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7.
Zdążyli akurat wyjść z rozsuwanych drzwi przychodni, kiedy system alarmowy je zablokował.
Na dworze zaczęło padać. Mimo to przez szyby
upstrzone kroplami deszczu dostrzegli, jak ta sama
młoda kobieta zatrzymuje strażnika i wymachuje
rękami w stronę krętych korytarzy. Strażnik ruszył
truchtem we wskazanym kierunku.
– „To znowu pani”? – Ari spojrzał pytająco na
Joniego.
– To była ona – odpowiedział zmęczonym głosem młodszy brat.
– Jaka ona?
– Ta, od której dostałem grę i colę – wyszeptał i osunął się na kolana. Ari dotknął jego czoła
i aż się wzdrygnął. Joni miał chyba naprawdę wysoką gorączkę.
– Złap się mojej szyi. Szybko!
W poczekalni widać było ruch. Joni chwycił się
szyi Ariego, brat podciągnął go na barana i rzucił
się biegiem.
– Ari?
– Tak?
– Dlaczego uciekamy? Nie zrobiliśmy nic złego.
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– Uruchomiliśmy alarm. Teraz o nas wiedzą
i chcą nas uszczęśliwić.
– Co w tym złego?
– To… sam nie wiem. Dzieci muszą być szczęśliwe i beztroskie, wtedy nie sprawiają problemów.
– Więc gdzie my teraz…?
– Do podziemia – odpowiedział Ari, domyślając się, jak miało brzmieć pytanie brata.
– Nie ma czegoś takiego. Sam właśnie słyszałeś.
– Naprawdę bardziej wierzysz temu dzieciakowi niż mnie?
Ari skręcił za róg, a potem zatrzymał się gwałtownie i cofnął.
– Szarzy dorośli.
Joni także dostrzegł w przelocie paru mężczyzn
w eleganckich szarych garniturach. Zwykłe typy, jacyś urzędnicy, w zwykłej sytuacji nie zaszczyciliby
ich ani jednym spojrzeniem.
– Jak mogli nas znaleźć tak szybko?
Ari pokręcił ostrożnie głową i skinął ku pobliskiej uliczce.
Tam, w potokach deszczu, bezgłośnie bujał się
w powietrzu dron, a czerwone oko jego kamery
wpatrywało się w nich intensywnie. Poczuli się,
jakby nagle rozsypały się dekoracje. Jeszcze przed
chwilą obraz był znajomy i bezpieczny, ale teraz
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zza kulis wyłoniły się zniekształcone konstrukcje,
na których wszystko się opierało.
Ari przeszukał kieszenie zimowej kurtki i odnalazł procę, a poza tym galaretkę, która od dłuższego
czasu zalegała mu na dnie kieszeni. Jej powierzchnię pokrywał czarny meszek.
– Nie, dzięki, nie mam teraz ochoty – skrzywił się Joni.
Ari nie zwrócił uwagi na brata. Skoncentrował
się, obrał cel i wystrzelił z procy cukierkiem w małą
kamerę kołyszącą się bezgłośnie na wysokości piętnastu metrów. Galaretka rozprysnęła się na soczewce i zmieniła w przezroczystą maź.

Dron przez chwilę kręcił się w miejscu, a potem gdzieś odleciał.
– Teraz. Mamy dokładnie minutę, żeby zanurkować w tej studzience, w podziemiu.
Ari pociągnął brata. Słyszeli już zbliżające się
kroki, ktoś nadbiegał zza rogu.
– Czas zniknąć!
– Poczekaj! – jęknął Joni, kiedy Ari rzucił się
w wąską uliczkę pomiędzy budynkami.
– Co jeszcze? Nie mamy czasu! Zostało pół
minuty.
– Lekarstwo! Wypadło mi z ręki!

8.
Od pokrywy studzienki kanalizacyjnej dzieliło ich
nie więcej niż dziesięć metrów. Tam, pod ulicami
miasta, było podziemie. Jedno z tych miejsc, do
których nie sięgała przyjaźń rządu. A przynajmniej
tak uważano. Niektórzy mianowicie twierdzili –
podobnie jak doktor Kumar – że żadne podziemie
nie istnieje. Rząd jest przyjacielem wszędzie.
– Postaw mnie z powrotem na ziemi! – zażądał Joni.
– Nie ma mowy.
– Zostaw mnie. Tylko cię spowalniam, ty sam
zdążysz jeszcze uciec!
– Nie wiem, dokąd cię zabiorą. Ani ty nie wiesz.
Zostaniemy razem.
Ari mocniej przygarnął do siebie Joniego. Ten
westchnął z rezygnacją. Wiedział, jak uparty jest
jego brat, a z powodu gorączki nie miał siły walczyć. Ariego nie powstrzymałoby nawet stado dzikich nosorożców.
– Nie pozwolę, żeby nas rozdzielili – wyszeptał Ari.
Sekundy zdawały się ciągnąć w nieskończoność.
Zupełnie jakby czas spowolnił i zaczął się potykać.
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Nie mieli najmniejszego pojęcia, co się wydarzy potem. Dokąd ich zabiorą?
Mężczyźni wyszli zza rogu. W tej samej chwili
z przeciwnej strony zaczął dobiegać odgłos stłumionego bębnienia, które kierowało rytmem spokojnych kroków mężczyzn. Ari, trzymając Joniego na
plecach, cofnął się. Mężczyźni byli coraz bliżej. Wyglądali jak zwyczajni eleganccy panowie w dopasowanych garniturach, którzy wybrali się na spacer.
– No proszę – stwierdził z radością jeden z nich. –
Mówiłem przecież, że to rozsądne dzieciaki.
– Rzeczywiście mówiłeś – przytaknął drugi.
Właśnie wtedy zza rogu wyłonił się pierwszy maszerujący. Wymachiwał buławą, a za nim pojawiła się
cała orkiestra wyposażona w bębny, flety i puzony.
Maszerujący za orkiestrą trzymali transparenty z życzeniami dla badaczy, nowych bohaterów ludzkości.
Ari rozejrzał się na boki. Szarzy mężczyźni zastygli, zapatrzeni w pochód. Ari zrobił krok, by
dołączyć do maszerujących.
– Wypadło to wam. – Jeden z szarych wręczył
Joniemu paczkę z lekarstwem.
Deszcz ustał, a słońce wyszło zza chmur, jakby
wszystko, co wydarzyło się przed chwilą, było tylko
snem. Pochód skręcił już za kolejny róg. Dekoracje powróciły na swe miejsca, a cała sceneria znów
była bez zarzutu.
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Żadnej przemocy. Żadnego nacisku. Jeden z mężczyzn bez najmniejszego trudu zdjął Joniego z pleców Ariego. Drugi serdecznie chwycił Ariego za
dłoń. Poszli w stronę samochodu elektrycznego w radośnie żółtym kolorze. Samochód niespodziewanie pojawił się na poboczu. Kierowca był ubrany
w takie same szarości jak mężczyźni, którzy przyprowadzili chłopców, i mógłby być ich bratem.
– To pewnie jedna wielka rodzina – mruknął
Joni, kiedy mężczyzna upuścił go na siedzenie
samochodu.
– Dokąd nas chcecie zawieźć? – dopytywał się
Ari, kiedy usiadł obok młodszego brata.
Brak odpowiedzi. Kierowca uśmiechnął się
łagodnie. Mężczyźni, którzy pozostali na ulicy,
roześmieli się i zamknęli drzwiczki.
– Rząd to nasz przyjaciel – mruknął Joni.
– Alleluja! – powiedział kierowca.

