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Wzgórza pod samolotem żłobiły już swe bruzdy cienia w złocie wieczoru. Równiny 

stawały się świetliste, ale światłem, którego promieniowanie trwało - w tym bowiem kraju 

oddają one w nieskończoność słoneczne złoto a gdy nadejdzie kres zimy - biel śniegów. 

Pilot Fabien, który z leżącej na dalekim południu Patagonii wiózł pocztę do Buenos 

Aires, poznawał zbliżanie się wieczoru po znakach, po których zazwyczaj poznaje się wody 

portu - jest to cisza i łagodne smugi zastygłych w spokoju obłoków. Wkraczał do przystani 

rozległej i błogosławionej. 

Wśród tego spokoju doznawał złudzenia, że odbywa niefrasobliwą wędrówkę, niby 

jaki pasterz patagoński powoli wędrujący od stada do stada - on przelatywał od miasta do 

miasta, był pasterzem rozsypanych po drodze mieścin. Co parę godzin oglądał z góry któreś z 

nich, pijące wodę z rzecznej strugi lub pasące się na równinie. 

Czasem znów. na stukilometrowym obszarze stepu bardziej bezludnego niż morze, 

mijał zapadłą fermę, która zdawała się odpływać wstecz, unosząc na rozkołysanych falach łąk 

brzemię istnień ludzkich - pozdrawiał wtedy skrzydłem ów statek. 

„Widać już San Julian za dziesięć minut lądujemy.” 

Tę wiadomość przekazywał radiotelegrafista wszystkim stacjom linii lotniczej. 

Na przestrzeni dwu tysięcy pięciuset kilometrów, od Cieśniny Magellana do Buenos 

Aires, były rozmieszczone porty lotnicze, ale ten najbliższy znajdował się w tej chwili na 

granicy, poza którą rozpościerała się noc, tak jak poza ostatnim podbitym osiedlem Afryki 

rozpościera się tajemnica pustyni. 

Radiotelegrafista podał pilotowi kartkę: 

„Burze dokoła, mam pełno wyładowań w słuchawkach. Czy nocujemy w San Julian?” 

Fabien uśmiechnął się - niebo było spokojne jak akwarium i wszystkie dalsze stacje po 

drodze sygnalizowały: „Niebo bezchmurne, bez wiatru”. Odpowiedział tedy: 

„Lecimy dalej.” 

Ale radiotelegrafista pomyślał, że burze zagnieździły się gdzieś jak robaki w owocu; 

noc zdawała się piękna, a jednak już coś ją psuło - wzdragał się przed zanurzeniem w jej 

mrok tknięty zgnilizną. 

Zniżając się na zmniejszonych obrotach silnika nad San Julian, Fabien uczuł się 

znużony. Domy, kawiarnie, drzewka skwerów - wszystko, co nadaje urok życiu człowieka, 

rosnąc zbliżało się ku niemu. Fabien podobny był do zdobywcy, który po dniu triumfu, 

spoglądając na podwładne mu ziemie, dostrzega nagle skromne szczęście ludzkie. Zapragnął 

zdjąć z siebie zbroję, poddać się bezwładowi i znużeniu - niedola ludzka to również pewne 
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bogactwo - stać się zwykłym człowiekiem, który co dzień ogląda przez swe okno ten sam 

widok. Zgodziłby się pozostać nawet w tej oto mieścinie; zrazu wybieramy, a potem 

poprzestajemy na egzystencji przypadkowej, którą z czasem możemy nawet pokochać. 

Ogranicza nas ona jak miłość Fabien chętnie by tu pozostał na długo, zagarnąłby tu swoją 

cząstkę wieczności, wszystkie bowiem miasteczka. W których zaledwie godzinę przebywał. 

I te ogrody opasane starymi murami... które mijał, wydawały mu się wiecznością 

trwającą poza nim. 

Tymczasem miasteczko dźwigało się coraz bliżej ku niemu, otwierając przed mm swe 

wnętrze Fabien myślał o przyjaźni, o tkliwych dziewczętach, o stołach nakrytych białymi 

obrusami - o tym wszystkim. z czym człowiek powoli zżywa się na wieczność. Miasteczko 

przepływało tuż pod nim. niemal pod samymi skrzydłami samolotu, odsłaniając tajemnicę 

swych zamkniętych ogrodów, nie bronioną już murami A jednak Fabien po wylądowaniu 

miał świadomość, że poza kilkoma postaciami ludzkimi, poruszającymi się z wolna wśród 

murów, właściwie nie widział nic: miasteczko swą sztywną nieruchomością broniło jakby 

sekretu nurtujących je namiętności, kryło słodką intymność własnego życia Trzeba było 

zaniechać próby zdobycia tego sekretu. 

Po dziesięciominutowym postoju Fabien ruszył w dalszą drogę. 

Obejrzał się na San Julian - była to już tylko garść świateł, porem garstkę nikłych 

gwiazdek, wreszcie w nicość rozproszył się pył. który go był kusił po raz ostatni. 

„Nie widzę już przyrządów Zapalę światło” 

Dotknął kontaktów, ale z czerwonych żarówek kabiny spłynęło na wskazówki światło 

tak rozcieńczone błękitem wieczoru, że nie zdołali ich na czerwono zabarwić. Przybliżył 

palce do jednej z żarówek - ledwo się zaróżowiły. 

„Za wcześnie „ 

A jednak noc podnosiła się z dołu jak czarny dym i wypełniała wklęsłość dolin - 

których nie można już było odróżnić od płaszczyzny równinnej Natomiast osiedla ludzkie 

rozbłyskiwały światełkami i zdawały się za ich pomocą porozumiewać ze sobą. I Fabien, 

dotykając kontaktów, odpowiadał wioskom migotaniem świateł pozycyjnych swego samolotu 

Ziemia zdawała się napięta nawoływaniami świateł: każdy dom rozpalał swoją gwiazdę 

nasuwającej się nocy. tak jak skierowuje się światło latarni morskiej na mrokiem okryte 

morze. Wszystko, co przesłaniało życie ludzkie. lśniło. Fabien doznał uczucia że tym razem 

wkracza w obszar objęty nocą. jak gdyby wpływał z wolna do czarownej przystani. 

Wsunął głowę pod osłonę kabiny. Świecące wskazówki poczynały lśnić Sprawdził po 
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kolei cyfry i uspokoił się. Czuł. że siedzi mocno w przestworzach. 

Musnął palcem stalową podłużnicę i uczuł przepływający przez nią prąd życia - metal 

nie drgał, lecz żył. 

Moc pięciuset koni budziła w martwej materii łagodny prąd przemieniający jej lód w 

aksamitne ciało. 

I po raz nie wiem który pilot nie odczuwał w tym locie ani zwrotu, ani upojenia, ale 

tajemniczą prace żywej istoty. 

Przebywał teraz w odrębnym świecie, w którym rozpychając się łokciami, usiłował 

jak najwygodniej się rozsiąść. 

Postukał w tablicę rozdzielczą, dotknął po kolei kontaktów, poprawił się na siedzeniu i 

oparł wygodniej. szukając najodpowiedniejszej pozycji, by móc lepiej odczuwać kołysanie się 

pięciu ton metalu, które ruchliwa noc brała na swe barki. Potem po omacku przesunął na 

miejsce latarkę, puścił ją. znów odnalazł. chcąc się upewnić, że mu się nie wyśliźnie; 

następnie obmacał wszystkie dźwignie, próbował chwytać je ruchem niezawodnym, 

przyuczał swe palce do działania po omacku w tej oślepiającej ciemności. A kiedy palce były 

już na dobre z ciemnością obeznane, pozwolił sobie na zapalenie lampy i oświetlenie 

przyrządów precyzyjnych w kabinie. Teraz już tylko według przyrządów czuwał nad lotem 

wśród nocy, w którą zanurzał się jak nurek w morzu. A ponieważ nic się nie chwiało, nie 

drgało, nie dygotało, ponieważ żyroskop, wysokościomierz i rytm motoru pozostawały bez 

zmiany, przeciągnął się. oparł głowę o skórę fotela i zatonął w tym głębokim zamyśleniu, 

jakie ogarnia podczas lotu. w którym lotnik doznaje rozkoszy niewysłowionej nadziei. 

Wpatrując się teraz w ciemność nocy. widział, jak odsłaniała ona przed nim sprawy 

człowieka - te wołania. światła, niepokój. Oto nikła gwiazdka w mroku - to jakiś odosobniony 

dom. A oto inna gwiazdka gaśnie - to jakiś dom, który zamyka się nad swoją miłością. 

A może nad swoją nudą. Ten dom przestaje światłem dawać znać o sobie reszcie 

świata Ci wieśniacy siedzący przy stole, pod wiszącą lampą, nie zdają sobie sprawy, jak 

daleko sięgają ich pragnienia w tę głuchą noc, która ich ogarnia. Ale Fabien chwyta je. gdy z 

oddali tysiąca kilometrów - czując, jak oddychający samolot opada i wznosi się na 

niezgłębionych falach, przebywszy dziesiątek burz. niby krajów objętych ogniem wojny, a 

pośród nich polanki z księżyca - nadlatuje i zdobywa te światełka jedne po drugich. z 

poczuciem zwycięstwa. Ci ludzie sądzą, że ich lampa oświeca tylko ten skromny stół, 

tymczasem wołanie jej światła sięga na osiemdziesiąt kilometrów. tak jak gdyby nadawali 

rozpaczliwe sygnały z jakiejś wyspy bezludnej, zagubionej w przestworzach morza. 
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Trzy samoloty pocztowe - z Patagonii, Chile i Paragwaju - powracały z południa, z 

zachodu i z północy ku Buenos Aires. Czekano tam na ich ładunek. aby około północy 

wyprawić samolot do Europy. 

Trzej piloci, każdy za ciężką, niby galar, maską silnika, zagubieni wśród nocy. 

zatopieni w myśli o locie. zniżać się będą z wolna ku olbrzymiemu miastu - z burzliwego lub 

spokojnego nieba, niby dziwaczni górale zstępujący ze szczytów górskich. 

Riviere. odpowiedzialny za całą sieć lotniczą, przechadzał się wzdłuż i wszerz po 

lotnisku w Buenos Aires. Milczał, gdyż aż do chwili przybycia trzech samolotów ten dzień 

był dla niego straszny. Z minuty na minutę, w miarę nadchodzenia depesz, Riviere nabierał 

przeświadczenia, że wydziera ofiary z paszczy ślepego losu. że uszczupla zakres działania 

siły niewiadomej, że wyciąga swe załogi na brzeg z otchłani nocy. 

Do Riviere'a podszedł robotnik z wiadomością otrzymaną ze stacji radiowej. 

- Kurier z Chile zawiadamia, że widzi już światła Buenos Aires. 

- Dobrze. 

Niebawem usłyszy Riviere warkot samolotu - noc zwracała mu go, tak jak pełna 

tajemnic i prądów głębina morska zwraca nadbrzeżnej ławicy skarb długo kołysany. Z kolei 

zwróci również i tamte dwa. 

Skończy się wtedy dla niego ten ciężki dzień. Utrudzone załogi udadzą się na 

spoczynek, zastąpią je inne, świeże. Tylko Riviere nie zazna spoczynku - poczta europejska 

znów napawać go będzie niepokojem i troską. I tak już będzie zawsze. Zawsze. Stary 

bojownik stwierdził po raz pierwszy ze zdziwieniem, że ogarnia go uczucie znużenia. 

Przybycie samolotów nigdy nie będzie tym ostatecznym zwycięstwem, co kładzie kres wojnie 

i otwiera błogosławioną erę pokoju. 

Dla niego będzie to zawsze tylko jeszcze jedno posunięcie, po którym następują 

tysiące innych, podobnych. Wydało się Riviere'owi. że już od dawna dźwiga na swych 

wyprężonych ramionach nadmierne brzemię, dźwiga bez wytchnienia i bez nadziei. „Starzeję 

się...” Starzał się istotnie, jeżeli sam czyn już go nie zadowalał. 

Dziwił się. że zastanawia się nad zagadnieniami, nad którymi nie zastanawiał się 

nigdy dawniej. A jednak powracała doń, ze smętnym szeptem, fala słodkich pokus życia, 

które zawsze od siebie odpychał - utracony ocean. Czyżby to wszystko było jednak takie 

bliskie? 

„Dopiero teraz zorientował się. że odsuwał na później, ku starości - na „kiedy będzie 



6 

 

czas” - wszystko, co umila życie człowieka. Jak gdyby naprawdę któregoś dnia można było 

znaleźć ów czas, jak gdyby naprawdę u kresu żywota można było zdobyć ów wymarzony, 

błogosławiony spokój Ale spokoju nie ma. Nie ma może i zwycięstwa Nie ma ostatecznego 

przybycia wszystkich samolotów pocztowych. 

Riviere przystanął przy starym majstrze, Leroux. zajętym pracą. Leroux pracował 

również od czterdziestu lat. Praca pochłaniała jego siły. Nawet wtedy, kiedy o dziesiątej lub o 

północy powracał do domu. nie było to dlań ucieczką od pracy, przejściem do innego świata. 

Rivire uśmiechał się do tego człowieka, który uniósł swoją ciężką twarz i wskazywał mu 

przegrzaną oś. 

Za ciasno siedziała, ale jakoś dałem radę. 

Riviere pochylił się nad osią. Pociągnęła go zawodowa ciekawość. Trzeba będzie w 

warsztatach powiedzieć. żeby luźniej dopasowywali te części. Pomacał palcem ślady zatarcia, 

- po czym znów uważnie przyjrzał się majstrowi. Zabawne pytanie nasunęło mu się na myśl, 

gdy patrzał w tę surową namarszczoną twarz. Uśmiechnął się do swojej myśli. 

- Czy dużo w waszym życiu zajmowaliście się miłością, Leroux? 

- O, miłość, pan wie, dyrektorze!... 

- Pewnie tak jak i ja. nigdy nie mieliście na to czasu. 

- Nie za dużo... 

Riviere wsłuchiwał się w jego głos, czy w odpowiedzi nie brzmiała gorycz. Ale nie 

wyczuł goryczy. 

Oglądając wstecz swe życie, Leroux doznawał spokojnego zadowolenia, jakiego 

doznaje stolarz, gdy wykończy pięknie wypolerowaną deskę:,, Skończone!” 

„Otóż to - myślał Riviere - moje życie jest skończone.” 

Odepchnął jednak od siebie smutne myśli wywołane znużeniem i skierował swe kroki 

ku hangarowi. gdyż słychać już było warkot nadlatującego z Chile samolotu. Odgłos, z 

początku daleki, coraz bardziej się wzmagał. Dojrzewał. Zapalono światła. W czerwonym 

blasku świateł ostrzegawczych zarysowały się: hangar. maszty radiowe, czworokąt lotniska. 

Szykowano przyjęcie. 

- Jest! 

Samolot toczył się już w powodzi światła. Błyszczał jak nowy. Ale gdy w końcu 

zatrzymał się przed hangarem i mechanicy z robotnikami śpieszyli wyładować pocztę, pilot 

Pellerin pozostał nieruchomy. 

- No, na co tam jeszcze czekacie? 
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Pilot, zajęty jakąś tajemniczą czynnością, nie raczył odpowiedzieć. Wsłuchiwał się 

widać jeszcze w zgiełk lotu, który w nim ciągle rozbrzmiewał. Z wolna potrząsał głową i 

pochylony naprzód coś majstrował. 

Wreszcie obrócił się ku swym zwierzchnikom i towarzyszom i popatrzył na nich z 

powagą, jak na swoją własność. Zdawał się ich liczyć, mierzyć, ważyć i myślał, że słusznie 

mu się należą, tak jak i ten hangar odświętnie oświetlony, i te solidne cementy, i to miasto 

tam dalej, z całym panującym w nim ruchem, kobietami, gwarem i upałem. Trzymał 

wszystkich tych ludzi w swych szerokich dłoniach, niby poddanych, gdyż mógł ich dotykać, 

słyszeć, obrzucić obelgami. 

Zrazu miał ochotę obrzucić ich obelgami za to, że siedzą tu sobie bezpieczni, pewni 

swojego życia, zachwycają się księżycem, ale rzekł tylko dobrodusznie: 

- Postawcie mi butelczynę. 

I wysiadł. 

Chciał opowiedzieć swą podróż: 

- Gdybyście wiedzieli!... 

Sądził niezawodnie, że już dosyć powiedział, bo poszedł zdejmować swą skórzaną 

odzież. 

W samochodzie, który go unosił ku miastu w towarzystwie posępnego inspektora i 

milczącego Riviere'a, zrobiło mu się smutno - błogo jest wydostać się z opresji i stawiając 

stopę na twardej ziemi, zakląć siarczyście. Co za potężna radość! Ale potem, gdy się tamto 

przypomni, nachodzą człowieka jakieś dziwne wątpliwości. 

Walka z cyklonem - to przynajmniej coś bezpośredniego, realnego. Ale owo oblicze 

rzeczy martwych, jakie one przybierają, gdy się czują zupełnie same! 

„To tak - rozmyślał - jak w chwili buntu: twarze zaledwie pobledną, ale jakaż w nich 

zachodzi przemiana!” 

Uczynił wysiłek, żeby sobie przypomnieć. 

Leciał, spokojny, ponad Andami, okrytymi śnieżnym uspokajającym całunem. Śniegi 

zimowe nadawały skupiskom gór wyraz martwego spokoju, jaki zamarłym ruinom nadają 

wieki. Na obszarze dwustu kilometrów ani śladu człowieka, ani tchnienia jakiegoś życia, ani 

cienia wysiłku. Sterczą jedynie strome grzbiety, o które niemal ocierał się na wysokości 

sześciu tysięcy metrów, jedynie urwiska kamienne opadające prostopadle w dół. jedynie ten 

straszliwy spokój. 

Było to w okolicy Pić Tupongato... 
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Zastanowił się. Tak, to właśnie tam był świadkiem cudu. 

Zrazu nie dostrzegł bowiem nic osobliwego, tylko czuł skrępowanie, jakiego 

doznajemy, gdy - przeświadczeni o swej samotności - nie jesteśmy jednak sami i ktoś nas 

podgląda. Uczuł nagle, że późno, i sam nie wiedział czemu, że otacza go atmosfera gniewu. 

Tak. Ale skąd się tu brał ten gniew? 

Po czym mógł poznać, że przesączał się on z głazów, ze śniegu? Na pozór bowiem nic 

mu nie groziło, nie nadchodziła żadna posępna burza. Tylko z tego świata. który go otaczał, 

wyłaniał się w jego oczach jakiś świat inny, zaledwie dostrzegalny w swej odmienności. 

Pellerin z uczuciem niewytłumaczonego niepokoju przyglądał się niewinnym iglicom, 

grzbietom górskim i śnieżnym graniom, które jednak zdawały się ożywać niby budzący się 

lud. 

Ściskał kurczowo sterowy drążek, chociaż nie wiedział właściwie, z czym ma 

walczyć. Przygotowywało się dokoła coś, czego nie mógł zrozumieć Naprężał mięśnie jak 

zwierz gotujący się do skoku, chociaż dokoła siebie widział wszystko pogrążone w zupełnym 

spokoju. Ale w tym spokoju czaiła się Jakaś dziwna moc. 

Potem wszystko jakby zaostrzyło się nagle. Szczyty, iglice stawały się ostre - zdawały 

się rozcinać, jak miecze, zwarty prąd wiatru. A potem wydało mu się, że poczynają obracać 

się i odbijać od brzegu dokoła niego, niczym jakieś potworne statki ustawiające się do bitwy. 

A potem powietrze poczęło nasycać się kurzawą, która wznosiła się. sunąc lekko po 

powierzchni śniegów jak welon. Wówczas, przewiduje konieczność odwrotu, pilot obejrzał 

się za siebie i zadrżał - za nim całe Andy zdawały się wrzeć. 

„Zginąłem.” 

Ze szczytu na przedzie wytrysnął śnieg: wulkan śnieżny. Potem to samo zobaczył na 

drugim szczycie na prawo. I naraz wszystkie szczyty, jeden po drugim, zapłonęły jak gdyby 

dotknięte kolejno ręką niewidzialnego biegacza. Wtedy to otaczające pilota góry zakołysały 

się w pierwszych podmuchach burzy. 

Czyn gwałtowny pozostawia po sobie mało śladów: pilot nie odnajdywał już w sobie 

wspomnienia owych potężnych wstrząsów, które nim wtedy rzucały. Pamiętał tylko, że 

walczył wściekle wśród szarych płomieni. 

Zamyślił się. 

„Cyklon - to jeszcze nic. Ratuje się własną skórę. 

Ale to, co go poprzedza! To pierwsze spotkanie!” 

Zdawało mu się, że rozpoznałby jedną twarz wśród tysiąca, a przecie już ją był 
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zapomniał. 

Riviere patrzył na Pellerina. Gdy za jakieś dwadzieścia minut wysiądzie z auta i z 

uczuciem ociężałości i znużenia wmiesza się w tłum. pomyśli może: 

Jestem zmordowany... parszywy zawód! A żonie powie coś w tym rodzaju: Lepiej jest 

tu niż w Andach. 

A jednak wszystko, o co ludzie tak bardzo dbają, stało się dlań już obojętne - poznał 

nicość wszystkiego. 

Przeżył kilka godzin po tamtej stronie dekoracji, nie wiedząc, czy dane mu będzie 

odzyskać światła tego miasta, czy nawet odnajdzie jeszcze w sobie ułomności ludzkie, 

dokuczliwe, lecz drogie towarzyszki dzieciństwa. W każdym tłumie ludzkim - rozmyślał 

Riviere - znajdują się przedziwni prekursorzy, których się nie rozpoznaje i którzy sami o tym 

nie wiedzą Chyba że...” Riviere nie znosił ludzi skłonnych do zachwytów. Ci bowiem nie 

rozumieją świętego charakteru przygody i swymi okrzykami paczą istotny jej sens, 

pomniejszają człowieka. Ale Pellerin zachował w danym wypadku całą wielkość człowieka 

zdającego sobie lepiej niż inni sprawę z tego, co wart jest świat oglądany pod pewnym kątem, 

i odrzucającego z pogardą pospolite pochwały. Toteż Riviere winszował mu tymi słowy: 

- Jakże pan sobie poradził. 

I podobało mu się, gdy pilot opowiedział mu w terminach zawodowych o swym locie, 

jakby kowal mówił o kowadle. 

Pellerin wyjaśnił najpierw, jak to było z odciętym odwrotem. Prawie się 

usprawiedliwiał: 

- Nie miałem wyboru. 

Potem już nic nie widział, był oślepiony przez śnieg. Ale uratowały go gwałtowne 

prądy, które go uniosły w górę na siedem tysięcy metrów. 

- Utrzymywałem się na tym poziomie przez całą drogę, na równi ze szczytami gór. - 

Wspomniał przy tym, że dyszę powietrzną żyroskopu należy umieścić inaczej, śnieg ją 

zatykał. - Widzi pan, pokrywa się skorupą lodową. 

Następnie inne prądy zepchnęły samolot w dół, tak że znalazłszy się na wysokości 

trzech tysięcy metrów, nie mógł zrozumieć, dlaczego nie rozbija się o jakąś przeszkodę. Nie 

widział, że leci już nad równiną. 

- Zrozumiałem to, gdy się nagle znalazłem pod czystym niebem. 

Doznał wtedy wrażenia, że się wydostał z jaskini. 

- Czy i w Mendozie była burza? 
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- Nie. Lądowałem przy czystym niebie, bez wiatru. Ale nawałnica gnała tuż za mną. 

Opisał ją, gdyż - jak mówił - było to dziwne zjawisko. Szczyt jej ginął wysoko w 

śnieżnych chmurach, podstawa zaś toczyła się po równinie niby czarna lawa. Pochłaniała 

miasta jedne po drugich. 

- Nigdy nie widziałem nic podobnego... 

Potem umilkł, jakby owładnięty jakimś wspomnieniem. 

Riviere zwrócił się do inspektora: 

- To cyklon z Oceanu Spokojnego, uprzedzono nas o tym za późno. Zresztą cyklony te 

nigdy nie przekraczają Andów. 

Trudno było przewidzieć, że ten właśnie potoczy się dalej na wschód. 

Inspektor, chociaż nic się na tym nie znał, przytaknął skinieniem głowy. 

Inspektor zdawał się namyślać nad czymś, po czym zwrócił się ku Pellerinowi i 

przełknął ślinę. Ale nie wyrzekł słowa. Wpatrzony przed siebie, przybrał znowu wyraz 

melancholijnej powagi. 

Nosił ze sobą tę melancholię niby jakieś brzemię. 

Przybył dopiero wczoraj do Argentyny, wezwany przez Riviere'a, po to, by pełnić 

pewne nieokreślone czynności. Ciążyła mu godność inspektora, ciążyły ogromne ręce, z 

którymi nie wiedział, co począć. Nie miał prawa okazywać podziwu ani dla zapału, ani dla 

fantazji - z urzędu podziwiał jedynie punktualność. 

Nie miał prawa na wychylenie szklanki wina w kompanii ani na poufałość koleżeńską, 

ani na żart, chyba że nieprzewidzianym zbiegiem okoliczności spotkałby na tym samym 

lotnisku innego inspektora. 

„Ciężko jest być sędzią” - myślał sobie. 

Właściwie nie sądził, tylko kiwał głową. Na niczym się nie znając, w każdej 

okoliczności kiwał wolniutko głową. To kiwanie budziło niepokój w sumieniach nieczystych 

i znakomicie przyczyniało się do utrzymania w porządku sprzętu lotniczego. Nie był lubiany, 

inspektor bowiem nie na to jest stworzony, żeby go lubić, lecz żeby pisał raporty. W tych 

raportach poniechał zalecania nowych metod i ulepszeń, od chwili gdy Riviere na jednym z 

jego raportów, uczynił taką notatkę: „Inspektor Robineau jest proszony o składanie nam 

raportów, a nie poematów. Inspektor Robineau zużytkuje należycie swe kompetencje, jeżeli 

zechce podniecać gorliwość personelu.” Toteż odtąd jego chlebem powszednim stało się 

wypatrywanie słabości ludzkich. Prześladował mechanika, który się upijał, kierownika 

lotniska, który się włóczył po nocach, pilota, któremu samolot podskoczył przy lądowaniu. 
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Riviere mawiał o nim: „Nie jest zbyt mądry, ale oddaje duże usługi.” Regułą, którą 

Riviere ustanowił dla siebie, było - znać ludzi. Robineau zaś uważał, że przede wszystkim 

trzeba znać regulamin. 

- Robineau - rzekł doń któregoś dnia Riviere - za każdy opóźniony odlot powinien pan 

skreślać premie należne za punktualność. 

- Czy i w takich razach, gdy wchodzi w grę siła wyższa? Na przykład z powodu mgły? 

- Nawet z powodu mgły. 

Robineau doznawał pewnego rodzaju dumy, że ma zwierzchnika tak dalece pewnego 

siebie, iż nie obawia się być niesprawiedliwym. Sądził bowiem, że od tej władzy 

bezwzględnej spływa i na niego pewien majestat. 

- Dałeś pan sygnał do odlotu dopiero kwadrans po szóstej - czynił potem wyrzuty 

kierownikowi portu lotniczego - nie dostanie pan swojej premii. 

- Ależ, proszę pana, o pół do szóstej na dziesięć kroków nic nie było widać! 

- To trudno. Taki jest regulamin. 

- Ależ, panie Robineau, nie mamy sposobu na rozpędzanie mgły. 

I Robineau popadał znowu w tajemnicze milczenie. 

Należał do dyrekcji. On jeden pośród tych popychadeł wierzył, że można „ulepszać 

pogodę” nakładając kary na personel. 

„On wcale nie myśli - mówił o nim Riviere - i dlatego nie zdarza mu się myśleć 

błędnie.” 

Jeżeli jakiś pilot uszkodził maszynę, tracił swą premię wypłacaną za nieuszkodzenie 

samolotu. 

- A jeżeli silnik nawali w takim momencie, że trzeba lądować na ras? - pytał 

Robineau. 

- W tym wypadku też. 

I Robineau już wiedział, czego się ma trzymać. 

- Żałuję bardzo - mówił później pilotom bardzo poruszony - szalenie żałuję, ale 

powinien był nawalić gdzie indziej. 

- Ależ. panie Robineau, tu nie ma wyboru! 

- Taki jest regulamin. 

„Ten regulamin obrządki religijne - myślał Riviere - które wydają się - przypomina 

niedorzeczne, a jednak urabiają ludzi.”' Dla Riviere'a było zgoła obojętne. czy ma opinię 

człowieka sprawiedliwego. Może nawet same te słowa nie miały dlań żadnego sensu. 
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Riviere myślał o szarych ludziach w małych miasteczkach, tłoczących się dokoła 

kiosków z muzyką: „Czy się jest względem nich sprawiedliwym lub niesprawiedliwym - to 

nie ma żadnego znaczenia. Oni po prosili nie istnieją.” Człowiek dla niego był „pirowym 

woskiem. który należało dopiero urobić. W to bierne tworzywo trzeba wlać ducha, tchnąć 

wolę. Nie chciał bynajmniej ujarzmiać ludzi surowością, lecz pragnął wynieść ich ponad nich 

samych. Nakładając kary za wszystkie bez wyjątku opóźnienia - popełniał niesprawiedliwość, 

ale tą drogą kierował wolę całego lotniska ku spowodowaniu odlotu w porę; stwarzał tę wolę. 

Nie pozwalając ludziom cieszyć się z niepogody. jako z okazji do spoczynku, utrzymywał ich 

stale w napięciu aż do chwili możliwości odlotu; cały personel, aż do ostatniego robotnika, 

poczytywał bierne oczekiwanie na pogodę za rzecz dla siebie upokarzającą. Toteż korzystano 

skwapliwie z każdego przejaśnienia się mgły: „Na północy już się wypogadza. a więc w 

drogę!” Dzięki Riviere'owi na przestrzeni piętnastu tysięcy kilometrów lotnicy jego znani byli 

ze swej punktualności. 

Lubił mawiać niekiedy: „Ci ludzie są szczęśliwi, bo kochają swoją pracę, a kochają ją 

dlatego, że jestem twardy.” 

Przysparzał im może cierpień, ale też pozwalał zaznać tęgiej radości. „Niech zaznają 

życia tęgiego, które - chociaż pełne cierpień i radości - jedno tylko jest coś warte.” 

Wjechali do miasta. Riviere kazał się odwieźć do biura Towarzystwa. Robineau, 

zostawszy sam na sam z Pellerinem, spojrzał na niego i otworzył usta. jakby chciał coś 

powiedzieć. 

Tego wieczoru Robineau czuł się znużony. Patrząc na zwycięskiego Pellerina, odczuł 

naraz szarzyznę własnego życia. Stwierdził, że pomimo swego tytułu inspektora i swej 

władzy jest mniej wart od tego padającego ze zmęczenia pilota, wciśniętego w róg siedzenia, 

z oczami zamkniętymi i z rękami czarnymi od smarów. Po raz pierwszy Robineau podziwiał. 

Czuł potrzebę wyrażenia tego podziwu. A przede wszystkim czuł potrzebę pozyskania czyjejś 

przyjaźni. Znużony był odbytą podróżą i niepowodzeniami dnia, może nawet odczuwał po 

trosze i swoją śmieszność. Sprawdzając bowiem tego wieczoru zapasy benzyny, zaplątał się 

w rachunkach, a wtedy urzędnik, którego właśnie chciał przyłapać, ulitował się i dokończył 

obliczeń za niego. Najwięcej go jednak trapiło to, że krytykując ustawienie pompy olejowej 

typu B6 pomylił ją z pompą typu B4. Mechanicy milczeli złośliwie, pozwalając mu przez 

dwadzieścia minut piętnować „niedopuszczalną ignorancję”, która była jego własną 

ignorancją. 

Poza tym czuł lęk przed swoim pokojem hotelowym, który w wędrówkach jego od 
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Tuluzy do Buenos Aires był niezmiennym miejscem odpoczynku po pracy. Zamykał się w 

nim zazwyczaj, odczuwając na sobie ciężar sekretów, jakie znał, wyciągał z walizy ryzę 

papieru i zaczynał powoli pisać „raport”, a napisawszy kilka wierszy - darł wszystko. Tak by 

chciał uratować Towarzystwo od jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa! Żadne jednak 

niebezpieczeństwo Towarzystwu nie zagrażało. Dotychczas udało mu się jedynie uratować 

piastę śmigła, którą przejadła rdza. Z grobową miną przeciągnął z wolna palcem po owej rdzy 

wobec kierownika lotów, który mu na to odpowiedział: 

- Proszę mieć pretensję do poprzedniej stacji, skąd samolot dopiero co przybył. 

Robineau miał wątpliwości co do swej roli. 

Pragnąc zbliżenia z Pellerinem, odważył się rzucić pytanie: 

- A może byśmy zjedli razem obiad? Chciałbym trochę porozmawiać z panem, mój 

zawód bywa niekiedy uciążliwy... - Ale wnet poprawił się, nie chcąc się zbyt szybko 

spoufalać: - Tyle odpowiedzialności ciąży na mnie! 

Podwładni jego niezbyt lubili wtajemniczać inspektora w swe życie prywatne. Każdy 

myślał: „Jeśli zabraknie mu materiału do jego raportów, gotów jeszcze, do licha, mnie tam 

wsadzić.” 

Ale tego wieczoru Robineau myślał wyłącznie o swoich niedolach. Cierpiał na 

dokuczliwą egzemę i to była właściwie jedyna prawdziwa jego tajemnica; dziś czuł potrzebę 

podzielenia się nią i poskarżenia się przed kimkolwiek, a nie znajdując pociechy w pysze, 

poszukał jej w pokorze. Miał we Francji kochankę, której zwykle, gdy wracał do kraju, 

opowiadał w ciągu nocy o swoich inspekcjach z zamiarem olśnienia jej i pozyskania jej 

miłości; tymczasem te opowiadania, przeciwnie, odpychały ją od niego - o tej kobiecie 

również pomówiłby chętnie. 

- A więc zjemy razem obiad? 

Pellerin zgodził się dobrodusznie. 

 

Sekretarze drzemali przy swoich biurkach, gdy wszedł Riviere. Nie zdjął płaszcza ani 

kapelusza - zawsze przypominał wiecznego wędrowca Jego drobna figurka tak mało 

zajmowała miejsca w przestrzeni, jego szpakowate włosy i nieokreślonego koloru odzież tak 

się dopasowywały do każdego otoczenia, że przemykał się prawie niepostrzeżenie. Mimo to 

jego zjawienie się natychmiast podnieciło gorliwość personelu: wśród sekretarzy zapanowało 

poruszenie, szef biura począł gwałtownie przerzucać otrzymane ostatnio papiery, zaklekotały 

maszyny do pisania. 
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Telefonista wkładał wtyczki w gniazdka łącznicy i wpisywał teksty depesz do grubej 

księgi. 

Riviere usiadł i pogrążył się w czytaniu. 

Po udanej próbie z Chile odczytywał dzieje pomyślnego dnia, w którym bieg zdarzeń 

układał się szczęśliwie sam przez się, a komunikaty, wysyłane kolejno z mijanych stacji 

lotniczych, brzmiały jak zwięzłe sprawozdania o odniesionych zwycięstwach. Kurier z 

Patagonii również szybko zbliżał się do celu. Nadrobił nawet czas, gdyż niósł go ku północy 

sprzyjający wiatr południowy. 

- Proszę o komunikaty meteorologiczne. 

Każda stacja zachwalała swą piękną pogodę, niebo czyste. wietrzyk pomyślny. Nad 

Ameryką zawisł rozpostarty złoty wieczór. Radowała Riviere'a ta przyjazna gorliwość 

żywiołów. W tej właśnie chwili borykał się gdzieś pilot z niespodziankami nocy, jednak 

szansę zwycięstwa były po jego stronie. 

Riviere odsunął kajet. 

- W porządku. 

Ten nocny wartownik, czuwający nad połową świata, wyszedł skontrolować służby. 

Przystanął przy otwartym oknie i zrozumiał noc. 

Zawierała nie tylko Buenos Aires, ale również i Amerykę, niby jakaś olbrzymia nawa. 

Już nie budziło w nim zdziwienia poczucie ogromu: niebo nad Santiago w Chile było niebem 

obcym, ale z chwilą gdy pilot rozpoczął swój lot, na całej linii żyło się pod jednym 

ogromnym sklepieniem. A teraz znów ten drugi pilot, na którego głos w słuchawkach czatują 

wszyscy radiotelegrafiści - pozycyjne światła jego samolotu oglądają rybacy patagońscy. Ten 

sam niepokój o los lecącego wśród nocy samolotu, który trawił Riviere'a, zaciążył również i 

na stolicach, i na prowincjach, gdy usłyszały nad sobą warkot motoru. 

Ciesząc się, że ta noc zapowiada się tak pomyślnie, przypominał sobie różne przeżyte 

noce, pełne niepokoju, gdy samolotowi zdawało się grozić niebezpieczeństwo, na które nic 

nie mógł poradzić. Stacja radiowa w Buenos Aires chwytała jego skargę pomieszaną z 

trzaskami i szumem burzy. Głucha powłoka tłumiła metaliczną czystość fali dźwiękowej. Co 

za smutek straszliwy przebijał w tym żałosnym śpiewie człowieka ciśniętego jak ślepa strzała 

w niebezpieczne otchłanie nocy! 

„Podczas nocnego czuwania inspektor powinien znajdować się w biurze” - pomyślał 

Riviere. 

- Poszukać mi Robineau. 
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Robineau był właśnie w trakcie zdobywania przyjaźni pilota. Rozłożył przed nim w 

pokoju hotelowym zawartość walizy. Były tam zwykłe przedmioty codziennego użytku, które 

zbliżają inspektorów do reszty śmiertelników: kilka koszul świadczących o złym smaku, 

neseser, wreszcie fotografia chudej kobiety, którą inspektor przypiął do ściany. Tak zwierzał 

.się przed Pellerinem ze swych tęsknot, tkliwości i żalów. Rozkładając przed nim swe liche 

skarby, obnażał przed nim swą niedolę. Swą egzemę moralną. Pokazywał swoje więzienie. 

Ale Robineau, jak zresztą wszyscy ludzie, miał i swoją drobną pociechę. Z uczuciem 

słodkiego wzruszenia wydostał z dna walizy mały woreczek, starannie owinięty. Poklepywał 

go ręką jakiś czas w milczeniu, wreszcie rozwarł dłonie. 

- Przywiozłem to z Sahary... 

Inspektor aż się zarumienił uczyniwszy to wyznanie. W drobnych czarniawych 

kamykach, mówiących o świecie tajemnic, znajdował pocieszenie po swych zawodach, 

niepowodzeniach małżeńskich i całej szarzyźnie życia. 

Rumieniąc się jeszcze bardziej, dodał: 

- Takie same można znaleźć w Brazylii... 

Pellerin położył rękę na ramieniu inspektora pochylonego nad Atlantydą. Wstydliwość 

podszepnęła mu pytanie: 

- Interesuje się pan geologią? 

- To moja namiętność. 

Dobroci w swoim życiu zaznał jedynie od kamieni. 

Robineau, gdy go wezwano do dyrektora, posmutniał, ale zaraz odzyskał dawną 

dostojną postawę. 

- Muszę pana opuścić. Pan Riviere wzywa mnie - na jakąś ważną naradę. 

Kiedy wszedł do gabinetu dyrektora, ten już był o nim zapomniał. Stał pogrążony w 

zadumie przed mapą zawieszoną na ścianie, na której czerwonymi liniami oznaczona była 

sieć komunikacyjna Towarzystwa. 

Inspektor czekał w milczeniu na jego rozkazy. Po długiej chwili Riviere, nie 

odwracając głowy, zapytał: 

- Co pan sądzi o tej mapie, Robineau? 

Zadawał czasem takie cudaczne pytania, gdy budził się z zamyślenia. 

- To mapa, panie dyrektorze... 

Prawdę powiedziawszy, inspektor nic o niej nie sądził, jeno, wpatrując się w nią z 

miną surową, czynił pobieżną inspekcję Europy i Ameryki. Riviere snuł dalej swe 
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rozmyślania, nie dzieląc się nimi z przybyłym: „Piękny jest rysunek tej sieci, ale surowy i 

twardy. Kosztowała nas życie wielu ludzi młodych i silnych. Imponuje teraz, jak każda rzecz 

dokonana, ale ileż tkwi w niej jeszcze nie rozwiązanych problemów!” Riviere'a wszakże 

obchodził jedynie cel ostateczny. 

Robineau, stojąc przy nim, wciąż wpatrzony w mapę, prostował się stopniowo. Nie 

mógł liczyć na żadne pobłażanie ze strony dyrektora. 

Raz nawet odważył się mu wyznać, że ma życie zmarnowane przez tę swoją śmieszną 

chorobę, ale Riviere zbył go żartem: „Jeżeli ona przeszkadza panu spać, za to pomoże 

pracować.” 

Był to zresztą tylko na pół żart, Riviere bowiem niejednokrotnie twierdził, że piękne' 

są noce bezsenne kompozytora, z których się rodzą piękne dzieła muzyczne. A razu pewnego 

tak się wyraził o Leroux: 

„Patrzcie, jaka to piękna ta jego brzydota, wykluczająca wszelką mysi o miłości...” 

Wszystkie zalety Leroux miały, być może, swe źródło właśnie w tym jego upośledzeniu, 

które sprawiało, iż całe jego życie skupiało się jedynie w pracy zawodowej. 

- Czy z Pellerinem jest pan w przyjacielskich stosunkach? 

Mhm... 

- Nie czynię panu z tego powodu zarzutu. 

Riviere odwrócił się i idąc krokiem powolnym pociągnął za sobą inspektora. Na 

ustach miał smutny uśmiech, którego znaczenia Robineau nie mógł odgadnąć. 

- Tylko... tylko że pan jest zwierzchnikiem. 

- Tak jest, panie dyrektorze. 

Riviere rozmyślał nad tym, że oto co noc zawiązuje się na niebie jakaś akcja, niby 

jakiś dramat. Rozluźnienie gotowej do czynu woli mogłoby spowodować klęskę i może 

niejedną jeszcze walkę przyjdzie o to stoczyć przed nastaniem dnia. 

- Powinien pan pozostać w swej roli. - Riviere ważył dokładnie każde słowo. - Może 

wypadnie panu następnej nocy wysłać tego pilota na niebezpieczną wyprawę. Będzie musiał 

pana usłuchać. 

- Tak jest... 

- W ręku pańskim poniekąd jest życie tych ludzi, którzy są więcej warci od pana... 

Zawahał się chwilę. 

- Tak, to sprawa poważna. 

Riviere posuwał się wciąż wolnym krokiem. Milczał przez kilka sekund. 
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- Jeżeli są panu posłuszni z przyjaźni, to pan ich oszukuje, bo osobiście nie ma pan 

prawa do żadnej ofiary z ich strony. 

- Nie mam... oczywiście. 

- A jeżeli liczą na to, że pańska przyjaźń zaoszczędzi im bodaj odrobinę ciężkiej 

pracy, to pan ich również oszukuje. Tak czy inaczej, muszą słuchać. Siadaj pan tu. - 

Łagodnym ruchem ręki popchnął inspektora w kierunku swego biurka. - Muszę pana postawić 

na właściwym miejscu, panie Robineau. Jeżeli czuje się pan znużony, to nie ich sprawa pana 

pokrzepiać. Jesteś pan zwierzchnikiem. Wszelkie okazywanie słabości ośmiesza pana. Pisz 

pan. 

- Ależ ja... 

- Pisz pan: „Inspektor Robineau proponuje ukarać pilota Pellerin za to, że...” Sam pan 

wynajdzie jakikolwiek powód. 

- Panie dyrektorze! 

- Zrób pan tak, jakbyś rozumiał, o co chodzi. 

Można kochać tych, którym się rozkazuje, ale nie trzeba im o tym mówić. 

Odtąd Robineau będzie znów śledził gorliwie, czy w porządku są piasty śmigieł. 

Lotnisko zapasowe zawiadomiło przez radio: 

„Nadlatuje samolot. Samolot melduje: «Spadek obrotów silnika; ląduję.»„ 

Pół godziny na pewno stracone. Riviere znał to uczucie zniecierpliwienia, kiedy 

pośpieszny samolot zatrzyma się nagle w drodze i kiedy minuty upływają na darmo, nie 

chłonąc wyznaczonej im przestrzeni. Wielka wskazówka posuwała się teraz po martwym 

odcinku tarczy zegarowej - tyle wydarzeń mogłoby się na nim pomieścić. Riviere opuścił 

gabinet, by skrócić sobie chwile oczekiwania, i noc wydała mu się pusta jak teatr bez 

aktorów. „Taka noc zmarnowana!” Patrzał z niechęcią przez okno na niebo pogodne, usypane 

gwiazdami, na tę przez Boga wytyczoną drogę, na księżyc, na tyle cudów roztrwonionych na 

darmo. 

Ale zaledwie samolot ponownie wystartował, noc odzyskała dla Riviere'a znów 

wszystek swój urok wzruszający. Niosła w swym łonie życie, nad którym on czuwał. 

- Jaką macie pogodę? - polecił zapytać załogę. 

Upłynęło dziesięć sekund. 

- Bardzo piękną. 

Potem nadchodziły nazwy miast przebytych. 

Brzmiały one dla Riviere'a jak nazwy grodów zdobytych w boju. 
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W godzinę później radiotelegrafista samolotu pocztowego lecącego z Patagonii uczuł, 

jakby go czyjeś ramię lekko uniosło w górę. Obejrzał się wokoło: ciężkie chmury przesłaniały 

gwiazdy. Nachylił się ku ziemi szukając światełek osiedli ludzkich, podobnych do robaczków 

świętojańskich ukrytych w trawie, ale nic nie lśniło w tej czarnej trawie. 

Sposępniał przewidując ciężką noc - loty naprzód i z powrotem, zdobywanie 

przestrzeni i utratę jej. Nie rozumiał taktyki pilota; zdawało mu się, że gdzieś dalej natkną się 

na gęstwę nocy jak na mur. 

Teraz dostrzegł na przedzie, tuż nad horyzontem, słabe migotania, niby odblask 

pieców hutniczych. 

Dotknął ramienia Fabiena, ale ten się nie poruszył. 

Pierwsze podmuchy dalekiej burzy dosięgły samolotu. Radiotelegrafista uczuł na 

swym ciele parcie od spodu masy metalu, łagodnie podrzuconej w górę, a potem parcie to 

znikło, stajało i przez kilka sekund zdawało mu się, że się unosi i płynie sam pośród nocy. 

Wówczas chwycił się oburącz stalowej podłużnicy. 

A że z całego świata widział już tylko czerwoną żarówkę w kabinie, przeszył go 

dreszcz zgrozy na myśl, że pogrąża się w samo jądro ciemności, bezradny, pod jedyną 

ochroną małej lampki. Nie śmiał niepokoić pilota pytaniem, jakie są jego zamiary, więc 

zacisnął tylko mocniej ręce na stali i pochylony naprzód. wpatrywał się w ciemny kark przed 

sobą. 

W słabej poświacie zarysowały się jedynie głowa i nieruchome barki. Cała postać była 

tylko ciemną bryłą, pochyloną nieco na lewo, z twarzą zwróconą ku burzy, obmywaną 

zapewne przez jej błyski. Ale radiotelegrafista nie widział tej twarzy ani też gry uczuć - to 

woli sprężonej, to gniewu - które się na niej skupiły, by stawiać czoło nawałnicy. Nie widział 

walki odsłaniającej się w nagłych, krótkich błyskawicach, walki, która się rozgrywała 

pomiędzy daleką burzą a bladą twarzą pilota. 

W nieruchomości jednak tego cienia przed sobą odgadywał skupioną moc i czuł dla 

niej tkliwość. Niosła go ta moc ku burzy, ale zarazem osłaniała go przed nią. Te ręce, 

dzierżące mocno ster w zaciśniętych dłoniach. zdawały się już ujarzmiać burzę, niby kark 

zwierza, ale tchnące siłą ramiona pozostawały nieruchome i czuć w tym było powściągliwą 

pewność. 

„Ostatecznie pilot jest odpowiedzialny za wszystko” - pomyślał. Siedząc z tyłu, jak na 

zadzie rumaka pędzącego w ogień pożaru, z ufnością odnajdywał w rysującej się przed nim 
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ciemnej postaci wyraz siły i niespożytej trwałości. 

Z lewej strony rozbłysło nowe światło, blade jak migotanie gasnącej latarni morskiej. 

Radiotelegrafista wykonał ruch, jakby chciał dotknąć ramienia Fabiena. by go ostrzec, 

ale zobaczył. że głowa pilota zwróciła się z wolna twarzą ku temu nowemu wrogowi, 

pozostała tak przez kilka sekund i znów wróciła do pozycji pierwotnej. Ramiona wciąż były 

nieruchome, a kark oparty o skórę poręczy. 

 

Riviere wyszedł na ulicę, żeby zażyć ruchu i rozproszyć niepokój, który go znów 

począł ogarniać. 

Działalność, która wypełniała mu życie, zawierała elementy dramatyczne, ale teraz 

doznawał dziwnego uczucia, że ów dramat przemieszcza się i staje dramatem osobistym. 

Myślał o tym, że i te snujące się dokoła kiosków z muzyką tłumy mieszczuchów, tak dalekie 

na pozór od wszelkich trosk, przeżywać muszą niekiedy dramaty, jak choroba, miłość, śmierć 

bliskich, i że być może... Tak, własne cierpienie pouczało go o wielu rzeczach, otwierało 

przed nim okno na świat. 

Około godziny jedenastej, już nieco uspokojony. skierował kroki w stronę biura Z 

wolna przeciskał się przez ciżbę tłoczącą się u wejścia do kin. Podniósł wzrok ku gwiazdom, 

które połyskiwały nad wąską ulicą, przyćmione światłem reklam, i myślał: „Dzisiejszego 

wieczoru, kiedy moi dwaj piloci są w drodze, jestem odpowiedzialny za całe niebo. Ta 

gwiazda jest przypomnieniem, które ściga mnie i odnajduje w tym tłumie; dlatego czuję się 

taki obcy i osamotniony.” 

Nasunęła mu się nagle pewna fraza muzyczna - urywek sonaty, której słuchał wczoraj 

w towarzystwie znajomych. Nie rozumieli tej muzyki. 

- Nudzi nas ten rodzaj - mówili - nudzi zapewne i pana, tylko że pan się do tego nie 

przyznaje. 

- Być może... - odpowiedział. 

Czuł się wtedy, tak samo jak i w tej chwili, osamotniony, ale niebawem odkrył w tym 

osamotnieniu i źródło pokrzepienia. Szła bowiem ku niemu od tej muzyki jak gdyby słodka 

wieść tajemna, którą on jeden, pośród tylu ludzi przeciętnych, słyszał i rozumiał. 

Tak samo teraz z tą gwiazdą. On jeden spośród tłumu słyszał i rozumiał jej mowę. 

Potrącali go przechodnie, ale on snuł dalej swe rozmyślania: „Nie będę się gniewał. 

Jestem jak ojciec chorego dziecka, który idzie przez ciżbę wolnym krokiem. Niesie on w 

sobie wielką ciszę swojego domu.” 
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Spojrzał po ludziach. Szukał wśród nich takich samych jak on, obnoszących się ze 

swoimi pomysłami czy swoją miłością, i myślał o wielkim osamotnieniu latarnika na 

morskim wybrzeżu. 

Miła mu się wydała cisza biura. Z wolna przechodził z jednego pokoju do drugiego i 

słyszał jedynie odgłos własnych kroków. Maszyny do pisania spały pod pokrowcami. W 

wielkich szafach spoczywały, porządnie ułożone, wielkie pliki akt. Plon dziesięcioletniej 

pracy i doświadczeń. Wyobraził sobie, że zwiedza podziemia banku, w których leżą 

nagromadzone skarby. I myślał, że jednak każdy z tych rejestrów zawiera coś lepszego niż 

złoto - bo siłę żywą. Żywą. lecz uśpioną, jak złoto w bankach. 

Gdzieś tu natknie się wkrótce na jedynego sekretarza pełniącego dyżur nocny. W 

każdym z portów lotniczych, tworzących jeden nieprzerwany łańcuch od Tuluzy do Buenos 

Aires, czuwać musi taki człowiek po to, żeby nie ustawało życie, żeby ani na chwilę nie 

osłabł wysiłek napiętej woli. 

„Taki człowiek nie zdaje sobie sprawy z własnej wielkości.” 

Gdzie indziej toczyli walkę lotnicy. Lot nocny trwa niby choroba. Trzeba więc 

czuwać. Trzeba wspierać tych. którzy wysiłkiem rąk i nóg, walcząc piersią o pierś, atakują 

ciemność i nie rozpoznają już nic. pogrążeni w świecie niewidzialnym i ruchomym, z którego 

ślepym wysiłkiem ramion usiłują wydostać się jak z morskiej toni. Jakież niekiedy 

przejmujące zwierzenia: „Oświetliłem ręce, żeby móc je zobaczyć. .” 

Nikła plama rąk wynurzająca się z czerwonej ciemni fotografa. To wszystko pozostało 

z całego świata, i to musiał za wszelką cenę ocalić. 

Riviere uchylił drzwi wiodące do pokoju służby ruchu. Jedyna lampa w rogu tworzyła 

świetlisty krąg. 

Klekot jedynej w tym pokoju maszyny do pisania nadawał ciszy sens, ale jej nie 

wypełniał. Od czasu do czasu odzywał się drżący dzwonek telefonu, wtedy sekretarz wstawał 

i szedł na to wołanie, uporczywie powtarzające się i żałosne. Zdejmował słuchawkę - i wnet 

się rozpraszał niewidzialny niepokój - w ciemnym kącie toczyła się cicha, przyjazna 

rozmowa. Po czym wracał spokojnie do swego biurka, niosąc poznaną tajemnicę, której 

niepodobna było odczytać z jego kamiennej od sennego czuwania twarzy. A ileż groźby 

mieści w sobie wołanie, które przychodzi z przestworzy nocnych, gdy dwaj piloci znajdują się 

w drodze! Riviere myślał o depeszach zwiastujących nieszczęście domom, w których rodzina 

siedzi dokoła lampy wieczornej, i o tym, jak zła wieść zawisa tajemnicą na obliczu ojca przez 

kilka długich jak wieczność sekund. Słabe, bezsilne echo, dalekie od miejsca, w którym krzyk 
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je zrodził, ledwie dosłyszalne! 

Riviere słyszał je zawsze w dyskretnym dźwięku telefonu. I za każdym razem 

dyskretne ruchy tego człowieka, który w samotności poruszał się wolno jak pływak między 

dwiema płaszczyznami wód, wracając z cienia ku lampie jak wynurzający się nurek, 

wydawały mu się ciężkie od tajemnic. 

- Niech pan siedzi, ja podejdę. 

Riviere zdjął słuchawkę i słuchał głuchych odgłosów świata. 

- Tu Riviere. 

Słaby szum, potem głos: 

- Łączę pana z radiostacją. 

Znów szmer - odgłos przekładanych wtyczek w łącznicy - potem inny głos: 

- Tu stacja radiowa. Nadajemy depesze. 

Riviere notował słowa przytakując głową: 

- Dobrze... dobrze... 

Nic ważnego. Zwykłe meldunki służbowe. Rio de Janeiro prosiło o pewne informacje. 

Montevideo zawiadamiało o pogodzie, a Mendoza donosiła o sprawach gospodarczych. Były 

to codzienne, zadomowione . głosy. 

- A co słychać z samolotami pocztowymi? 

- Czas jest burzliwy. Nie słyszymy ich. 

- Dobrze. 

Niebo było gwiaździste, noc pogodna, a jednak radiotelegrafiści wykrywali w niej 

tchnienie dalekich burz. 

- A więc dziękuje. 

Riviere wstał. Sekretarz stał przed nim. 

- Proszę pana, raporty do podpisu... 

- Dobrze. . 

Riviere uczuł wielką sympatię do człowieka, który dzielił z nim brzemię tej nocy. 

„Towarzysz broni - pomyślał Riviere. - Nigdy się pewnie nie dowie, jak dalece ta noc łączy 

nas ze sobą.” 

 

Gdy z plikiem papierów w ręku wchodził Riviere do swego gabinetu, uczuł w prawym 

boku dotkliwy ból. który go od kilku tygodni nękał. 

„Coś niedobrze - : ze mną...” 
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Na chwilę oparł się o ścianę. 

„Śmieszne to wszystko.” 

Usiadł wreszcie w fotelu. 

Czuł się jak lew którego skrępowano więzami. i ogarnął go wielki smutek. Za wiele 

pracy - i taki rezultat! Mam lat pięćdziesiąt. 

Żyłem tak długo borykałem się. walczyłem, odmieniałem bieg wydarzeń, i oto co 

mnie teraz zajmuje i pochłania, ba. przesłania świat cały!... Doprawdy, śmiechu warte!” 

Posiedział chwilę, otarł pot z czoła, a gdy ochłonął, zabrał się do pracy. 

Powoli przeglądał papiery. 

„Stwierdziliśmy w Buenos Aires przy rozbieraniu silnika 301... winowajca zostanie 

surowo ukarany” 

Położył swój podpis. 

Ponieważ na lotnisku we Flonanopolis nie zachowano przepisów obowiązujących...” 

Podpisał. 

„Przenosimy dyscyplinarnie kierownika lotniska, który...” 

Podpisał. 

Ból w boku, tępy, ale wciąż dający znać o sobie, nowy, jakby odmieniający sens 

życia, przykuwał do siebie jego uwagę. To go napełniało goryczą. 

„Sprawiedliwy jestem czy niesprawiedliwy? Nie wiem: Gdy karzę liczba wypadków 

się zmniejsza. Nie pojedynczy człowiek jest odpowiedzialny, lecz jak gdyby jakaś potęga 

zagadkowa, której niepodobna dosięgnąć, jeśli nie dosięga się wszystkich. Gdybym chciał 

być zanadto sprawiedliwy, każdy lot nocny kończyłby się niechybną śmiercią.” 

Uczuł znużenie na myśl o tej bezwzględności, z jaką musi przeprowadzać raz 

nakreślony plan. Pomyślał, że litość jest jednak dobra. Pogrążony w zadumie, przerzucał 

wciąż papiery: 

„...co się zaś tyczy Robleta, to od dnia dzisiejszego przestał należeć do naszego 

personelu.” 

Stanął mu przed oczyma stary poczciwina, przypomniał sobie wieczorną z nim 

rozmowę: 

- Dla przykładu! Cóż chcecie, musi być przykład. 

- Ależ, panie dyrektorze... Raz się zdarzyło, jeden raz tylko! Przepracowałem tu całe 

niemal życie! 

- Przykład musi być. 
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- Panie dyrektorze” Proszę to „obejrzeć. panie dyrektorze! 

ów zniszczony portret; wycinek starej ilustracji, na którym Roblet. jako młodzieniec 

stoi przy samolocie. 

Riviere widzi, jak drżą stare ręce trzymając ten dowód naiwnej sławy. 

- Jeszcze w roku 1910 panie dyrektorze... to ja jestem, to z czasów, kiedy 

zmontowałem pierwszą w Argentynie maszynę. W lotnictwie pracuję od 1910 roku, panie 

dyrektorze... to już dwadzieścia lat temu! 

Więc jakże pan może mówić... a ci młodzi śmiać się będą ze mnie po warsztatach! O, 

pękać będą ze śmiechu. 

- Nic mnie to nie obchodzi. 

- A moje dzieci, panie dyrektorze, mam dzieci! 

- Powiedziałem raz: daję wam posadę zwykłego robotnika. 

- A mój honor, panie dyrektorze, moja godność! 

Dwadzieścia lat pracy w lotnictwie, - stary pracownik jak ja. 

- I będziecie zwykłym robotnikiem. 

- Nie mogę, panie dyrektorze, namawiam! 

Stare ręce trzęsą się i Riviere od wraca oczy od widoku tej skóry zniszczonej, 

zgrubiałej i pięknej. 

- Będziecie zwykłym robotnikiem. 

Nie - panie dyrektorze i jeszcze chciałbym powiedzieć... 

- Możecie odejść.” 

Riviere pomyślał: „Nie, jego wydalam tak brutalnie, ale wydalam złoto, za które może 

i nie jest on odpowiedzialny, które jednak w nim tkwi”. 

„Muszę kierować zdarzeniami - i są mi one posłuszne: stwarzam je. A ludzie, biedni 

ludzie są tylko czymś, co również trzeba dopiero stworzyć. Albo też usunąć ich, gdy poprzez 

nich wciska się zło. 

„Jeszcze chciałbym powiedzieć...” Co chciał ten biedak powiedzieć? Że odjęto mu 

radość jego życia? 

Że kochał dźwięk swych narzędzi uderzających o stal samolotów, że życie jego odarte 

zostanie z wielkiej poezji, i wreszcie... że trzeba przecież żyć? 

„Jestem bardzo znużony” - myślał Riviere. Gorączka rosła, pieszczotliwie nim 

owładała. Uderzał dłonią po papierach i myślał: „Lubiłem twarz tego starego towarzysza...” I 

znowu zobaczył te ręce. I wyobraził sobie nikły ruch, jaki by wykonały, aby nie połączyć w 
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dziękczynnym geście. Wystarczyło powiedzieć: 

„No dobrze! Zostajecie”. Riviere widział radosne drganie tych starych rąk. I ta radość, 

którą wyraziłaby nie twarz, lecz stare ręce robotnika - wydała mu się czymś najpiękniejszym 

w świecie. Chyba podrzeć tę dymisję?” Wyobraził sobie powrót starego wieczorem do domu i 

jego powściągliwą dumę wobec rodziny: 

„A więc zostawili cię” - Oczywiście! Przecież to ja zmontowałem pierwszy w 

Argentynie samolot” 

Opinia starego ocalona, młodzi nie będą się JUŻ śmiać... 

„Więc podrę?” 

Zadzwonił telefon, Rivier zdjął słuchawkę. 

Długa chwila, a potem odgłos odległości głębi, którą wiatr i przestrzeń nadają głosowi 

ludzkiemu. Wreszcie słowa: 

- Tu lotnisko. Kto przy telefonie? 

- Riviere. 

- Panie dyrektorze, 650 jest na pasie startowym. 

- Dobrze. 

- Wszystko gotowe, ale w ostatniej chwili musieliśmy na nowo założyć instalację 

elektryczną, połączenia były wadliwe. 

- Dobrze. Kto montował instalację? 

- Właśnie sprawdzamy. Jeżeli pan pozwoli, wyznaczymy karę: defekt w oświetleniu 

pokładowym może spowodować katastrofę. 

- Oczywiście. 

Riviere myślał: „Jeżeli się nie tępi zła, gdziekolwiek się je spotyka, zawsze są defekty 

w oświetleniu. Zbrodnią byłaby pobłażliwość. Roblet musi odejść.” 

Sekretarz, zatopiony w pracy, wciąż stukał na maszynie. 

- Co to? 

- Rachunki z dwu tygodni. 

- Dlaczego niegotowe? 

- Ja... 

- Dobrze, zobaczymy. 

„Dziwne, jak wydarzenia biorą górę nad wszystkim, dziwne, jak z nicości wyłania się 

naraz jakaś potężna nieznana moc, ta sama, co dźwiga wzwyż niebotyczne lasy. co wzbiera, 

pręży się i wycieka zewsząd, dokoła każdego wielkiego dzieła.” Riviere myślał o świątyniach, 
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które kruszą się i rozsypują w gruzy pod naporem drobnych pnączy. 

„Wielkie dzieło...” 

I myśli jeszcze, żeby się pokrzepić: „Tych wszystkich ludzi kocham przecie i nie ich 

zwalczam. Zwalczam to, czego są ślepym narzędziem.” 

Serce mu biło, czuł boleśnie jego przyśpieszone tętno. 

„Nie wiem, czy to, co czyniłem, jest dobre. Nie znam właściwej wartości życia 

ludzkiego, sprawiedliwości, zmartwienia. Nie wiem dokładnie, co warta jest radość 

człowieka. Ani ręka, która drży. Ani co warta litość czy dobroć...” 

I snuł dalej: 

„Życie się gmatwa w sprzecznościach, które trzeba rozplątywać, jak się da... Byle 

przetrwać, byle tworzyć, byle wymienić swe znikome ciało...” 

Riviere zastanawiał się chwilę, potem zadzwonił. 

- Proszę wezwać tu telefonicznie pilota, który ma lecieć do Europy. Muszę go widzieć 

przed odlotem. 

I myślał: 

„Nie mogę dopuścić, aby ten kurier niepotrzebnie zawrócił z drogi. Gdybym nie 

podniecał ambicji mych ludzi, wiecznie czuliby trwogę przed nocą.” 

 

Żona pilota, zbudzona dźwiękiem telefonu, spojrzała na męża i pomyślała: „Niech 

jeszcze pośpi trochę.” 

Patrząc z zachwytem na tę pierś obnażoną, sklepioną kształtnie niby kil statku, 

myślała o pięknym okręcie. 

Spoczywał oto w łóżku jak w zacisznym porcie i aby nic nie mąciło jego snu, 

wygładziła ręką fałdy kołdry, tak jak palec boski wygładza wzburzone fale morza. 

Wstała, otworzyła okno, uczuła na twarzy tchnienie wiatru. Pokój ich wznosił się nad 

miastem. Z sąsiedniej kamienicy, w której tańczono, wiatr przynosił dźwięki jakiejś tanecznej 

melodii - była to godzina zabawy i spoczynku. W tysiącach domów, niby w twierdzach, 

ukryci byli ludzie; wszędzie panował spokój i bezpieczeństwo, ale jej się zdawało, że oto za 

chwilę padnie okrzyk: „Do broni!” i że na ten zew porwie się ze snu jeden tylko człowiek - jej 

mąż. Spoczywał jeszcze we śnie, ale był to straszny spoczynek rezerwy bojowej, która za 

chwilę ma ruszyć do ataku. 

Nie chroniło go to miasto uśpione: jego światła staną się dlań bezużyteczne, gdy z ich 

kurzawy uleci w niebo, niby młody bóg. Patrzyła na jego silne ramiona, w których za godzinę 
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ważyć się będzie los komunikacji z Europą, na których zaciąży wielka odpowiedzialność, jak 

gdyby za losy całego miasta. Ogarnęła ją trwoga. Spośród milionów ludzi ten jeden 

przeznaczony jest na ową dziwną ofiarę. Ogarnął ją żal. 

Wymykał się z kręgu jej tkliwości. Karmiła go, pieściła, otaczała opieką - nie dla 

siebie jednak, lecz dla tej nocy, która go jej odbierze. Dla walk, niepokojów, zwycięstw, o 

których ona nic wiedzieć nie będzie. Te jego pieszczotliwe ręce są jedynie obłaskawione, 

gdyż prawdziwy ich trud i przeznaczenie są jej nie znane. 

Zna uśmiechy tego człowieka, jego pieszczoty, ale nie zna. jego boskich gniewów, 

gdy walczy z burzą. Przywiązywała go do siebie tkliwymi więzami: muzyką. miłością, 

kwiatami; ale za każdym razem, w godzinę odjazdu, więzy te opadały zeń i zdawało się, że 

nie bolał nad tym wcale. 

Otworzył oczy. 

- Która godzina? 

- Północ. 

- A jaka pogoda? 

- Nie wiem. 

Wstał z łóżka. Szedł wolno, przeciągając się, ku. oknu. 

- Nie będzie mi zbyt zimno. A skąd wiatr? 

- Skądże mam wiedzieć... 

Wychylił się. 

- Wiatr południowy. To bardzo dobrze. Potrwa aż do samej Brazylii.” 

Zobaczył księżyc i poczuł się bogatym. Potem skierował oczy na miasto w dole. Nie 

wydało mu się ani miłe, ani świetliste, ani ciepłe. Już widział, jak wycieka nikły piasek jego 

świateł. 

- O czym myślisz? 

Myślał o możliwości mgły od strony Porto Allegre. 

„Mam swoją taktykę. Wiem. gdzie trzeba okrążyć.” 

Wychylał się wciąż przez okno. Wciągał głęboko powietrze, jak gdyby miał zamiar, 

nagi. skoczyć w morze. 

- Nawet ci nie smutno . Na ile dni wyjeżdżasz? 

Osiem, dziesięć dni Sam dobrze nie wie. Smutno? 

Nie; dlaczego? Te równiny, miasta, góry... Leciał, zdawało mu się, z własnej woli na 

ich podbój. Myślał o tym, że zanim upłynie godzina, posiądzie i odrzuci Buenos Aires. 
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Uśmiechnął się. 

- To miasto... wkrótce zostanie daleko poza mną. 

Pięknie jest lecieć w nocy. Jest się twarzą do południa, pociąga się rączkę od gazu, a 

po dziesięciu sekundach krajobraz się odwraca, jest się twarzą na północ. Miasto jest już tylko 

dnem morza. 

Rozmyślała nad tym, ile rzeczy trzeba odrzucić od siebie, żeby zwyciężyć. 

- Nie kochasz twego domu? 

- Owszem, kocham mój dom... 

Ale już wiedziała, że odchodzi. Szerokie jego barki ciężką linią rysowały się na tle 

nieba. Wskazała mu to niebo. 

- Piękną masz pogodę, twoja droga jest wysłana gwiazdami. 

Zaśmiał się. 

- Tak. 

Położyła mu rękę na ramieniu, uczuła ze wzruszeniem jego ciepło: czyżby temu ciału 

groziło niebezpieczeństwo”?... 

- Silny jesteś, ale bądź ostrożny! 

- Oczywiście, oczywiście... 

I znów się roześmiał... 

Zaczął się ubierać. Wybierał na tę uroczystość odzież najgrubszą, obuwie najcięższe, 

przyodziewał się jak chłop. Im większej ociężałości nabierała jego postać, tym więcej go 

podziwiała. Sama przyciągała mu pas, sama wdziewała mu buty. 

- Te buty trochę uwierają. 

- Dam ci inne. 

- Poszukaj mi sznurka do latarki. 

Obejrzała go. Poprawiła jeszcze ostatnie niedokładności ciężkiego rynsztunku; 

wreszcie wszystko było w porządku. 

- Jesteś śliczny. 

Zobaczyła, że się przyczesuje starannie. 

- Czy to dla gwiazd? 

- Żebym się nie czuł starym. 

- Jestem zazdrosna... 

Zaśmiał się. objął ją i przycisnął do swej ciężkiej odzieży. Potem uniósł w górę, jak się 

podnosi małą dziewczynkę, i wciąż śmiejąc się położył na łóżku. 
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- Śpij! 

Zamknął za sobą drzwi. Szedł ulicą wśród nierozpoznawalnego nocnego tłumu, 

stawiając pierwsze kroki na drodze ku zwycięstwu. 

Ona pozostała sama. Patrzała ze smutkiem na kwiaty, na książki, na to zacisze 

domowe, które dla niego było już tylko - dnem morza. 

 

Riviere powitał go słowami: 

- Okpił mnie pan ostatnim razem. Wrócił pan z drogi, chociaż komunikaty 

meteorologiczne były pomyślne; można było jakoś się przemknąć. Co, tchórz obleciał? 

Pilot, zaskoczony, milczał. Z wolna pocierał jedną rękę o drugą. Potem podniósł 

głowę i spojrzał Riviere'owi prosto w oczy. 

- Tak. 

Riviere uczuł w głębi litość dla tego dzielnego młodzieńca. który doznał strachu. Pilot 

próbował usprawiedliwić się: 

- Nie widziałem już nic. Bardzo być może. że gdzieś tam dalej... jak zapowiadało 

radio. Ale oświetlenie nawaliło i nie widziałem już nawet własnych rąk. Chciałem zapalić 

światła pozycyjne, żeby przynajmniej zobaczyć skrzydła, ale nie zobaczyłem nic. 

Czułem, że jestem na dnie jakiejś dziury, z której niepodobna się było wydostać I 

wtedy to silnik zaczął trząść... 

- Nic podobnego. 

- Jak to? 

- A tak. Obejrzeliśmy potem silnik dokładnie. 

Był w porządku. Ale silnik ma zwyczaj trząść wtedy, kiedy pilota opuści odwaga. 

- A któż by ją miał w moim położeniu? Byłem poniżej szczytów górskich. Kiedym 

chciał się wznieść wyżej, natknąłem się na silne wiry. A pan wie, kiedy się nic nie widzi... te 

rzucania... Zamiast się podnieść, opadłem o sto metrów w dół. Nie widziałem już ani 

żyroskopu, ani manometrów. Zdawało mi się, że silnik zmniejsza obroty, że się za bardzo 

grzeje, że ciśnienie oleju spada... A wszystko to w zupełnym mroku. niby w jakiejś malignie. 

Rad byłem znów zobaczyć oświetlone miasto. 

- Zbyt bujną ma pan wyobraźnię. Może pan odejść. 

I pilot wyszedł. 

Riviere zagłębia się w fotelu i przesuwa ręką po swych siwych włosach. 

„To najodważniejszy z moich ludzi. Owego wieczoru dokonał pięknej rzeczy, ale 
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muszę go bronić przed napadami strachu.” - A potem, gdy zaczyna go znowu ogarniać pokusa 

wzruszenia: „Żeby pozyskać miłość ludzi - rozmyślał już łagodniej - dość jest okazać 

współczucie. Ja im nie okazuję współczucia albo ukrywam to. A jednak przyjemne byłoby 

widzieć dokoła siebie przyjazne i życzliwe twarze. Lekarz zdobywa serca ludzkie wykonując 

swój zawód. Mój zawód jednak to obsługiwanie zdarzeń. I dla tego celu muszę szkolić i 

wykuwać ludzi. O, jakże mi to cięży, ten ślepy mus, gdy wieczorem zasiadam przy biurku nad 

dziennikami lotów! Wystarczy chwila nieuwagi lub pozostawienie najlepiej nawet 

obmyślanych zdarzeń ich własnemu biegowi, a wnet, w jakiś tajemniczy sposób, rodzą się 

katastrofy. Jedynie, być może, wola moja chroni samolot od zepsucia się w locie albo nie 

pozwala burzy opóźnić przybycia poczty! Aż dziwną mi się wydaje niekiedy ta moja władza.” 

I rozmyślał dalej: 

„A może wszystko to jest całkiem proste i jasne. 

W taki sam sposób zmaga się nieustannie ogrodnik z trawnikiem - jedynie wysiłkiem 

swej ręki powstrzymuje wiecznie wychylającą się z gleby gęstwę roślin, niby jakiś dziwaczny 

bór.” 

Myśli o pilocie: 

„Ratuję go przed strachem. Uderzam nie w niego, lecz poprzez niego w ten bezwład, 

który paraliżuje człowieka w obliczu nieznanego. Gdybym chciał go wysłuchać, pożałować, 

gdybym potraktował poważnie to, co go spotkało, gotów byłby uwierzyć, iż naprawdę 

powraca z jakiejś krainy pełnej tajemnic - gdyż tylko w obliczu tajemnicy człowiek się 

załamuje. Trzeba, żeby nie było tajemnic. Trzeba, żeby ludzie zagłębiali się w tę ciemną 

otchłań i powracali z niej mówiąc, że nic się nadzwyczajnego nie stało. Trzeba, żeby człowiek 

zapuszczał się w najtajniejsze jądro nocy, w sam jej gąszcz, nie mając nawet latarki zaledwie 

oświetlającej ręce lub skrzydło, ale odpychającej odeń to coś nieznane - bodaj na długość 

ramienia.” 

A jednak pomiędzy Riviere'em a jego pilotami pomimo tej nieustannej walki 

zadzierzgnęły się więzy jakiegoś cichego a prawdziwego braterstwa. Byli ludźmi tego samego 

pokroju, których trawiła ta sama żądza zwycięstwa. Ale Riviere dobrze pamiętał i inne walki, 

które musiał kiedyś stoczyć o przezwyciężenie nocy. 

W kołach urzędowych obawiano się mrocznej przestrzeni nocy niby jakiejś 

niezbadanej dżungli. Narażać ludzi przy szybkości dwustu kilometrów na godzinę na burze, 

mgły i przeszkody materialne, które zdradliwie kryje w sobie noc, wydawało się rzeczą 

ryzykowną. dopuszczalną chyba w lotnictwie wojskowym - pilot opuszcza lotnisko w noc 
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jasną, rzuca bomby i powraca na to samo lotnisko. Ale próba stworzenia regularnej 

komunikacji nocnej musiałaby zakończyć się niepowodzeniem. Jest to dla nas kwestia życia 

albo śmierci - odpowiada na to Riviere - tracimy bowiem co nocy przewagę, jaką w ciągu 

dnia, dzięki szybkości lotu, zyskujemy nad komunikacją kolejową lub okrętową.” 

Nudziły Riviere'a rozmowy o bilansach, asekuracjach. a nade wszystko o tym. co 

powie opinia publiczna. „Opinia... - odcinał się - można nią przecież pokierować!” I myślał 

przy tym: „Tyle czasu na próżno straconego! Bo przecież jest coś. co decyduje o wszystkim. 

To, co żyje, obala wszystko, aby żyć. i tworzy, aby żyć, swoje własne prawa. Na to nie ma 

rady.” 

Riviere nie wiedział, ani kiedy, ani w jaki sposób uda się lotnictwu transportowemu 

wprowadzić nocne loty, rozumiał tylko jedno - trzeba nieodwołalnie rozwiązać to 

zagadnienie. 

Pamiętał zielone sukno, przed którym siedział, podparłszy brodę i wysłuchując tych 

wszystkich zarzutów z dziwnym poczuciem siły. Zarzuty wydawały mu się czcze, skazane z 

góry na to, że życie je obali. I czuł w sobie własną siłę, niby nagromadzony ciężar. 

„Moje argumenty są ważkie, więc zwyciężą - myślał Riviere. - Taki jest naturalny 

bieg rzeczy.” A kiedy żądano od niego rozstrzygnięć doskonałych, wykluczających wszelkie 

ryzyko, odpowiadał: „Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza 

doświadczenia.” 

Po długim roku walki Riviere odniósł zwycięstwo. 

Jedni mówili: „Dlatego że wierzył”, inni: „Dlatego że był uparty, że miał siłę 

nadchodzącego niedźwiedzia”, jego zdaniem to było bardziej proste - dlatego że szedł w 

dobrym kierunku. 

Ale cóż to były za ostrożności na początku! Zrazu samoloty odlatywały na godzinę 

przed wschodem słońca i lądowały w godzinę po zachodzie. Dopiero gdy Riviere poczuł się 

bardziej pewny dzięki swemu doświadczeniu, odważył się pchnąć swych pilotów w otchłanie 

nocy. Zaledwie słuchany, prawie potępiony, toczył obecnie samotną walkę. 

Riviere zadzwonił. Chciał się dowiedzieć, jakie nadeszły ostatnie wiadomości o 

samolotach znajdujących się w drodze. 

Tymczasem samolot podążający z Patagonii miał przed sobą burzę i Fabien nie chciał 

jej okrążać. Sądził bowiem, że burza objęła zbyt rozległą przestrzeń, gdyż linia błyskawic 

sięgała daleko w głąb kraju i odsłaniała potężne zwały chmur. Spróbuje przelecieć pod nimi, a 

jeżeli okaże się to niemożliwe, zdecyduje się na powrót. 
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Sprawdził swoją wysokość: tysiąc siedemset metrów. Nacisnął dłońmi ster, by zniżyć 

lot. Motor drgnął silnie i samolot zadygotał. Fabien poprawił na oko kąt zniżania, po czym na 

mapie sprawdził wysokość wzgórz: pięćset metrów. Żeby zapewnić sobie wolną przestrzeń 

do manewrowania, lecieć będzie na wysokości siedmiuset metrów. 

Poświęcił swoją wysokość, tak jak się stawia na kartę majątek. 

Nagle, natrafiwszy na wiry, samolot silnie zadygotał. Fabien uczuł się zagrożony 

przez niewidzialne prądy. Śnił, że zatacza” półkole i odnajduje tysiąc gwiazd, nie zmienił 

wszakże kierunku ani o jeden stopień. 

Jął obliczać swe szansę: miał widocznie do czynienia z burzą lokalną, skoro Trelew, 

najbliższy port lotniczy, sygnalizował zachmurzenie trzech czwartych nieba. Chodzi więc o 

przetrwanie jakichś dwudziestu zaledwie minut w tym czarnym betonie. A jednak ogarnął go 

niepokój. Wychyliwszy się na lewą stronę przeciwko wiatrowi, usiłował zdać sobie sprawę z 

niewyraźnych lśnień, które snują się nawet wśród najciemniejszych mroków nocy. Nie były 

to nawet lśnienia, lecz może tylko pewne różnice zwartości w litym gąszczu mroku, a może - 

złudzenie znużonego spojrzenia. 

Rozwinął kartkę radiotelegrafisty: 

„Gdzie jesteśmy?” 

Wiele by dał za to, żeby sam mógł wiedzieć. Odpowiedział: 

„Nie wiem. Przebijamy się, na busolę, przez burzę” 

Wychylił się jeszcze. Przeszkadzał mu patrzeć płomień z rur wydechowych, 

uczepiony do silnika niby pióropusz ognisty. Był tak nikły, że przyćmiłoby go światło 

księżyca, lecz w tej próżni niebytu skupiał w sobie cały świat widzialny. Fabien patrzył weń. 

Wiatr splatał go w zwarty warkocz, niby płomień pochodni. 

Co trzydzieści sekund zanurzał Fabien głowę pod osłonę kabiny, by spojrzeć na 

żyroskop i busolę. Nie śmiał już zapalać małych lampek czerwonych, które go oślepiały na 

czas dłuższy: rozpoznawał na przyrządach świecące cyfry, które polśniewały nikłym światłem 

gwiazd Tu, wśród tych wskazówek i cyfr doznawał złudnego uczucia bezpieczeństwa, jakie 

się ma w okrętowej kajucie miotanej burzą Samolot płynął przez mrok nocny z zaczajonymi 

w nim skałami, urwiskami, szczytami gór - z takim samym nieodwołalnym fatalizmem, z 

jakim płynie okręt wśród rozhukanego żywiołu. 

„Gdzie jesteśmy?” - powtarzał swe pytanie radiotelegrafista. 

Fabien znów wynurzał głowę spod osłony kabiny i, wychylony w lewo, rozpoczynał 

swe straszliwe czuwanie. Nie wiedział już, ani ile czasu, ani ilu wysiłków potrzeba, żeby go 
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wyzwolić z sideł mroku. Zwątpił już prawie o możliwości tego wyzwolenia, postawił bowiem 

życie swe na tę małą kartkę papieru, brudną i zmiętą, którą po tysiąckroć rozwijał i 

odczytywał, by ożywić wątlejącą nadzieję: „Trelew: niebo zachmurzone w trzech czwartych, 

słaby wiatr zachodni.” Jeżeli Trelew w - trzech czwartych zachmurzone, to jego światła 

powinny by być widzialne w przerwach pomiędzy chmurami. Chyba że... 

Nadzieja ujrzenia zapowiedzianej jasności nęciła do lotu naprzód; miotany jednak 

wątpliwością, nagryzmolił kartkę do radiotelegrafisty: „Nie wiem, czy zdołam przebić się. 

Zapytaj, czy za nami wciąż pogoda.” 

Odpowiedź przeraziła go: 

„Commodoro sygnalizuje: powrót niemożliwy. Burza.” 

Zaczynał się domyślać, że ma do czynienia z niezwykłą nawałnicą, która od Andów 

zawracała nagle ku morzu. Zanim więc zdążyłby dolecieć do miasta. już by je ogarnął cyklon. 

„Zapytać San Antonio o pogodę.” 

„San Antonio odpowiada: zrywa się wiatr zachodni. na zachodzie burza. Niebo w 

czterech czwartych zachmurzone San Antonio bardzo źle słyszy, z powodu 

przeszkadzających trzasków. Ja również źle słyszę. Będę zmuszony zwinąć wkrótce antenę z 

powodu wyładowań. Czy zawracamy? Jakie plany?” 

„Daj mi spokój. Zapytaj Bahia Blanca o pogodę” 

„Bahia Blanca odpowiada. przewidujemy za minut dwadzieścia gwałtowną burzę od 

zachodu nad Bahia Blanca.” 

„Zapytaj Trelew o pogodę.” 

„Trelew odpowiada: huragan z zachodu, trzydzieści metrów na sekundę, ulewa.” 

„Zawiadom Buenos Aires: jesteśmy zablokowani ze wszystkich stron, burza 

rozprzestrzenia się na tysiące kilometrów, nie widzimy nic. Co robić?” 

Dla pilota noc ta nie miała kresu, nie wiodła bowiem ani do lotniska (wszystkie 

zdawały się niedostępne), ani ku jasności świtu - za godzinę i minut czterdzieści zabraknie 

benzyny. Wcześniej czy później trzeba będzie pogrążyć się na oślep w ten mroczny gąszcz. 

Gdybyż mógł dotrwać do dnia. 

Fabien myślał o świcie jak o jakimś złotym wybrzeżu piaszczystym, na które 

opuściłby się po ciężkiej nocy. Pod zagrożonym samolotem wyłania się płaszczyzna równin. 

Na cichej ziemi drzemiące osiedla, stada. wzgórza. Niebezpieczeństwa, które czaiły się w 

mroku nocy. już niegroźne. Jakże podążałby ku temu świtowi, gdyby mógł! 

Czuł się zewsząd osaczony. Tak czy inaczej, źle czy dobrze, wszystko się wkrótce 
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rozstrzygnie w tym mroku. 

Tak jest. Nieraz już z nastaniem świtu doznawał uczucia, że powraca do zdrowia po 

ciężkiej chorobie. 

Ale próżno wytężał wzrok w kierunku wschodu. gdzie kryło się słońce: dzielił go od 

słońca nieprzebyty bezmiar nocy. 

- Samolot pocztowy z Asunciór - podąża pomyślnie. Będzie tu na godzinę drugą. 

Natomiast przewidujemy znaczne opóźnienie samolotu z Patagonii, który zdaje się być w 

trudnym położeniu. 

- Słucham, panie dyrektorze. 

- Bardzo możliwe, że wyprawimy pocztę do Europy, nie czekając na przybycie poczty 

z Patagonii. Jak tylko przyleci Asunción, proszę zgłosić się do mnie po instrukcje. Być w 

pogotowiu. 

Riviere odczytywał teraz depesze z północnych stacji lotniczych, zapowiadające 

poczcie europejskiej drogę księżycową - „Pełnia, niebo czyste, bez wiatru „ 

Góry Brazylii, ostro zarysowane na wyiskrzonym tle nieba, zdają się nurzać swe 

zwarte czarne włosy lasów w migotliwym srebrze morza. Te lasy pod ulewą księżycowych 

promieni nie zmieniające swej jednolitej czarnej barwy I te czarne również wyspy, rozsiane 

po morzu, niby szczątki rozbitych okrętów i wzdłuż całej drogi księżyc - nieustannie bijąca 

fontanna światłości. 

Samolot mający wieźć pocztę do Europy czeka tylko rozkazu Riviere aby pogrążyć się 

cały w noc, - tę krainę łagodnej światłości i niezmąconej ciszy Nic w tym świecie nie narusza 

harmonii cieniów i światła. Nie wśliźnie się tam najlżejszy podmuch wiatru, który by w 

krótkim czasie mógł zmącić piękną ciszę nieba. 

Ale Riviere waha się wobec tej świętej krainy, jak poszukiwacz złota wobec 

pouszkadzanych drenów. 

Niepomyślne wieści, nadchodzące z południa przemawiają przeciwko niemu, 

jedynemu obrońcy lotów nocnych Katastrofa w Patagonii dostarczyłaby jego przeciwnikom 

tak ważkich argumentów natury moralnej, że wobec nich niezłomna wiara Riviere'a mogłaby 

się okazać bezsilna. Wiara ta bynajmniej nie została zachwiana: cóż. cały dramat 

spowodowało pewne niedociągnięcie, ten dramat uwidocznił to niedociągnięcie - i nic 

ponadto. „Trzeba będzie może rozszerzyć sieć stacji obserwacyjnych na zachodzie... zresztą 

zobaczymy. - I rozmyślał dalej: - Nic nie zaszło takiego co skłoniłoby mnie do odstąpienia od 

mojej idei. Jeszcze jedna przyczyna wypadków zostanie usunięta. ta właśnie, która obecnie 
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wyszła na jaw.” Niepowodzenia krzepią silnych. Niestety, gra idzie przeciwko ludziom, a w 

tej grze istotny sens rzeczy tak mało znaczy. Wygrywa się lub traci się na pozorach - marne 

wygrane i marne straty. I w rezultacie jest się skrępowanym pozorami przegranej Riviere 

zadzwonił. 

- Czy nie ma żadnych wiadomości radiowych z Bahia Blanca. 

- Żadnych 

- Proszę wywołać stację do telefonu. 

Po pięciu minutach pytał: 

- Dlaczego nic nam nie podajecie. 

- Nie słyszymy kuriera. 

- Czy milczy? 

- Nie wiemy. Straszliwa burza Nawet gdyby się odzywał, nie usłyszelibyśmy go. 

- A czy Trelew słyszy!!! 

- My nie słyszymy Trelewa. 

- Więc telefonujcie. 

- Już próbowaliśmy: linia przerwana. 

- Jaka u was pogoda? 

- Niepewna. Błyskawice na zachodzie i na południu. Parno. 

- A wiatr? 

- Jeszcze słaby, ale nie na długo. Błyskawice zbliżają się szybko. 

Cisza. 

- Bahia Blanca? Słyszycie? To dobrze. Odezwijcie się za dziesięć minut. 

Rivierę przegląda depesze stacji południowych. 

Wszystkie doniosły, że nie mają żadnych wieści od samolotu. Niektóre stacje już nie 

odpowiadały i na mapie powiększał się stopniowo obszar milczenia, na którym miasta 

ogarnięte cyklonem przyczaiły się za zamkniętymi drzwiami, a wśród pogrążonych w mroku 

ulic dom każdy był jak statek odcięty od świata i zgubiony pośród nocy. Dopiero świt 

przyniesie im wyzwolenie. 

Riviere pochylony nad mapą, nie tracił jednak nadziei, że odnajdzie bodaj skrawek 

czystego nieba, gdyż rozesłał był do trzydziestu przeszło miast prowincjonalnych depesze z 

zapytaniem o pogodę, i odpowiedzi zaczynały nadchodzić. Na przestrzeni dwu tysięcy 

kilometrów stacje radiowe otrzymały polecenie ażeby skoro pochwycą wołanie samolotu, 

natychmiast zawiadomiły o tym Buenos Aires, które im poda położenie najbliższego lotniska 
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po to, by przekazać je Fabienowi. 

Sekretarze, zwołani na godzinę pierwszą po północy, stawili się do biura. Tu 

dowiedzieli się w sposób tajemniczy o tym, że być może, zniesione zostaną loty, nocne i że 

nawet poczta do Europy odleci do niej ze świtem. Rozmawiali półgłosem o Fabienie. o 

cyklonie. a zwłaszcza o Rivierze. Wiedzieli, że siedzi tuż za ścianą, zgnębiony, że bieg 

wypadków zadał mu kłam. 

Naraz ucichły wszystkie rozmowy, we drzwiach stał Riviere w płaszczu i kapeluszu 

nasuniętym na oczy, wieczny wędrowiec. Podszedł z wolna do szefa biura. 

- Jest dziesięć po pierwszej. Czy papiery dla poczty europejskiej gotowe? 

- Myślałem... 

- Nie ma tu co myśleć, tylko trzeba wykonywać. 

Odwrócił się powoli ku otwartemu oknu, z rękami założonymi w tył. 

Zbliżył się sekretarz. 

- Nie możemy, panie dyrektorze spodziewać się zbyt licznych odpowiedzi. Właśnie 

nadeszła wiadomość, że linie telegraficzne w wielu miejscach są uszkodzone . 

- Dobrze. 

Riviere nieruchomo patrzył w noc. 

A więc każda nadchodząca wiadomość zagrażała losowi pocztowego samolotu. Każde 

miasto, które zdążyło odpowiedzieć zanim jego linie zostały zniszczone, sygnalizowało 

zbliżanie się cyklonu. „Niby jakiś pochód wrogiej armii, idzie z głębi lądu, od Andów, zmiata 

wszystko po drodze”. 

Gwiazdy wydawały się Rivierovi zbyt lśniące, powietrze zbyt wilgotne. Co za dziwna 

noc mętniała nagłymi plamami jak miąższ świetlnego owocu. 

Nad Buenos Aires wznosiło się jeszcze niebo wyiskrzone gwiazdami, ale była to tylko 

oaza, i to chwilowa. Lotnisko zresztą poza zasięgiem zagrożonego samolotu. 

Noc złowroga, rozkładająca się pod tchnieniem złego wiatru. Noc trudna do 

przezwyciężenia. 

Kędyś, w jej głębiach, samolot był narażony na niebezpieczeństwo, a jego załoga 

męczyła się w daremnym trudzie. 

 

Żona Fabiena podeszła do telefonu. 

W noc powrotu męża obliczała zazwyczaj przebieg jego lotu z Patagonii: „Teraz 

odlatuje z Trele - v. 
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I zasypiała. A potem znów: „Teraz zbliża się pewnie do San Antonio, widzi już 

światła miasta.” Wtedy wstawała, odsłaniała firanki i badała niebo: „Te chmury przeszkadzają 

mu...” Czasem księżyc, jak pasterz, wędrował po niebie. Wówczas młoda kobieta kładła się 

znów do łóżka, uspokojona księżycem i gwiazdami - tymi tysiącami istnień otaczających jej 

męża. 

Około pierwszej czuła już jego bliskość: „Nie powinien być daleko, już może widzi 

miasto...” Wówczas wstawała znów i przygotowywała jedzenie: kawa musiała być gorąca: 

„Zimno tam w górze...” Przyjmowała go zawsze tak, jak gdyby przybywał ze śnieżnych 

szczytów gór - „Nie zimno ci?” - „Ależ nie!” - „Ogrzej się jednak...” Kwadrans po pierwszej 

wszystko było gotowe. Wtedy telefonowała. 

Tej nocy, tak samo jak poprzednich, zapytała: 

- Czy Fabien już wylądował? 

Sekretarz, który ją słuchał, stropił się. 

- A kto mówi? 

- Simona Fabien. 

- A... w tej chwili... 

Nie śmiał mówić, oddał słuchawkę szefowi biura. 

- Kto przy telefonie? 

- Simona Fabien. 

- A!... Czego pani sobie życzy? 

- Czy mąż mój już wylądował? 

Chwila milczenia, której nie mogła zrozumieć, po czym krótka odpowiedź: 

- Jeszcze nie. 

- A więc spóźnia się?! 

- Tak... 

Znów chwila ciszy. 

- Tak... spóźnia się. 

- Ach... 

To „Ach!” było krzykiem zranionego ciała. 

Opóźnienie to jeszcze nic... jeszcze nic... ale - gdy się przedłuża... 

- A o której godzinie będzie tu?! 

- O której godzinie tu będzie . Nie, nie wiemy. 

Stała przed głuchą ścianą Słyszała jeno echo własnych pytań. 
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- Proszę, niech mi pan odpowie! Gdzie on się teraz znajduje? 

- Gdzie się znajduje. Zaraz, proszę pani. . 

Ten bierny opór sprawiał jej ból. Coś się tam działo za tą ścianą. 

Wreszcie usłyszała odpowiedź: 

- Wystartował z Commodoro o godzinie dziewiętnastej trzydzieści. 

- A potem? 

- Potem... Jest bardzo spóźniony... Bardzo spóźniony z powodu niepogody... 

- A! Niepogody... 

Co za niesprawiedliwość, co za oszustwo - ta cicha noc księżycowa tu, nad Buenos 

Aires! Nagle przypomniała sobie, że z Commodoro do Trelew leci się dwie godziny. 

- To on już od sześciu godzin leci do Trelew! 

Przysyła wam przecież jakieś wiadomości! Więc co mówi”? 

- Co mówi? Oczywiście w taką niepogodę... pani rozumie... meldunki jego do nas nie 

dochodzą. 

- W taką pogodę! 

- Więc proszę pani... przyrzekam, że zatelefonuję. jak tylko dowiemy się 

czegokolwiek. 

- Ach, panowie nic nie wiecie... 

- Do widzenia pani. 

- Nie, nie! Chcę mówić z dyrektorem! 

- Pan dyrektor bardzo zajęty, proszę pani, jest w tej chwili na naradzie... 

- To mnie nic nie obchodzi. Nic nie obchodzi Muszę z nim mówić! 

Szef biura otarł pot z czoła. 

- Za chwilę... 

Pchnął drzwi do pokoju Riviere'a. 

- Pani Fabien chce z panem mówić. 

„Oto czego się bałem” - pomyślał Riviere Zaczynały wchodzić w grę elementy 

uczuciowe dramatu. 

Zrazu chciał je wykluczyć - do sali operacyjnej nie wpuszcza się matek i żon. Tak 

samo na tonącym okręcie tłumić należy wzruszenie. Przeszkadza ono, gdy chodzi o ratowanie 

ludzi. A jednak zgodził się na tę rozmowę. 

- Proszę połączyć z moim aparatem. 

Słuchał dalekiego drżącego głosu i już wiedział, że nie będzie mógł dać żadnej 
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odpowiedzi. Ścieranie się ich dwojga byłoby beznadziejne, jałowe. 

- Proszę pani, niech się pani uspokoi! W naszym zawodzie często się zdarza, że trzeba 

długo czekać na wiadomość. 

Doszedł do tej granicy, gdzie wyłania się problem nie czyjejś niedoli osobistej, ale 

samego czynu. Naprzeciw. Riviere'a stała nie tylko żona Fabiena, lecz odmienne pojmowanie 

życia. Mógł tylko litować się słuchając tych słów żałosnych, tej pieśni smutnej, jemu wrogiej. 

Ani czynu bowiem, ani szczęścia osobistego nie można dzielić - są niepodzielne. Ta kobieta 

przemawiała do niego w imię jakiegoś świata absolutnego, a jednocześnie w imię swych 

obowiązków i swych praw. W imię świata, w którym płonęła lampa na stole wieczornym, w 

imię ciała, co się dopomina o swoje ciało, w imię świata pełnego nadziei, tkliwości, 

wspomnień. Domagała się swego dobra i miała rację. 

I on również miał rację, ale nie miał nic do przeciwstawienia prawdzie tej kobiety. I 

przy świetle skromnej lampy domowego zacisza jego własna prawda wydała mu się trudną do 

wypowiedzenia, nieludzką. 

- Proszę pani... 

Już go nie słuchała. Opadła, jak mu się zdawało, aż do jego nóg, bijąc słabymi 

pięściami o głuchą ścianę. 

Kiedyś, gdy stał pochylony nad robotnikiem okaleczonym przy budowie mostu, 

usłyszał był Riviere z ust pewnego inżyniera te słowa: „Czy wart jest cały most tej jednej 

zmiażdżonej twarzy?” Na pewno ani jeden wieśniak nie zgodziłby się za cenę okaleczenia tej 

przerażającej twarzy mieć most, który mu skracał drogę. A jednak mosty wciąż się buduje. 

Inżynier ów dodał: „Interes ogólny składa się z sumy interesów prywatnych: „jest to jedyne 

uzasadnienie.” Na co mu później Riviere odrzekł: „Ale jeżeli nawet życie ludzkie jest 

bezcenne, postępujemy zawsze tak, jak gdyby istniało coś, co jest więcej warte niż życie 

ludzkie... 

Ale co?” 

I Riviere, myśląc o załodze samolotu pocztowego, uczuł ciężar w sercu. Wszelki czyn, 

nawet budowa mostu, niszczy szczęście ludzkie. I nie mógł już uchylić się teraz od pytania: w 

imię czego? 

„Ci ludzie - myślał - którzy za chwilę może zginą, mogliby sobie żyć szczęśliwi.” 

Widział twarze pochylone w złotym sanktuarium wieczornej lampy. 

„W imię czego wyrwałem ich stamtąd?” W imię czego oderwał ich od szczęścia 

osobistego? Czyż nie jest pierwszym nakazem strzec i ochraniać to szczęście? 
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A on je właśnie niszczy. Bo i tak nieodwołalnie nadejdzie dzień, gdy te złote 

sanktuaria rozwieją się jak fatamorgana. Zniszczą je starość i śmierć, bardziej nielitościwa niż 

on, Riviere. Ale jest może coś innego, bardziej trwałego, co należałoby ocalić; może jest do 

ocalenia ta właśnie cząstka człowieka, nad której urobieniem trudzi się właśnie on, Riviere? 

Jeżeli nie - cała jego działalność nie ma usprawiedliwienia. 

„Kochać, tylko kochać - i cóż dalej!” Riviere miał niejasne poczucie obowiązku 

większego od kochania. 

Być może, że i tu wchodziła w grę pewna tkliwość. ale zupełnie inna. Przypomniało 

mu się zdanie: „Rzecz w tym. ażeby ich uczynić wiecznymi...” Gdzież to był wyczytał? „To, 

o co zabiegacie wewnątrz siebie - umrze.” Przypomniał sobie oglądaną niegdyś w Peru 

starożytną świątynię Inków, poświęconą bogu słońca. 

Strome ściany głazów na szczycie góry. Gdyby nie one, cóż pozostałoby z potężnej 

ongi cywilizacji, która ciąży ciężarem tych głazów na dzisiejszym człowieku jak wyrzut? „W 

imię jakiej surowej konieczności czy w imię jakiej szczególnej miłości wódz tego 

zaginionego ludu, zmuszając tłumy do wzniesienia tej świątyni na górze, nakazał im tym 

samym utrwalić ich byt na wieki?” Potem przypomniały się jeszcze Riviere'owi owe tłumy z 

miasteczka tłoczące się dokoła kiosków z muzyką. „Też swego rodzaju szczęście - ten 

deptak...” - pomyślał. Wódz dawnych ludów, jeżeli nie znał litości dla cierpienia człowieka, 

litował się jednak jego śmierci. Nie jego śmierci jako jednostki, lecz znikomości rodzaju 

skazanego na zagładę. 

I kazał swemu ludowi wznosić z głazów budowle, które ostoją się piaskom pustyni. 

 

Ta kartka złożona we czworo może go uratuje Fabien rozwija ją z zaciętymi zębami. 

„Niepodobna porozumieć się z Buenos Aires. Nie mogę już nawet manipulować, iskry 

strzelają mi w palce” 

Fabien. zirytowany, chciał odpowiedzieć, ale zaledwie wypuścił z rąk ster żeby pisać, 

podrzucił go silny wstrząs: potężny prąd poderwał go wraz z pięciu tonami metalu w górę i 

kołysał. Zaniechał pisania. 

Ręce jego znów chwyciły ster i kołysanie opanowały. 

Fabien odetchnął głęboko. Jeżeli jego towarzysz ze strachu przed burzą zwinął antenę, 

zbije go na kwaśne jabłko, gdy wylądują. Za wszelką bowiem cenę chciał nawiązać kontakt z 

Buenos Aires. jak gdyby stamtąd, z oddalenia tysiąca pięciuset kilometrów, miano im rzucić 

linę ratunkową w tę otchłań, w której się znaleźli. W braku jakiegoś drżącego światła. niemal 
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zbytecznej lampy zajazdu, która jak morska latarnia zdradziłaby jednak obecność ziemi, 

niechby bodaj jakikolwiek głos doleciał z tego świata, który już nie istniał. Pilot podniósł 

pięść i w czerwonej poświacie potrząsnął nią rozpaczliwie, żeby siedzącemu za nim 

towarzyszowi dać poznać tę straszną prawdę. tamten jednak, pochylony nad spustoszoną 

otchłanią o pogrzebanych miastach i zagasłych światłach, gestu tego nie spostrzegł. 

Fabien usłuchałby każdej rady, byleby ją tylko usłyszeć. „Jeżeli każą mi kręcić się w 

kółko - myślał - będę kręcił się w kółko, jeżeli każą lecieć wprost na południe...” Istniały 

gdzieś ziemie spokojne. łagodne, zasłane dużymi cieniami od księżyca. Ci tam koledzy, 

pochyleni nad mapami, jak mędrcy wszystkowiedzący, wszechmocni, pod opiekuńczym 

światłem lamp pięknych jak kwiaty, ci wiedzą, gdzie jest ta kraina. A cóż mógł wiedzieć on 

wśród tych straszliwych podrzucań i tego czarnego potoku nocy walącego się nań z chyżością 

lawiny?! Tamci nie mogą przecie opuścić tych dwu ludzi i oddać na pastwę straszliwych 

wirów i płomieni orkanu. Tego nie mogą uczynić. Zaraz nadejdzie rozkaz: „Kurs 240.” 

Spełniłby bez wahania. Ale był pozostawiony sam sobie. 

Wydało mu się, że już i martwa materia buntuje się. 

Motor przy każdym opadaniu samolotu dygotał tak silnie, że samolot drżał cały jak w 

gniewie. Fabien, z głową schowaną w kabinie, wpatrzony w kreskę sztucznego horyzontu, 

gdyż na zewnątrz nie odróżniał już nieba od ziemi, zagubiony w mroku, gdzie wszystko się 

mieszało, w mroku, w którym powstawały światy, zużywał wszystkie swe siły na opanowanie 

maszyny. Ale wskazówki przyrządów wahały się coraz szybciej, tak że trudno było chwytać 

ich odchylenia. Zbity tym z tropu, coraz gorzej dawał sobie radę, tracił wysokość, opadał 

powoli w mrok. Odcyfrowywał na wysokościomierzu: „Pięćset metrów.” Był to poziom 

wzgórz. Uczuł naraz idące od nich prądy zawrotne. Uświadamiał sobie, że te wyniosłości 

lądu, z których każda mogła go zetrzeć na proch, jak gdyby oderwały się od swych podstaw i 

zaczęły, jak pijane. wirować dokoła niego. Zaczęły wykonywać wokół niego jakiś głęboki 

taniec, który - zacieśniał się coraz bardziej. 

Powziął nagle decyzję. Ryzykując, że rozbije samolot, wyląduje gdziekolwiek bądź. 

Żeby nie wpaść przynajmniej na wzgórze, wystrzelił jedyną, jaką miał, rakietę. Rakieta 

zapaliła się, zatoczyła koło, oświeciła rozległą płaszczyznę i zgasła: miał pod sobą morze. 

„Jestem zgubiony - pomyślał. - Wziąłem poprawkę czterdzieści stopni, a jednak 

zszedłem z kursu. To cyklon. Gdzież, u licha, jest ląd?” Skręcił prosto na zachód. Myślał: 

„Lądowanie bez rakiety w tych warunkach to śmierć pewna.” Kiedyś musiało to przyjść. 

A jego towarzysz, tam z tyłu... „Na pewno zwinął antenę. Ale nie miał już do niego 
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pretensji. Ot, gdyby teraz po prostu rozwarł ręce, życie ich obu rozwiałoby się jak marny pył. 

Trzymał w swym ręku bijące serce towarzysza i swoje własne. I nagle te jego ręce napełniły 

go przerażeniem. 

Straszliwe porywy burzy uderzały o samolot jak taranem i targały sterem tak silnie, że 

zachodziła obawa, aby nie pozrywały linek. Uczepił się tedy kurczowo steru ze wszystkich 

sił. I nie czuł już swych rąk zdrętwiałych od tego wysiłku. Chciał poruszyć palcami, żeby 

sprawdzić to swoje uczucie, ale już nie wiedział, czy palce były mu posłuszne. Zamiast 

czubków palców czuł coś obcego. Wydęte rękawiczki gumowe, miękkie i martwe. Pomyślał: 

„Muszę mocno sobie wyobrazić, że ściskam...” Ale już nie wiedział, czy ta myśl dosięgła rąk. 

Wstrząsy steru odczuwał już tylko przez ból w ramionach. „Wymknie mi się z rąk. Rozewrą 

się dłonie...” Ale wnet się przeraził tych słów, wydało mu się bowiem, że tym razem jego ręce 

stają się posłuszne tajemniczej sile wyobraźni i z wolna rozwierają się w mroku, by go 

zgubić. 

Mógłby jeszcze walczyć, próbować szczęścia - bo żadne fatum nie istnieje z zewnątrz. 

Fatum jest tylko w nas - przychodzi chwila, kiedy się poznaje własną niemoc. Wtedy błędy 

pociągają nas ku sobie jak otchłań. 

I w tej to chwili nad jego głową, w rozdarciu chmur, błysnęło kilka gwiazd - niby 

śmiertelna przynęta na dnie pułapki. 

Zdał sobie sprawę z tego, że była to istotnie pułapka: leci się wzwyż ku gwiazdom, 

które migną w szczelinie chmur, a potem nie można już się zniżyć i pozostaje się tam na 

zawsze... 

Ale głód. światła był tak nieodparty, że zaczął się wznosić. 

 

Wznosił się orientując się na gwiazdy, które mu ułatwiały korygowanie odchyleń 

spowodowanych porywami burzy. Blady magnes gwiazd przyciągał go. 

Tak długo męczył się w ciemności, że gotów był lecieć na każde, nawet zwodnicze 

światełko. Krążyłby dokoła niego aż do śmierci, gdyż był go tak spragniony. 

A oto wznosił się w krainę światła. 

Z wolna, ruchem spiralnym, dźwigał się w górę z tej rozwartej nad nim studni, która 

się pod nim natychmiast zamykała. W miarę jak się wznosił, otaczające go chmury zatracały 

błoto cienia, przesuwały się przed nim jak fale coraz to bardziej, przejrzyste i białawe. 

Wynurzył się z nich. 

Ogarnęło go zdumienie: jasność oślepiła go. Musiał na chwilę zamknąć oczy. Nigdy 
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by nie uwierzył, że chmury, noc mogły być tak oślepiające. Księżycowa pełnia i gwiazdy 

przeistoczyły je w sfalowane, świetliste morze. 

Wraz z wynurzeniem się z mroku odzyskał samolot swój lot spokojny, który wydawał 

się teraz czymś niezwykłym. Nie przechylało go żadne kołysanie. Wypływał na ciche wody 

jak statek zawijający do portu. 

Wkraczał w jakąś nieznaną strefę nieba, ukrytą niby przystań wysp szczęśliwych. 

Tam. pod nim. burza tworzyła świat odmienny, w którego wnętrzu o głębokości trzech 

tysięcy metrów szalały nawałnice, trąby wodne i ognie błyskawic: ale tu zwrócona była ku 

gwiazdom kryształowo śnieżnym obliczem. 

Wydało się Fabienowi, że znajduje się w zaczarowanym kręgu świetlnym, gdyż jego 

ręce. ubranie. skrzydła - wszystko stało się świecące. Jasność nie spływała od ciał niebieskich, 

lecz jak gdyby wypromieniowywała zewsząd, spod niego, dokoła niego. z tego 

nagromadzenia wyiskrzonej bieli. 

Chmury pod nim jarzyły się śniegiem przejętym od księżyca. Tak samo jarzyły się na 

prawo i na lewo. wysokie niby olbrzymie wieże. Samolot płynął jak po świetlistej toni 

mlecznej. Obejrzawszy się za siebie. 

Fabien zobaczył uśmiechniętą twarz towarzysza. 

- Już lepiej! - krzyknął mu. 

Ale głos ginął w szumie lotu, porozumiewali się tylko uśmiechem. „Ależ to 

szaleństwo uśmiechać się - pomyślał Fabien - jesteśmy zgubieni.” 

A jednak czuł się wyzwolonym z ucisku ciemnych ramion. Opadły zeń krępujące 

więzy, jak z więźnia. któremu pozwolono na krótką chwilę pochodzić samemu wśród 

kwiatów. 

„Jest zbyt cudownie” - myślał Fabien. Błądził wśród nieprzebranego mnóstwa gwiazd, 

po świecie. w którym prócz niego i jego towarzysza nie było ani jednej żywej istoty. Byli obaj 

jak owi dwaj złodzieje z bajki, zamurowani w skarbcu, z którego już nie zdołają się wydostać. 

Wśród zimnego rozsypiska drogocennych kamieni błąkają się nieskończenie bogaci, ale 

skazani na zagładę. 

 

Jeden z radiotelegrafistów lotniska Commoaoro Rivadavia w Patagonii uczynił 

gwałtowny gest. Reszta bezradnie czuwających urzędników rzuciła się ku niemu. 

Stali wszyscy pochyleni nad czystą kartką papieru. jaskrawo oświetloną. Ręka 

operatora trzymającego ołówek wahała się jeszcze, jak gdyby trzymając litery na uwięzi, ale 
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palce jej już drgały. 

- Burza? 

Radiotelegrafista kiwnął potakująco głową. Trzaski przeszkadzały mu dobrze słyszeć. 

Potem nakreślił kilka znaków nieczytelnych. 

Następnie wyrazy. Wreszcie można było odtworzyć tekst: 

„Zablokowani na wysokości trzech tysięcy ośmiuset metrów ponad nawałnicą. 

Odrzuceni byliśmy na morze, teraz lecimy prosto na zachód ku lądowi. Pod nami korek. Nie 

wiemy, czy wciąż jeszcze mamy morze pod sobą. Powiedzcie, czy na lądzie burza.” 

By przesłać tę wiadomość do Buenos Aires, trzeba było, z powodu burzy, nadawać ją 

od stacji do stacji. 

Wieść sunęła śród nocy niby światło zapalone z wieży na wieżę. 

Buenos Aires poleciło odpowiedzieć: 

„Nawałnica objęła cały ląd. Ile zostało wam benzyny?” 

„Na pół godziny.” 

I te trzy wyrazy, od stacji do stacji, dotarły do Buenos Aires. 

Za pół godziny samolot pogrąży się w trąbę powietrzną, która go ciśnie o ziemię. 

 

Riviere rozmyśla. Nie ma już żadnej nadziei - załoga zginie gdzieś wśród nocy. 

Przypomniał mu się obraz, który go uderzył w dzieciństwie: spuszczano staw, żeby 

odnaleźć ciało. I tu tak samo trzeba będzie czekać, aż spłynie z powierzchni ziemi ta masa 

mroku i wynurzą się na światło dnia piaski, równiny, pola uprawne. Jacyś wieśniacy odnajdą 

wśród zieleni i złota cichych pól tych dwoje dzieci, z rękami splecionymi na twarzy, jak 

gdyby pogrążonych w głębokim śnie. Zatopiła ich noc. 

Riviere myślał o skarbach ukrytych w głębinach nocy jak w odmętach fantastycznych 

mórz... Jabłonie nocy, okryte kwieciem jeszcze dziewiczym, oczekujące nadejścia dnia. Noc 

jest bogata, pełna aromatów. jagniąt drzemiących, kwiatów nie mających jeszcze barw. 

Powoli wynurzą się z mroku, w brzasku dnia, żyzne niby, lasy skąpane w wilgoci, 

rosiste lucerny. A pośród wzgórz, które za dnia już nie są groźne, wśród łąk z pasącymi się 

owcami, pośród mądrego ładu światła - spoczywa niby we śnie tych dwoje dzieci. Coś 

odpłynęło ze świata rzeczy widzialnych ku innemu światu. 

Riviere zna żonę Fabiena, niepokojącą się i tkliwą - ta miłość została jej zaledwie 

podarowana na krótko, jak zabawka biednemu dziecku. 

Riviere widzi w myśli rękę Fabiena na sterze dzierżącą władny los przez tych kilka 
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Jeszcze krótkich chwil Ta ręka, która pieściła Ręka, która spoczęła ongi na czyjejś piersi i 

roznieciła w niej burze jak ręka boga Ręka, która dotknęła tak i przeobraziła ją Ręka Która 

dokonała cudów. 

Teraz Fabien żegluje gdzieś nocą po cudownym morzu, a pod nim czai się wieczność. 

Zagubiony pośród konstelacji gwiazd, mieszka tam sam jeden. Trzyma jeszcze w 

swym ręku świat i kołysze go przy swej piersi. Wiezie w swym lotnym statku brzemię 

ludzkich bogactw i wozi je, zrozpaczony, od gwiazdy do gwiazdy - skarb bezużyteczny, który 

jednak będzie musiał oddać... 

„A może - myśli Riviere - któraś ze stacji radiowych słyszy go jeszcze, ” łączy 

Fabiana ze światem już tylko jedna jedyna fala dźwięku o żałosnym tonie. 

Nie skarga. Nie krzyk dźwięk najczystszy tylko, jaki kiedykolwiek wydała rozpacz. 

 

Robineau przerwał jego samotne rozmyślania: 

- Przyszło mi na myśl, panie dyrektorze ... może by można spróbować... 

Nie miał żadnego pomysłu, ale okazywał w ten sposób swe dobre chęci. Tak bardzo 

chciałby znaleźć jakieś rozwiązanie, nad którym łamał sobie głowę jak nad rebusem Zawsze 

znajdował rozwiązania, których Riviere nawet nie słuchał „Widzicie, Robineau, w życiu nie 

ma rozwiązań Jest tylko działanie sił Te siły trzeba umieć stworzyć, a rozwiązanie samo 

przyjdzie” 

Toteż Robineau ograniczał swą rolę do stwarzania w zespole mechaników tej siły 

działającej Była skromna - miała chronić od rdzy piasty śmigła. 

Ale wobec wydarzeń tej nocy czuł się bezradny. 

Jego tytuł inspektora nie posiadał żadnej władzy ani nad burzą, ani nad ową załogą 

która walczyła w tej chwili nie o nagrodę punktualności, lecz o ocalenie się od jedynej kary 

przewyższającej wszystko, czym mógł grozić Robineau - od śmierci. 

I Robineau, w poczuciu swej bezużyteczności, wałęsał się bezczynnie po biurze. 

Żona Fabiena kazała się zameldować Trawiona niepokojem, czekała w kancelarii na 

posłuchanie u dyrektora Sekretarze przyglądali się Jej ukradkiem. 

Czuła się zawstydzona i rozglądała się bojaźliwe dokoła. wszystko ją tu odpychało Ci 

ludzie, którzy, wykonując dalej swą prace, jakby deptali po żywym ciele, te stosy papierów, 

na których życie i cierpienie ludzkie pozostawiały jedynie ślad cyfr obojętnych. 

Szukała jakiegoś śladu, który by jej przypomniał Fabiena Tam w domu wszystko 

mówiło o jego nieobecności. zasłane łóżko, kawa na stole, bukiet kwiatów. 
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Tu jednak nie dostrzegała żadnego po nim śladu. 

Wszystko tutaj było jakby zaprzeczeniem uczuć tkliwych, litości, wspomnień Jedyne, 

co usłyszała, gdyż w jej obecności nikt nie mówił głośno, to było niecierpliwe zaklęcie 

urzędnika, który dopominał się o jakiś wykaz. „...Gdzie się, do licha, zapodział ten wykaz 

silników, które mamy wysłać do Santos?” Podniosła oczy na tego człowieka z wyrazem 

niezmiernego zdumienia. 

Potem skierowała je na ścianę, na której wisiała mapa. Usta jej drżały z lekka. 

Domyślała się z uczuciem pewnego zawstydzenia, że była w tym środowisku 

uosobieniem jakiejś obcej, wrogiej prawdy. Już prawie żałowała, że tu przyszła. 

Chętnie by się gdzieś ukryła. By nie zwracać na siebie uwagi; tłumiła w sobie kaszel i 

płacz. Doznała nagle uczucia, że jej obecność tu jest czymś niestosownym, nieprzyzwoitym; 

jak gdyby była naga. Ale prawda jej posiadała taką moc, że aby ją odczytać, spojrzenia 

obecnych wciąż powracały ukradkiem ku jej twarzy. 

Była bardzo piękna. Patrzącym na nią mężczyznom wydawała się objawieniem 

szczęścia. Wszyscy czuli, jakiej świętości może, mimowolnie, dotknąć czyn. 

Pod tylu spojrzeniami przymknęła oczy. Wszyscy czuli, że ten spokój może być 

mimowiednie zburzony. 

Riviere przyjął ją. 

Przyszła upomnieć się nieśmiało o swe kwiaty, o kawę podaną na stół, o swoje młode 

ciało. I znów w tym zimnym, sztywnym pokoju biurowym wargi jej zaczęły lekko drżeć. Ona 

również odkrywała swoją własną prawdę w tym innym, nie dającym się wyrazić świecie. Jej 

gorąca miłość, aż dzika w swej żarliwości wydała się jej tutaj czymś w rodzaju intruza, czymś 

samolubnym. Uczuła chęć ucieczki. 

- Przeszkadzam panu... 

- Nie, pani mi nie przeszkadza. Niestety, oboje nie mamy nic lepszego do zrobienia, 

jak tylko czekać. 

Wzruszyła lekko ramionami. Riviere zrozumiał, że to miało oznaczać: „Więc po co ta 

lampa, ten stół nakryty, te kwiaty, które zastanę w domu...” Kiedyś z ust młodej matki 

usłyszał takie zwierzenie: „Dotąd nie mogę pojąć śmierci mojego dziecka. Najbardziej ranią 

mnie te tysiące drobnych rzeczy, te jego ubranka, które mi wpadają w oczy, a nocą, kiedy się 

budzę, wzbiera wciąż we mnie ta sama tkliwość, odtąd już bezużyteczna, jak pokarm mej 

piersi...” I dla tej kobiety śmierć męża rozpocznie się dopiero jutro - w każdym drobiazgu 

codziennego życia, w każdej jej czynności odtąd nadaremnej. Z wolna opuszczać będzie 
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Fabien jej dom. Riviere taił w sobie głębokie współczucie. 

- Proszę pani... 

Młoda kobieta odeszła z uśmiechem prawie pokornym, nieświadomym swej mocy. 

Riviere opadł ciężko na fotel. 

„Ależ ona pomogła mi odnaleźć to, czego szukałem...” 

Roztargnionym gestem postukiwał ręką po pliku depesz z lotnisk północnych i myślał: 

„Godzimy się z tym, że nie jesteśmy wieczni, ale nie możemy znieść tego, aby sprawy 

nasze i czyny utraciły nagle w naszych oczach wszelki sens. Wtedy bowiem obnaża się 

pustka, która nas otacza...” 

Wzrok jego padł na depesze. 

„Oto kiedy wciska się do nas śmierć: te meldunki, które nie mają już sensu...” 

Spojrzał na Robineau. Ten szary człowiek, w tej chwili bezużyteczny, nie miał już 

również sensu. 

Riviere rzekł doń prawie szorstko: 

- Czy to ja mam panu przypomnieć, co masz pan robić? 

Potem wstał, pchnął drzwi wiodące do sali, gdzie siedzieli sekretarze, i już na progu 

uderzyła go oczywistość zguby Fabiena, której pani Fabien nie umiała dostrzec. Oto na 

ściennej tablicy, w rubryce sprzętu zniszczonego, widniała kartka R. B. 903, oznaczająca 

samolot Fabiena. Sekretarze, szykujący pocztę dla Europy, pracowali ospale, gdyż wiedzieli, 

że odejdzie z opóźnieniem. Z lotniska nadchodziły przez telefon pytania, co ma robić 

personel, którego dalsze czuwanie nie miało już celu Zwykły bieg życia był zahamowany. 

„Oto jest śmierć!” - pomyślał Riviere. Dzieło jego stawało się podobne do przeciekającego 

żaglowca na pełnym morzu, bez wiatru. 

Usłyszał głos Robineau: 

- Sześć tygodni temu, jak się pobrali... 

- Proszę iść do swej roboty. 

Riviere patrzał na sekretarzy, a poza nimi widział szeregi rzemieślników, 

mechaników, pilotów, wszystkich tych ludzi, którzy mu dopomagali, ożywieni wiarą 

pierwszych pionierów, w urzeczywistnieniu jego wielkich zamysłów. I myślał o owych 

drobnych mieścinach sprzed wieków, które zasłyszawszy o jakichś „wyspach” poczynały 

budować okręt. Żeby wyposażyć go w nadzieję. Żeby ludzie mogli zobaczyć swoje nadzieje 

rozwijające żagiel na morzu. Czuli się więksi, jakby wyniesieni ponad siebie samych, 

wyzwoleni przez ten okręt. „Cel może nie uświęca, ale czasem wyzwala od śmierci. Ci ludzie 
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przez ten okręt zdobywali nieśmiertelność.” 

Riviere przezwycięży śmierć, gdy depeszom przywróci ich dawny sens. czuwającemu 

personelowi - jego niepokój, pilotom ich cel tragiczny gdy życie, jak na morzu wiatr żagle 

statku, ożywi jego dzieło. 

 

Comrnodoro Rivadavia nie słyszy już nic. ale o tysiąc kilometrów odległa od niego 

Bahia Blanca, w dwadzieścia minut później, pochwyciła drugi meldunek: 

„Zniżamy się. Zanurzamy się w chmury „ 

A potem jeszcze te dwa słowa niewyraźnego tekstu doleciały do stacji w Trelew: 

„ ciemność zupełna...” 

Krótkie fale mają tę właściwość, że chwyta się je gdzieś tam daleko, a tu ich się nie 

słyszy Potem zaś naraz, bez widocznej przyczyny, wszystko się odmienia. Załoga samolotu 

pocztowego, znajdująca się nie wiadomo gdzie, daje żyjącym znać o sobie już poza 

przestrzenią i czasem - i na białych kartkach stacji radiowych wypisują litery bezcielesne 

duchy. 

Czy wyczerpała się benzyna, A może pilot, zanim mu silnik stanie z braku paliwa, 

spróbuje jeszcze ostatniej deski zbawienia: lądowania po omacku? 

Trelew otrzymuje polecenie z Buenos Aires „Zapytajcie go.” 

Radiostacja podobna jest do laboratorium: nikiel, miedź, manometry, sieć przewodów. 

Dyżurni operatorzy w białych kitlach, milczący, zdają się być pochyleni nad jakimś 

doświadczeniem. 

Dotykają ostrożnie palcami przyrządów, badają rozkład pola magnetycznego po całym 

niebie, niby różdżkarze poszukujący żył złotodajnych. 

- Nie odpowiadają? 

- Nie odpowiadają. 

Może uchwycą ten dźwięk, który będzie znakiem życia? A może, jeśli samolot, 

błyskający światłami pozycyjnymi, wzniesie się ku gwiazdom, usłyszą jeszcze śpiew nowej 

gwiazdy... 

Sekundy upływają. Zaiste upływają jak krew. Czy lot trwa jeszcze? Każda sekunda 

zmniejsza szansę. Czas, który upływa, jest niszczycielem. Na obrócenie w proch granitowej 

świątyni zużywa dwadzieścia wieków. Ale tu niszczycielska siła stuleci skupia się w każdej 

sekundzie, która grozi załodze zgubą. 

Każda sekunda unosi coś na zawsze. Głos Fabiena, śmiech Fabiena, ten jego uśmiech! 
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Milczenie obejmuje władzę. Milczenie, niby ciężkie fale morza, ogarnia i przytłacza załogę. 

Ktoś robi uwagę: 

- Jest godzina pierwsza czterdzieści. Benzyna wyczerpana - nie mogą już lecieć. 

I zapada cisza. 

W ustach wzbiera smak ckliwej goryczy, jak u kresu podróży. Coś się stało, o czym 

się nic nie wie, przed czym wzdryga się serce, i pośród niklu i przewodów miedzianych snuje 

się ten sam smętek, który się unosi nad zniszczonym warsztatem. Ten cały sprzęt wydaje się 

zbędnym, obojętnym brzemieniem, jak obumarłe konary drzewa. 

Pozostaje już tylko oczekiwanie dnia. 

Za kilka godzin wynurzy się z mroku na światło dzienne cała Argentyna, a tymczasem 

ci siedzą tutaj, jak rybacy na wybrzeżu piaszczystym, patrzący na powoli, powoli wyciąganą z 

toni sieć, która nie wiadomo co zawiera. 

Riviere w swym gabinecie doznaje odprężenia nerwowego, jakie następuje po 

wszystkich klęskach, gdy nieuniknione fatum wyzwala człowieka. Kazał zaalarmować policję 

w całym kraju. Nic więcej nie może uczynić - trzeba czekać. 

Ale nawet w domu umarłych musi panować ład. Riviere skinął na Robineau: 

- Trzeba wysłać depeszę do stacji północnych tej treści! „Poczta do Europy odleci, nie 

czekając na przybycie poczty z Patagonii, która znacznie się opóźniła. 

Połączymy ją z następną pocztą europejską.” 

Zwiesił głowę. Uczynił jednak nad sobą wysiłek i przypomniał sobie coś bardzo 

ważnego. Ach. tak. 

Żeby nie zapomnieć. 

- Robineau. 

- Słucham, panie dyrektorze. 

- Trzeba zredagować jeszcze taki rozkaz: „Zabrania się pilotom przekraczać tysiąc 

dziewięćset obrotów” - poniszczą mi motory. 

- Dobrze, panie dyrektorze. 

Riviere pochyla się nad biurkiem. Spragniony jest samotności. 

- Idźcie już, Robineau. Idźcie, mój stary... 

Robineau odchodzi, przerażony tą oznaką równości w obliczu cieni. 

 

Robineau wałęsa się melancholijnie po biurze, życie całej instytucji naraz stanęło, 

gdyż poczta, która miała odejść o godzinie drugiej, odejdzie prawdopodobnie dopiero o 
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świcie. Urzędnicy, z twarzami kamiennymi. czuwają, ale to ich czuwanie już nie ma celu. 

Nadchodzą jeszcze w regularnych odstępach czasu meldunki stacji północnych, ale te 

ich „nieba jasne”, „pełnia księżycowa” i „bez wiatru” nasuwają raczej obraz jakiejś 

bezpłodnej pustyni. Skalistej, księżycowej pustyni. Robineau przegląda, sam nie wiedząc, po 

co, jakiś plik dokumentów, nad którym mozolił się szef biura, i naraz spostrzega, że ów stoi 

przed nim i czeka, z wyrazem przesadnego uszanowania, na zwrot tych aktów Zdaje się 

mówić: „Więc kiedyż mi pan to odda? To moje papiery” Ta postawa podwładnego ubodła 

inspektora, ale nie znalazł nic do powiedzenia, tylko z irytacją oddał papiery. Szef biura 

zasiadł z godnością przy swoim biurku. „Należałoby go napędzić” - pomyślał Robineau. Ale 

odszedł w milczeniu. pochłonięty myślami o klęsce. Ta klęska może pociągnąć za sobą 

zmianę całego systemu i Robineau opłakiwał już podwójną stratę. 

Potem pomyślał o Rivierze, zamkniętym w swoim gabinecie. Powiedział mi: „Mój 

stary...” Nigdy ten człowiek nie obnażył do tego stopnia swej słabości Robineau uczuł dlań 

wielką litość. Przebierał i układał w myśli jakieś słowa współczucia i pociechy. Sam 

rozrzewniał się własną dobrocią. Zapukał cicho do drzwi. Nie było odpowiedzi. Wobec tej 

ciszy nie śmiał zapukać głośniej. Uchylił drzwi. Riviere był u siebie. 

Po raz pierwszy wchodził tu Robineau swobodnie, prawie po przyjacielsku, a trochę - 

tak mu się zdawało - jak sierżant, który pod kulami podbiega do rannego generała, uprowadza 

go z pola bitwy i staje mu się bratem w niedoli. „Nie odstąpię, cokolwiek się zdarzy” - zdawał 

się mówić Robineau. 

Riviere milczał, zwiesiwszy głowę, i patrzał na swe ręce. Robineau stał przed nim i 

nie śmiał wyrzec słowa. Lew, nawet powalony, napełniał go lękiem. Robineau układał w 

myśli jakieś zdanie pełne oddania, ale za każdym razem, gdy podnosił oczy, widział tę głowę 

pochyloną, siwe włosy, usta zacięte z wyrazem goryczy. Wreszcie zdecydował się. 

- Panie dyrektorze... 

Riviere podniósł głowę i spojrzał na niego. Budził się ze snu tak głębokiego i 

dalekiego, .że nie zdawał sobie sprawy z obecności Robineau. I nikt się nigdy nie dowiedział, 

o czym śnił ani czego doznał w tym śnie, ani jaką żałobą napełnione było jego serce. 

Wpatrywał się długo w Robineau, jak w żywego świadka jakiejś tajemnej sprawy. Robineau 

poczuł się skrępowany. Im dłużej patrzał Riviere, tym wyraźniej usta jego układały się w 

grymas ironii, której Robineau nie rozumiał, czerwienił się tylko coraz bardziej pod tym 

spojrzeniem. A Riviere widział w tej rozbrajającej postaci, pełnej dobrej woli, świadectwo 

głupoty ludzkiej. 
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Robineau uczuł zamęt w głowie. I sierżant, i generał, i kule straciły naraz wszelki 

sens. Działo się coś, czego nie mógł zrozumieć. Riviere patrzał nań wciąż. 

Wówczas Robineau odruchowo zmienił swą postawę, wyjął rękę z lewej kieszeni. 

Riviere wciąż patrzał. 

Wreszcie Robineau, zmieszany, rzekł: 

- Przyszedłem po rozkazy. 

Riviere wyjął zegarek i rzekł spokojnie: 

- Godzina druga. Za dziesięć minut wyląduje poczta z Asunción. Pocztę do Europy 

proszę wyprawić o drugiej piętnaście. 

Wnet rozgłosił Robineau zdumiewającą nowinę - nocny lot nie będzie wstrzymany. 

Zwrócił się do szefa biura: 

- Proszę o papiery do kontroli. 

I gdy szef biura stanął przed nim z papierami, rzekł: 

- Pan poczeka. 

I szef biura czekał. 

 

Kurier z Asunción zawiadomił, że niebawem ląduje. 

Riviere, nawet w chwili najgorszej rozterki, nie przestawał z depesz śledzić jego lotu. 

Ten pomyślny lot był dla niego, wśród zamętu, jakby odwetem, afirmacją jego wiary. Ten lot 

pomyślny zapowiadał przez swe depesze tysiące innych, równie pomyślnych lotów. „Nie 

każdej nocy zdarzają się cyklony - myślał Riviere. - Skoro droga raz już wytknięta, nie można 

jej zaniechać”. 

Lecąc z Paragwaju niby z jakiegoś cudownego ogrodu pełnego kwiecia, niskich 

domków i cichych wód, sunął samolot brzegiem cyklonu w pełnym blasku gwiazd. 

Dziewięciu pasażerów, okutanych w pledy, przyciskało czoła do okien jak do witryn, za 

którymi znajdowały się klejnoty, poza nimi bowiem jarzyły się miasteczka Argentyny 

migotliwym złotem światełek zaćmiewających złoto gwiazd. Pilot na przedzie piastował w 

swym ręku cenne brzemię żywotów ludzkich, wpatrując się pilnie przed siebie, jak pasterz 

stada, oczami pełnymi księżycowego blasku. 

Oto już Buenos Aires wypełnia widnokrąg swą różową łuną, a niebawem zalśni 

wspaniale, niby bajeczny skarb. Radiotelegrafista wysyła spod palców ostatnie depesze, niby 

ostatnie akordy sonaty, którą wygrywał radośnie w przestworzu niebieskim i której melodię 

rozumiał Riviere. Po czym zwija antenę, przeciąga się, ziewa, uśmiecha się - dolatujemy! 
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Po wylądowaniu pilot odnalazł zaraz kolegę, który miał wieźć pocztę do Europy. Stał 

z rękami w kieszeniach, wsparty o swój samolot. 

- To ty wieziesz dalej? 

- Ja. 

- A Patagonia jest już? 

- Przestano się jej spodziewać: zginęła. Miałeś dobrą pogodę? 

- Doskonałą. Więc Fabien zginął? 

Niewiele zamienili słów. Wielkie braterstwo uczyniło je zbytecznymi. 

Torby z Asunción przeładowywano na samolot europejski, a pilot stał nieruchomo, z 

głową zadartą, z karkiem opartym o osłonę kabiny, i patrzał wciąż w gwiazdy. Czuł. jak rodzi 

się w nim jakaś moc potężna, rozpierająca go radośnie. 

- Gotowe? - zapytał jakiś głos. 

- Gotowe! Rozruch! 

Pilot nie poruszył się. Wprawiano w ruch jego silnik. Poprzez ramiona, wsparte o 

samolot, poczuje, jak ten budzi się do życia. Miał już pewność po tylu sprzecznych 

pogłoskach: poleci... nie poleci, poleci! Usta mu się rozchyliły i w księżycowej poświacie 

błysnęły zęby jak u młodego zwierza. 

- Uważać, noc! 

Nie słyszał tej koleżeńskiej przestrogi. Z rękami w kieszeniach, z głową zadartą, z 

oczyma już gotowymi na spotkanie chmur, rzek, gór i mórz, czuł, jak wzbiera w nim 

bezdźwięczny śmiech. Śmiech ten przenikał go, jak lekki podmuch wiatru przenika gałęzie 

drzew, i wypełniał go dreszczem. Śmiech cichy, ale silniejszy od tych chmur, rzek. gór i 

mórz. 

- Co cię tak ponosi? 

- Ten idiota Riviere wyobraża sobie, że ja się boję.  

 

Za minutę wyleci samolot poza obręb Buenos Aires i Riviere, który na nowo 

rozpoczyna swą walkę, chce go słyszeć. Słyszeć, jak rodzi się w przestworzu, grzmi i 

zamiera, niby potężny odgłos kroków jakiejś armii w marszu ku gwiazdom. 

Riviere ze skrzyżowanymi na piersi rękoma przechodzi wśród sekretarzy i rozmyśla. 

Gdyby był powstrzymał bodaj jeden odlot, sprawa lotów nocnych byłaby przegrana. 

Ale uprzedzając chwiejnych, którzy jutro staną przeciw niemu. Riviere wyprawił tej nocy 

drugi samolot. 
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Zwycięstwo... klęska... te wyrazy nie mają sensu. 

Pod tym, co mają one oznaczać, wre życie i już szykuje nowe dla nich przeznaczenie. 

Zwycięstwo może osłabić jeden naród, a klęska obudzić inny z uśpienia Klęska, którą poniósł 

Riviere. jest może nauką przybliżającą prawdziwe zwycięstwo. Znaczenie ma jedynie bieg 

zdarzeń. 

Za pięć minut stacje radiowe obudzą czujność portów lotniczych. Na przestrzeni 

piętnastu tysięcy kilometrów dreszcz życia rozstrzygnie wszelkie kwestie. 

Już oto rozbrzmiewa w górze śpiew organów samolotu. 

I Riviere wolnym krokiem powraca do swego zajęcia mijając sekretarzy, którzy chylą 

głowę pod jego twardym spojrzeniem - wielki, zwycięski Riviere, dźwigający brzemię 

swojego zwycięstwa. 
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31 lipca 1944 roku wojskowy samolot zwiadowczy, pilotowany samotnie przez 

Antoine'a de Saint - Exupery'ego, nie powrócił do bazy na Korsyce. Został zestrzelony, 

prawdopodobnie nad Morzem Śródziemnym. Tak zginął jeden z najpopularniejszych pisarzy 

francuskich naszego stulecia. Urodzony 29 czerwca 1900 roku w Lyonie, studiował w 

młodości architekturę, jednak po odbyciu służby wojskowej w lotnictwie obrał zawód pilota i 

w 1926 r. rozpoczął pracę w towarzystwie lotniczym, obsługując linię pocztową łączącą 

Francję z Afryką. Następnie pracował w Ameryce Południowej, pełniąc funkcję dyrektora 

aeroportu w Buenos Aires. Jako pisarz zadebiutował w 1925 r. opowiadaniem Ucieczka 

Jakuba Bemis, w 1929 r. powstała jego pierwsza powieść, Poczta na południe. Sławę literacką 

zdobył następną powieścią, opublikowaną w 1931 r. Był to Nocny lot. 

O sukcesie książki zadecydowała zarówno jej warstwa fabularna: relacja z 

autentycznych przeżyć pilotów liniowych, z ich dramatycznej i zwycięskiej walki o 

utrzymanie w lotnictwie komunikacyjnym nocnych lotów, oraz wprowadzenie do literatury 

wraz z nową tematyką nowego punktu widzenia ziemi - oglądanej z kabiny pilota, jak i 

wynikające z opowieści wnioski moralne: wolność i wielkość realizuje człowiek w 

całkowitym poddaniu się obowiązkowi i w działaniu służącym celom ponadjednostkowym. 

Drugim sukcesem pisarskim Saint - Exupery'ego, stała się Ziemia, planeta ludzi, jako 

największa książka, wydana w 1939 r., owoc doświadczeń zdobywanych w Afryce, Ameryce 

Południowej, Hiszpanii (gdzie pisarz był w 1936 r. korespondentem wojennym 

akredytowanym przy rządzie demokratycznym). 

Zmobilizowany na początku wojny, odbywał Saint - Exupery w skrajnie 

niebezpiecznych warunkach loty zwiadowcze, choć jego rola społeczna upoważniała go do 

oszczędzania własnego życia. Jednak poczucie obowiązku, jak on je rozumiał, nie pozwalało 

na korzystanie z taryfy ulgowej. Pisze o tym w Pilocie wojennym (1942, powstałym w czasie 

pobytu w Stanach Zjednoczonych; wydał wtedy również, w 1943 r., pełną uroku opowieść 

Mały książę oraz List do zakładnika): „Przywileje, jakie mógłby mi dać mój zawód pisarza... 

odpycham niemal ze strachem. To wolność nieistnienia. Każdy obowiązek sprawia, że 

urzeczywistniamy się”. Stanowisku temu pozostał wierny i w ostatnich dniach swego życia, 

uczestnicząc na własną prośbę w lotach rozpoznawczych nad terenami wojennymi, mimo 

przekroczonej granicy wieku i niedowładu ręki - wbrew woli zwierzchników. 

Nie było rozdźwięku między jego życiem a twórczością. Stawiając sobie najwyższe 

wymagania moralne, głosił je również - podkreślając zarazem świętość ludzkiego życia - w 

całej swojej głęboko humanistycznej twórczości. „Ale jeżeli nawet życie ludzkie jest 
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bezcenne - mówił Riviere, bohater Nocnego lotu - postępujemy zawsze tak, jak gdyby istniało 

coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie...” 


