zrobiona z pewnej ilości mąki,
kłębka wełny stalowej i 100 gram trotylu… I zapewniam cię, że to
spokojnie wystarczy… — na twarzy komandosa pojawił się uśmiech
małego chłopca dostającego nową zabawkę. Uśmiechnąłem się pod
nosem i podszedłem do wieszaka, na którym wisiał mój hełm, maska
przeciwgazowa i kamizelka taktyczna.
— Jeszcze jakieś pytania? – zapytał wiedźmin, a słysząc ciszę dodał
– Dobra, mamy pięć minut.
*
— Założyć maski— usłyszałem głos Ducha w słuchawkach. Z torby,
którą miałem na boku, wyjąłem za paski swoją maskę przeciw gazową
MP-5 i naciągnąłem na twarz. Potem na głowę założyłem hełm.
— Lock and Load – szybkim ruchem ręki wprowadziłem pierwszy
nabój do komory gazowej i upewniłem się, że broń jest zabezpieczona.
— Dobra, Klucznik, otwieraj. – po tych słowach do drzwi od śluzy
podszedł średniego wzrostu, mocno zbudowany mężczyzna w czarnym
mundurze i otworzył znajdujące się przed nami drzwi.
Weszliśmy do słabo oświetlonego, prawie pustego pomieszczenia, w
którym był tylko statyw z bardzo silnymi dmuchawami do odkażania.
— Idę na szpicy. Za mną Zapalnik, patrz i ucz się dzieciaku –
Zapalnik miał dwadzieścia pięć lat. –Za nim Pająk i Kostucha. Husar,
zamykasz. Ruszamy. – uformowaliśmy zadany szyk. Komandos rzucił
jeszcze na nas okiem, podszedł do ciężkich, stalowych drzwi i kilkoma
wprawnymi ruchami otworzył je. Wybiegliśmy na znajdującą się za
drzwiami klatkę schodową, oświetlaną lampami zawieszonymi na
ścianach, osłoniętymi przez druciane kagańce. Schody były betonowe, i
ciągnęły się wysoko w górę.
*

Przed moimi oczami znajdował się placyk z pomnikiem
Solidarności. Nie patrzyłem jednak długo w tamtą stronę, bo musieliśmy
się stamtąd jak najszybciej zwijać w jakąś boczną uliczkę, nie chcieliśmy
się w końcu wpakować pod celowniki rosyjskiemu śmigłowcowi
patrolującemu ten teren. Pobiegliśmy w lewo. Na końcu uliczki roztaczał
się widok na resztki portu, zniszczonego w czasie długich walk toczonych
zaraz po użyciu wirusa. Skręciliśmy w lewo. Zwolniliśmy. Na prawo
znajdowały się poniemieckie kamienice, przetrwały naloty dywanowe w
czasie drugiej wojny, przetrwały i wojnę z Rosją i wojnę nuklearną...
Niemcy jednak wiedzieli jak budować. W niektórych oknach budynków
widać było ciemne sylwetki wiedźminów pilnujących terenu. Byliśmy
spokojni. Wiedzieliśmy, że dopóki nie miniemy cerkwi, to jesteśmy
bezpieczni. Zaczęliśmy rozmawiać.
— Duch, wiesz dlaczego akurat nas wysłali? – zapytała Kostucha. W
swoim płaszczu kamuflującym wyglądała jak Czubaka, zapaćkany szarą
farbą.
— Hmm… — Duch udał, że się zastanawia – Bo jesteśmy najlepsi?
– wszyscy parsknęli śmiechem.
— Chodzi mi oto, dlaczego nie posłali kogoś z Wałów.
— Podobno mają dalej o paręset metrów. Po za tym co te mózgowce
mogą wiedzieć o rozwalaniu gniazd mutantów? Tak swoją drogą, to nie
wiem czy wiesz, ale w naszym rewirze zbliżają się wybory, więc musi być
widać, że urzędasy coś robią, a każdy wie, że wysadzenie w powietrze
budynku jest niesamowicie efektowne… — na końcu Duch ściszył głos i
przybrał bardziej dynamiczną pozycję. Minęliśmy cerkiew.
— Odbezpieczyć broń. Wchodzimy na ich teren… — powiedział
cicho komandos. Ruchem palca odbezpieczyłem karabin.
Park już nie był taki sam, jak kiedyś. Był gęstszy, ciemniejszy i dużo
bardziej niebezpieczny. Drzewa były zdeformowane, a na niektórych
wisiały różne dziwne pnącza, lub dziwne, pulsujące narośla. W parku
można bardzo łatwo zaobserwować szerokie spektrum różnych
stworzonek, zrobionych przez tego cholernego wirusa. By przeżyć w tym
przeklętym, ale bynajmniej pustym, gąszczu, trzeba patrzeć na wszystko:
na drzewa, krzaki, a nawet pod nogi. Nie wiem, jakim cudem, ale korony
drzew zasłaniały większość światła. Odpaliliśmy latarki.
Smugi światła omiatały teren wkoło nas. Co pewien czas było widać
jak jakaś ciemna sylweta znika w zaroślach, tuż przed najechaniem na nią

latarką. Gdzieś w oddali migotały składniki mojej wczorajszej sałatki na
śniadanie.
Nagle usłyszałem jakieś głębokie, basowe mruknięcie, które za
chwilę przeszło w dziki syk. Poderwałem karabin do oka. Czerwona
kropka celownika omiatała teren razem z latarką. Szelest w zaroślach.
— Kontakt – mruknąłem do mikrofonu, naprowadzając celownik w
kierunku szelestu. Z krzaków wypadał mutant. Czerwona kropka na jego
włochatą głowę. Widzę jak jego pysk otwiera się w demonicznym
uśmiechu, odsłaniającym sztyletowate zęby. Trzy ruchy palcem.
Wygłuszony huk strzałów. Stwór pada martwy na ziemię. Jego futro na
głowie zlepia krew.
— Brak kontaktu – mruknąłem.
— Dobra, zbliżamy się.
Poszliśmy trochę dalej, a z zarośli wypadło pięć potworów. Miały
miej więcej metr pięćdziesiąt wzrostu, były przygarbione, i poruszały się
niesamowicie szybko. Pokryte były niemal czarnym, matowym futrem. Z
ich kłykci na łapach wystawały kostne szpikulce, miały ciemno brązowy
kolor. To były „futrzaki”. Zadudniła seria z „Piły” Husara. Stwory z
piskiem posypały się na ziemię.
Nikt nie wiedział czego to była mutacja, niektórzy twierdzili, że
kotów, bo te szpikulce „futrzaków” były wysuwane, poza tym stwory
miały ostro zakończone, położone po sobie uszy. Mi było obojętne, do
mutacji jakiego stworzenia strzelam… Rzuciliśmy się biegiem do przodu.
Nie chcieliśmy się dać okrążyć mutantom, broniącym swojego gniazda.
Usłyszałem kolejne mruknięcia przechodzące w syk. Ruchem palca
przełączyłem się na ogień ciągły. Z zarośli z prawej wypadło pięć stworów.
Naprowadziłem na nie strumień światła i bez celowania grzmotnąłem w
jednego serią. Trzy pociski prawie urwały mu rękę. Poprawiłem. Stwór
padł z trzema dodatkowymi dziurami w głowie. Strumień latarki na
kolejnego. Dwie krótkie serie. Lewa część klatki piersiowej mutanta
rozerwana. Pozostałe trzy zdmuchnął Husar. Duch oczyszczał przód.
Przed sobą słyszałem serie z MP5 Zapalnika, a za sobą z HK417 Kostuchy.
— Cel na dwunastej! Poszedł granat! – usłyszałem krzyk Ducha.
Parę sekund później eksplozję. Popatrzyłem przed siebie. Zobaczyłem
nasz cel. Cały budynek był zarośnięty jakimś wijącym się gównem. Na
dachu do skoku szykował się mutant. Jednak nagle do tyłu rzuciła go
seria z karabinu Ducha. Spojrzałem w prawo. Cel. Dwie serie. Ciało
zadudniło o ziemię. Kolejny cel. Podniosłem do oka karabin. Dwie serie

rozerwały pysk zwierzęcia. Szybkim ruchem wyjąłem magazynek z
gniazda i wrzuciłem do torby zrzutowej na moim lewym biodrze. Już
sięgałem po kolejny magazynek, gdy kątem oka zobaczyłem mutanta,
niecałe trzy metry ode mnie. Puściłem karabin i wyszarpnąłem z kabury
pistolet. Pięć strzałów na wyczucie. Stwór pada martwy. Szybko chowam
pistolet, biorę w ręce
swobodnie zwisający karabin i podpinam
magazynek.
Rzuciłem okiem w stronę budynku. Byliśmy tuż przy nim.
— Poszedł granat! – głos Ducha i kolejna eksplozja. Wpadamy do
środka, przez dawno nie istniejącą szklaną ścianę. Roiło się tam od
potworów. Weszliśmy trochę głębiej do środka. Podłoga była śliska i
miękka. Ściany porastały jakieś dziwne pnącza. Nawet w masce przeciw
gazowej czułem niesamowity odór panujący wewnątrz.
— Ogień zaporowy!!! – wydarł się Duch. Posypały się serie. Huk był
niesamowity. Stwory we wnętrzu budynku zostały zmiecione gradem kul.
Kątem oka zobaczyłem jak dowódca podpala jakiś kawałek sznurka
wystający z plecaka-bomby, który przed chwilą zrzucił z pleców.
— Spierdalamy stąd! Za chwilę ta buda pójdzie w pizdu! Nie
chciałbym być w środku! – wydarł się. Szybko zamieniliśmy się
kolejnością, tak by szyk był taki sam i zaczęliśmy uciekać. Biegliśmy nie
zważając na nic. Seriami opróżnialiśmy kolejne magazynki. Pozbyłem się
już trzech.
— Biegiem, biegiem, biegiem!!! – rozkazał Duch. Przyśpieszyliśmy,
poruszaliśmy się z prędkością biegacza krótkodystansowego. Otaczające
nas zarośla stworzyły teraz szaroburą plamę. Zobaczyłem, jak Zapalnik
wyrzuca coś z dymiącym lontem.
— Co za gówno?! – zapytałem i posłałem kolejną serię w stronę
jakiegoś stwora.
— Połączenie garstki gwoździ z ładunkiem wybuchowym! –
usłyszałem eksplozję i całą masę syków, pisków, wyć i chuj wie czego
jeszcze…
Zza koron drzew wyłoniła się złota kopuła cerkwi. Nagle usłyszałem
ogłuszający huk eksplozji. Gdzieś pod mostkiem poczułem wstrząsy.
— Łłuuu!!— zakrzyczał Husar. Brzmiał jakby był na kolejce górskiej
– Ale pięknie jebło! – obróciłem się do tyłu. Widziałem tumany szarego
dymu i płomienie. Najwyraźniej potworki miały zajebistą instalację
gazową… Nagle kolejne serie. Znów popatrzyłem na cerkiew. Z okien
sypał się grad pocisków. Przebiegliśmy obok niej i wpadliśmy w uliczkę.

— Świetna robota! A teraz się zmywajcie, chyba cały park i okolice
się na was rzuciły! Ale spokojnie, mamy sposób… — usłyszałem w
słuchawkach. Gdy byliśmy na skrzyżowaniu usłyszałem gwizd pocisków
artyleryjskich. Oj, chyba ktoś się włamał na częstotliwość Ruskich…
Haha!
Wpadliśmy przez otwarte drzwi do budynku. Usłyszałem jak drzwi
się zatrzaskują, a stojący obok nich wiedźmini zaczynają je ryglować. W
pomieszczeniach z boku korytarza słyszałem serie z karabinów
maszynowych, a ziemią wstrząsały eksplozje rosyjskich pocisków
artyleryjskich. Obrona UPiW „Komenda Park” to już nie był nasz
problem. Siedzący w środku wiedźmini mieli wystarczające siły i sprzęt
by spokojnie zmieść niedobitki mutantów.
Przebiegliśmy przez kilka korytarzy, mijając co pewien czas
oddziały wiedźminów, mających wesprzeć obronę. W końcu wpadliśmy
na klatkę schodową do bunkra... Wbiegliśmy do śluzy i zamknęliśmy za
sobą drzwi. Usłyszałem ostry szum dmuchaw dezynfekujących.
— Zdjąć maski. – głos Ducha znowu był spokojny.
Rozpiąłem hełm i szybkim ruchem zdjąłem maskę przeciwgazową,
równocześnie wypuszczając z płuc powietrze. Po czym zamknąłem oczy i
nabrałem w nozdrza przyjemnie chłodne powietrze z tunelu. Obróciłem
lekko głowę i rzuciłem okiem na oddział. Wszyscy cali i zdrowi.
Wypuściłem powietrze. Drzwi do śluzy otworzyły się, wpuszczając do
środka światło. Przeszedłem przez próg. Nareszcie w domu…
W tym samym czasie ktoś z bunkra wychodził.

