dmitri alekseevici Gluhovski

metro 2033

dmitri alekseevici Gluhovski

metro 2033
Traducere din limba rusă și note
de Antoaneta Olteanu

Mașei

„Dragi moscoviți și oaspeți ai capitalei!
Metroul din Moscova este un mijloc de transport foarte periculos.“
Anunț dintr-un vagon de metrou

„Cel care are curaj și răbdare să privească
toată viața cu atenție întunericul va vedea cel
dintâi în el un licăr de lumină.“

Han

Capitolul 1

— Cine-i acolo? Hei, Artiom! Ia uită-te!
Artiom se ridică fără chef de la locul lui de lângă foc și,
după ce-și trase automatul spre piept, o porni prin întuneric.
Stând în picioare chiar la marginea spațiului luminat, trase
demonstrativ piedica armei, încercând să producă un zgomot cât mai puternic și mai amenințător, apoi strigă răgușit:
— Stai! Parola!
Din întuneric, de unde puţin mai devreme se auziseră
un foșnet ciudat și o șoaptă surdă, răsunau acum niște pași
grăbiți, sacadați. Cineva se retrăgea în adâncul tunelului,
speriat de vocea răgușită a lui Artiom și de zăngănitul armei.
Artiom se întoarse grăbit la foc și-i spuse lui Piotr Andreevici:
— Ei, nu, nu mi s-a părut. N-au răspuns și au fugit.
— Dobitocule! Ți s-a spus clar: dacă nu răspunde, tragi
imediat! De unde poți să știi cine a fost? Poate că se apropie
Întunecaţii!
— Nu... Nu cred că erau oameni... Erau niște zgomote
foarte ciudate... Și nici pașii nu erau de om. Păi ce, nu recu
nosc eu niște pași de om? Și apoi, când au fugit vreodată
Întunecații așa? Doar știți și dumneavoastră, Piotr An
dreevici, că în ultimul timp, de fiecare dată când apar,
Întunecaţii dau năvală fără nicio ezitare. Au atacat o patrulă de pază cu mâinile goale, înaintând prin focul deschis
al mitralierei. Dar chestia asta s-a retras imediat... Ca un
animal speriat.
— Bine, Artiom! Prea faci pe deșteptul! Ai primit niște ordine, acționează conform ordinelor și nu te mai gândi atâta.
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Poate era vreo iscoadă. Acum știe că suntem puțini aici și
de câtă muniție ar avea nevoie... Poate că o să ne omoare
aici și acum, uite așa, ca distracție. O să ne pună cuțitul la
gât și o să măcelărească toată stația, cum s-a întâmplat la
Polejaevskaia, și asta numai pentru că n-ai scăpat la timp de
nenorocitul ăla... Uită-te la mine! Data viitoare o să te pun
să alergi după ei prin tunel!
Artiom fu străbătut de un fior, imaginându-și cum arăta
tunelul după șapte sute de metri. Îi era groază numai când
se gândea la asta. Nimeni nu avusese curaj să înainteze prin
tunel spre nord, dincolo de cei șapte sute de metri. Patrulele
mergeau numai până la cinci sute și, după ce luminau stâlpul
de hotar cu proiectorul drezinei și se convingeau că nu se
cățărase pe el nicio nenorocire, se întorceau în grabă. Chiar
și cercetașii – niște bărbați zdraveni, trecuți prin multe, care
fuseseră pușcași marini – se opreau la șase sute optzeci de
metri. Își ascundeau țigările aprinse în palmele făcute căuș
și-și țineau răsuflarea, lipiți de dispozitivele pentru vedere
nocturnă. Apoi se retrăgeau încet, fără să-și ia privirile de la
tunel și fără să se întoarcă vreodată cu spatele la el.
Patrulând, ajunseseră acum până la patru sute cincizeci
de metri și se aflau la cincizeci de metri de stâlpul de hotar.
Dar hotarul era verificat de câteva ori pe zi, iar controlul de
astăzi se încheiase deja de câteva ore. Postul lor de pază se
afla cel mai departe în tunel, iar în orele scurse de la ultima
verificare, toate creaturile pe care era posibil să le fi speriat
patrula începuseră deja să se strecoare din nou spre ei. Le
atrăgeau cumva flăcările, oamenii...
Artiom se așeză la locul lui și întrebă:
— Și ce s-a întâmplat la Polejaevskaia?
Și, deși știa povestea asta care-ți îngheța sângele în vene –
i-o povestiseră deja cărăușii din stație –, simţea nevoia s‑o
mai asculte o dată, așa cum cei mici sunt inevitabil atrași de
basmele înfricoșătoare despre mutanții fără cap și strigoii
care-i răpesc pe copii.
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— Cu Polejaevskaia? Păi n-ai auzit? A fost o poveste ciudată. Ciudată și îngrozitoare. Mai întâi au început să le dispară cercetașii. Se duceau în tunel și nu se mai întorceau.
Bine, e adevărat, aveau niște mucoși de cercetași, nu ca ai
noștri, dar ei au o stație mai mică și locuiesc foarte puțini
oameni acolo... Mă rog, locuiau. În sfârșit, au început să le
dispară cercetașii. A plecat un detașament și ia-l de unde
nu-i. Mai întâi au crezut că întârzie, mai ales că acolo, la ei,
tunelul făcea o buclă, așa, exact ca la noi.
Artiom începu să nu se simtă în apele lui când auzi asta.
— ...Și nu se vede nimic, nici punctele de pază, în niciun
caz stația, oricât de mult ai lumina. Și ei nicăieri, lipsesc de o
jumătate de oră, apoi de o oră, pe urmă de două ore. Lumea
se întreba unde or fi dispărut, că doar nu înaintaseră mai
mult de un kilometru. Li se interzisese să meargă mai departe, și nici ei nu erau așa de proști... Pe scurt, nu s-au mai
întors și au trimis întăriri ca să-i caute, și i-au tot căutat, i-au
tot căutat, și-au tot strigat, dar totul a fost în zadar. Nimic.
Au dispărut. Și nu doar că nu a văzut nimeni ce s-a întâmplat
cu ei. Cel mai rău a fost că nici nu s-a auzit nimic... Niciun
sunet. Nici urmă de ei.
Lui Artiom deja începuse să-i pară rău că-l rugase pe
Piotr Andreevici să povestească despre Polejaevskaia. Fie
că Piotr Andreevici avea mai multe informații, fie că mai
punea de la el, cert e că prezenta niște detalii care nici nu le
treceau prin minte cărăușilor, deși ei erau mari maeștri când
venea vorba de istorisit și erau dornici să spună povești.
Toate amănuntele astea îl înfiorau pe Artiom și începuse să
nu-și mai găsească locul nici măcar lângă foc. Orice foșnet
din tunel, oricât de inofensiv, îi stârnea imaginația.
— Așa, carevasăzică. Nu s-a auzit niciun schimb de focuri și au tras concluzia că cercetașii i-or fi părăsit – poate
că erau nemulțumiți de ceva și au fugit. Dracu’ să-i ia. Vor
viață ușoară, vor să umble cu toate scursorile, cu tot felul
de anarhiști, n-au decât să umble. Așa și-au zis. Le era mai
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ușor să gândească așa. Scăpau de griji. Dar peste o săptămână a mai dispărut încă un grup de cercetași. Ăștia n-ar
fi trebuit să treacă nici măcar de șapte sute de metri. Și din
nou aceeași poveste. Niciun sunet, nicio umbră. Parcă îi
înghițise pământul. Și atunci cei de la stație au început să-și
facă griji. Deja aveau de-a face cu o mare problemă, într-o
săptămână să dispară două detașamente. Trebuia să se facă
ceva în privinţa asta. Să fie luate niște măsuri. Și așa au pus
un cordon de pază la trei sute de metri. Au pus o grămadă
de saci cu nisip, au adus mitraliere și un proiector, așa cum
se procedează când vrei să te aperi. Au trimis un curier la
Begovaia – ei fac parte dintr-o confederație cu Begovaia
și cu Strada 1905. Înainte era și Oktiabrskoe pole1 cu ei –,
dar s-a întâmplat ceva, nimeni nu știe exact ce, o avarie,
și s‑a mai putut locui acolo, iar oamenii au plecat... Ei, dar
asta n-are nicio importanță. În fine, au trimis un curier la
Begovaia ca să-i avertizeze că se întâmpla ceva rău și, în caz
de ceva, să ceară ajutor. Și nici n-a apucat primul curier să
ajungă la Begovaia, nu trecuse nici măcar o zi – cei de acolo încă se gândeau ce să le răspundă –, când vine al doilea
curier, lac de sudoare, și povestește că tot cordonul lor de
pază pierise fără să se tragă un singur foc. Toți au fost
înjunghiați. Și parcă au fost înjunghiați în somn, asta e mai
îngrozitor! Numai că ei sigur n-ar fi putut să adoarmă la cât
de îngroziţi erau, ca să nu mai vorbim despre ordinele și
instrucțiunile primite. Și atunci cei de la Begovaia au înțeles
că, dacă nu făceau nimic, în curând va avea să înceapă și la
ei aceeași drăcovenie. Au înarmat un detașament de elită –
cam o sută de oameni cu mitraliere și aruncătoare de grenade, profesioniști, veterani... Desigur, pentru asta le-a luat
ceva timp. Vreo zi jumate, dar între timp au trimis niște
curieri, care ar fi trebuit să-i ajute. Și peste o zi și jumătate
au trimis acest detașament. Și când detașamentul a ajuns
1

Toate cele trei denumiri sunt numele unor staţii de metrou.

Metro 2033 / 13
la Polejaevskaia, nu a mai găsit pe nimeni în viață. Nu erau
nici măcar cadavre, numai sânge peste tot. Așa, carevasăzică.
Și dracu’ știe cine a făcut asta. Vezi, tu, eu nu cred că oamenii pot să facă așa ceva.
— Și ce s-a întâmplat cu Begovaia? întrebă Artiom cu
vocea schimbată.
— Lor nu li s-a întâmplat nimic. Au văzut cum stăteau
lucrurile și au aruncat în aer tunelul care-i lega de Polejaev
skaia. Am auzit că s-au prăbușit vreo patruzeci de metri
de tunel, și n-ai cum să sapi dacă n-ai echipament, și chiar
și așa, tot n-ai ajunge prea departe. Dar de unde să iei ma
șinării? Au trecut deja vreo cincisprezece ani de când s‑au
făcut praf.
Piotr Andreevici tăcu, privind focul. Artiom tuși încetișor
și recunoscu:
— Da... Desigur, trebuia să trag... Am fost un prost.
De undeva din sud, dinspre stație, se auzi un strigăt:
— Ei, voi de la patru sute de metri! E totul în ordine
acolo?
Piotr Andreevici își făcu mâinile pâlnie și strigă:
— Veniți mai aproape! Avem o problemă aici!
Din tunel, venind dinspre stație cu lanternele aprinse, se
apropiau de ei trei siluete, probabil patrula de la trei sute de
metri. Apropiindu-se de foc, stinseră lanternele și se așezară
alături.
— Salut, Piotr! Azi ești aici? Și mă gândeam: pe cine
au pus azi la capătul pământului? spuse cel mai în vârstă,
scoțând o țigară din pachet.
— Ascultă, Andriuha! Unul dintre băieții mei a văzut pe
cineva. Însă n-a apucat să tragă... S-a ascuns în tunel. Zice
că nu părea să fie om.
— Nu părea să fie om? Dar cum arăta? întrebă Andrei
întorcându-se spre Artiom.
— Păi, nici nu am văzut... Doar am cerut parola și imediat a luat-o la goană înapoi, spre nord. Dar nu erau pași de
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om, erau foarte ușori și rapizi, de parcă nu ar fi fost două
picioare, ci patru...
— Sau trei! zise Andrei făcând cu ochiul și strâmbându‑se
ca să-l sperie pe Artiom.
Artiom se înecă, aducându-și aminte de povestea despre
oamenii cu trei picioare de pe linia Eilievskaia, unde o parte
a stației se afla la suprafață și tunelul nu era deloc adânc, așa
că nu se puteau proteja aproape deloc de radiaţii. De acolo
se răspândiseră prin tot metroul tot felul de porcării cu trei
picioare, două capete și alte chestii din astea. Andrei trase
din țigară și le spuse oamenilor lui:
— Bine, băieți, dacă tot am venit, de ce să nu mai stăm
aici puțin? Dacă e să apară iar unul din ăia cu trei picioare, le
dăm oamenilor ăstora o mână de ajutor. Hei, Artiom! Aveți
un ceainic?
Piotr Andreevici se ridică, turnă apă din canistră în ceainicul ciobit și afumat și îl puse deasupra focului. Peste câteva
minute vasul începu să șuiere și apa dădu în clocot, iar sunetul acesta domestic și plăcut îl făcu pe Artiom să se simtă mai
bine și mai liniștit. Se uita la oamenii care stăteau în jurul
focului – toți puternici, oameni de nădejde, căliți de viaţa
grea dusă aici. Puteai să ai încredere în acești oameni, puteai
să te bazezi pe ei. Se dusese vestea că staţia lor era una dintre
cele mai norocoase de pe toată linia, și asta numai datorită
oamenilor care se adunaseră aici și a celorlalți asemenea lor.
Toți erau legați prin niște legături calde, aproape frățești.
Artiom avea douăzeci și patru de ani și se născuse când
încă se mai trăia acolo, sus, și nu era așa de slab și de palid ca
aceia care se născuseră în tunel și nu îndrăzniseră niciodată
să se ducă sus, temându-se nu atât de radiații, cât de razele
arzătoare ale soarelui, un adevărat dezastru pentru locuitorii
din subteran. E adevărat, până și Artiom își aducea aminte
că mersese doar o dată acolo de când devenise conștient de
ceea ce se întâmpla în jurul lui, iar șederea nu durase mult
timp. Nivelul de radiații era așa de mare acolo, încât cei care
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erau prea curioși se prăjeau în două ore, fără să mai apuce
să admire și să se bucure de lumea minunată care se afla
la suprafață.
Pe tatăl lui nu-l ținea minte deloc. Mama locuise cu el
până când Artiom împlinise cinci ani. Locuiau la Timiriazevskaia. Au trăit acolo ani buni și totul a fost bine, iar viața
s-a scurs calm, în liniște, până în ziua în care Timiriazevskaia
a fost invadată de șobolani. Șobolanii, uriași și cenușii, năvăliseră dintr-odată, fără niciun fel de avertizare, dintr-un
tunel lateral întunecos. Era un tunel care cobora până la
mari adâncimi, formând o ramificație neobservată a tunelu
lui principal din nord, apoi cobora și mai mult, pierzându‑se
în îmbinarea complicată a sutelor de coridoare, în labirinturi
înfiorătoare, unde era frig cumplit și duhnea îngrozitor.
Acest tunel ducea în împărăția șobolanilor, un loc în care nu
se aventurase nici cel mai înflăcărat explorator și nici vreun
călător rătăcit care nu se pricea prea mult la hărțile și drumurile subterane. Cu toții se opreau în pragul lui, simțind
instinctiv pericolul necunoscut și groaznic ce pândea în el
și se retrăgeau din fața hăului căscat al intrării ca din fața
unei porți a unui oraș ciumat.
Nimeni nu-i deranjase pe șobolani. Nimeni nu coborâse
pe teritoriul lor. Nimeni nu îndrăznise să le încalce granițele.
Și atunci au venit chiar ei.
Mulți oameni au murit în ziua aceea în care, ca un șuvoi
viu, șobolanii gigantici – mai mari decât văzuse cineva vreodată în stație sau prin tuneluri – au inundat și au nimicit
toate cordoanele de pază și stația cu totul, îngropându-i și pe
paznici, și pe civili sub trupurile lor, înăbușindu-le urletele
de agonie, de durere și de repulsie. Mâncând tot ce le ieșea
în cale – și morți, și vii, și pe confrații lor uciși –, șobolanii
înaintau orbește, implacabil, mânați de o forță de neimaginat
pentru mintea omenească.
Numai câțiva oameni au rămas în viață, iar printre ei nu se
numărau nici femei, nici bătrâni, nici copii. Nu supravieţuise
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niciunul dintre cei care sunt de regulă salvați primii, ci doar
cinci bărbați zdraveni care au apucat să o ia la fugă înaintea
șuvoiului aducător de moarte. Și i-au luat-o înainte numai
pentru că se aflau cu drezina la punctul de pază în tunelul
de sud, iar când au auzit strigătele din stație, unul dintre ei
a dat fuga să verifice ce se întâmplase. Când a ajuns acolo,
stația pierise deja. Încă de la intrare și-a dat seama ce se
întâmplase, descoperind pârâiașele roșii care se scurgeau pe
peron. A vrut să se întoarcă, știind că deja nu mai avea cum
să‑i ajute pe cei care păzeau staţia, când o mână l-a tras înapoi. S-a întors și a văzut o femeie cu chipul schimonosit de
groază, care se agăţase de mâneca lui și-i striga, încercând
să acopere urletele de disperare ale nenumăratelor voci:
— Salvează-l, soldatule! Fie-ți milă!
Și atunci a observat că femeia întindea spre el mânuţa
micuță și durdulie a unui copil. L-a prins imediat de mână,
fără să se gândească măcar că salvează viața cuiva, ci pentru
că era soldat și fusese rugat să aibă milă. Trăgându-l pe copil
după el, iar mai apoi ridicându-l în braţe, a luat-o la goană
odată cu primii șobolani, într-o cursă în care se luase la
întrecere cu moartea, înaintând prin tunel, unde îl aștepta
drezina cu tovarășii lui de la punctul de pază. Mai avea vreo
cincizeci de metri până la ei, dar începuse deja să le strige
să se pună în mișcare. Drezina lor era motorizată, singura
de acest fel, cale de zece stații, și doar de aceea au putut să
alerge înaintea șobolanilor. Goneau înainte cu toată viteza și
au lăsat în urmă Dmitrovskaia pustie, unde se adăpostiseră
câțiva renegați cărora abia au apucat să le strige: „Fugiți!“
Șobolanii!“, dându-și seama că aceia nu vor mai apuca ori
cum să se salveze. Iar când s-au apropiat de cordoanele de la
Savelovskaia, cu care – slavă Domnului! – în acel moment
aveau un acord de pace, au redus viteza pentru a nu fi luaţi
drept atacatori și împușcați și au strigat din toate puterile
către paznici: „Șobolanii! Vin șobolanii!“ Și erau pregătiţi să
continue fuga, trecând de Savelovskaia, și înaintând mai

