




rynsztoków.	 Migotliwe	 reklamy	 tańczyły	 nad	 witrynami	 sklepów.	 I	 one	 straciły
intensywną	 barwę	 pod	 grubym	 nalotem	 pyłu,	 dającym	 znać	 o	 wstrętnej	 pustyni
kamiennych	hełmistych	wzgórz,	porozcinanych	głębokimi	jarami	żłobionymi	w	miękkim
wapniu.	Wyżyna	cuchnąca	upałem	i	smrodem	tlących	się	traw	spychała	osiedle	aż	na	skraj
zbocza	zanużonego	podstawą	w	zatoce.

Autobusu	 jeszcze	 nie	 było,	 więc	 Herbert	 ruszył	 wyżłobieniem	 ulicy	 pomiędzy
kamiennymi	ścianami	szarych	budowli.	Uliczka	tarasami	spadała	ku	brzegowi.	Po	chwili
wstąpił	 na	 drewniane	 molo	 wrzynające	 się	 w	 martwe	 wody	 zatoki.	 Na	 końcu
prowizorycznego	 pomostu	 drgało	 światło	 sygnałowej	 lampy.	 Herbertowi	 przypominało
wieczny	ognik	zawieszony	przed	ołtarzem	granatowego	wnętrza	świątyni.

Usiadł	 tuż	 obok	 latarni.	 Obserwował	 be	 kształtne	 sylwetki	 kilku	 starych	 kryp,	 które
zaopatrywały	 codziennie	 osiedle	 w	 żywność,	 wodę	 i	 alkohole.	 Nad	 portem,	 a	 raczej
przystanią	 skleconą	 naprędce	 z	 ignorancją	 podstawowych	 warunków	 bezpieczeństwa
żeglugi,	 osiadł	 dziwacznie	 rozczłonkowany	 pierścień	 świateł	 mieściny.	 U	 góry,	 gdzie
znajdował	 się	 maleńki	 rynek,	 żółte	 ogniki	 splatały	 się	 bezsensownie	 w	 chaotyczną
kompozycję	pośpiechu,	prymitywu	i	niedbalstwa	budujących.

Odetchnął	 czerstwym	 powietrzem	 zalegającym	 zatokę	 chłodną	 falą.	 Tylko	 tutaj
zapominało	się	o	 jałowej	pustyni	nagich	wzgórz,	które	oddzielały	podłą	dziurę	od	miast
zamieszkałych	przez	normalnych	ludzi.

Pomyślał,	 że	 wypił	 zbyt	 wiele	 kawy.	 Lekarz	 pozwalał	 cztery	 tygodniowo,	 tyle	 zaś
wynosiła	jego	dzienna	porcja.

Skurczył	i	rozprostował	palce.	Wiedział,	że	jeszcze	nie	drżą.	Przeklęte	 ręce,	nigdy	nie
chciały	drżeć	w	gabinecie	lekarzy.

Ciszę	w	porcie	rozbiła	motorówka.	Jej	stukot	przypominał	szczekanie	kija	wodzonego
po	sztachetach	płotu.

Herbert	wrócił	na	rynek	zadowolony	z	krótkiej	chwili	spokoju	i	bezmyślności.	Trwać
bezmyślnie	 to	 nie	 lada	 przyjemność	 w	 tej	 okolicy.	 Nie	 pamięta	 się	 o	 czterech	 ulicach
zabrudzonych	 gazetami,	 pudełkami	 od	 papierosów	 i	 stłuczonymi	 butelkami	 po	 winie,
ulicach,	 które	 wyznaczały	 granice	 skromnego	 świata	 dla	 mieszkańców.	 Paradoksalne
skojarzenie.	 Portier	 zapluskwionego	 hotelu,	 kucharz	 w	 kasynie	 parsknąłby	 śmiechem.
Zanim	pierwsze	okna	ułożą	się	do	snu,	Herberta	rozdzielą	od	mieściny	setki	kilometrów,	a
jednak…	cztery	ulice,	rynek	i	kasyno,	tarasowate	zbocze	okryte	pyłem	wa-
piennym	rzeczywiście	zakreśla	granice	świata.

Ponadto	był	zadowolony,	że	wysłał	wiadomość	teraz,	wieczorem,	nie	zaś	nazajutrz,	po
powrocie.

Przed	 kasynem	 czekał	 już	 autobusik	 ze	 spłaszczoną	 mordką.	 Zabierał	 zaledwie
kilkanaście	osób.	Wygodne	 i	 luksusowe	wozy	utknęłyby	na	pierwszym	zakręcie	wąskiej
szosy.

Wewnątrz	 siedziało	 kilka	 osób.	 Wyciągnięte	 dłonie	 Herbert	 kolejno	 uścisnął
niechętnym	gestem.



—	Gdzież	ten	zaplugawiony	kierowca?

—	Po	kiego	licha	tu	czekać.

—	Wołajcie	go.

—	Świnia,	trąbi	z	barmanem	piątą	kolejkę	rumu.

—	Mały	rum	świetnie	nam	zrobi.	Co?

—	Panowie	oficerowie…

Doskonały	 rum,	 importowany	 z	 Italii,	 rozjaśnił	 na	 krótko	 nastroje.	 Potem	 wspólnie
wyciągnęli	 szofera	 i	 autobus	 skoczył	 żywo	 w	 stronę	 jasnych	 zabudowań	 willowych
wzdłuż	szosy	stąpającej	stromo	pod	górę.

Herbert	 machinalnie	 patrzył	 w	 szybę.	 Mijali	 właśnie	 ciemne	 kontury	 fabryki.
Właściciel	dawno	zwinął	interes	i	wyjechał	do	normalnego	świata.

W	ten	sposób	przywitali	ostatnie	zmiany	w	miasteczku	lekarze,	adwokaci,	nauczyciele,
garstka	dobrze	sytuowanych	robotników,	słowem	wszyscy,	którzy	posiadali	nieco	grosza	i
mieli	 dokąd	 wyjechać.	 W	 zamian	 ściągnęli	 nowi	 ludzie.	 Rozrosły	 się	 nowe	 zakłady:
szpital,	knajpy,	przystań,	poczta,	hotele	i	rozrywkowe	budy	z	tajnym	wyszynkiem.
Całe	osiedle	przystosowało	się	do	nowej	fun-
kcji:	usługiwania	tej	cholernej	placówce,	zbudowanej	kilka	kilometrów	w	głębi	kamiennej
pustyni	 wyłysiałych	 pagórków.	 Ci	 zaś,	 którym	 nie	 dopisały	 nerwy,	 wynieśli	 się	 do
normalnego	świata.

Autobus	 tłamsił	 prostokątne	 odbicia	 szerokich	 okien	 szpitalnych.	 Ona	 czekała	 przy
jednym	z	tych	okien.	Dzisiaj	pełniła	dyżur,	jutro	ma	wolny	dzień	i	przyjdzie	wieczorem	do
„Nowej	z	Astrami”.

„Naprawdę	 bardzo	 dobrze	 zrobiłem	 z	 tym	 listem.	Nie	 było	 sensu	 odkładać	 do	 jutra.
Gruba	 dziewczyna	 zaniesie	 kopertę	 może	 za	 parę	 godzin	 i	 ona	 znajdzie	 wiadomość
wróciwszy	do	mieszkania.”

Szosa	 jeszcze	 raz	 zawisła	 nad	 światłami	 osiedla.	 Ujrzał	 miniaturę	 rynku,	 ulice
ściekające	 do	 portu,	 drżący	 ognik	 na	 końcu	 mola.	 Dalej	 —	 nieruchoma	 płaszczyzna
matowej	zatoki.

Szofer	drapieżnie	opadł	na	kierownicę.	Wóz	gwałtownie	rzucony	w	bok	wdarł	 się	na
nową	 serpentynę.	 Zbocze	 urwało	 się	 nagle.	 Rzeka	 asfaltu	 płasko	 plotła	 się	 po	 skalistej
wyżynie.

—	Herbert,	zapalisz?

—	Bóg	zapłać.	Mam	dzisiaj	kolejkę.

—	Wiem.	Po	cóż	byś	jechał	do	bazy.	Chyba	nie	wieziesz	w	kieszeni	wymówienia?	Co?
Majorze?	 Czemu	 nie	 złożysz	 wymówienia?	 Napiszesz:	 z	 powodu	 upadku	 sił
psychicznych.	 Takim	 prośbom	 nigdy	 nie	 odmawiają.	 Najdłużej	 za	 czternaście	 dni
wyjedziesz	 starą	 krypą,	 która	 wozi	 żarcie.	 Pomyśl,	 tylko	 dwa	 tygodnie	 dzielą	 nas	 od
normalnego



świata.

—	Zamknij	się,	do	jasnej	cholery.

—	Ja	wiem.	Nie	musisz	wściekać	się	na	mnie.	Podpisałeś	ten	bawoli	cyrograf	i	niema	o
czym	gadać.

—	Dlaczego	bawoli?

—	Trzeba	mieć	rozum	i	spryt	bawołu,	że-
by	pozwolić	się	tutaj	zapędzić.

—	Zamkniesz	ty	się	czy	nie.

—	 Ja	 tylko	 tak	 sobie.	 Nie	 będziemy	 przecież	 stawiali	 rybich	 oczu	 na	 te	 martwe
kamienie.

—	Mam	gdzieś	wszystkie	twoje	kamienie	—	rozzłościł	się	Herbert.	Gadatliwy	kapitan
irytował	go,	chociaż	wiedział,	że	obaj	męczą	 się	 jednakowo	 i	 nie	warto	 dokuczać	 sobie
wzajemnie.	—	I	tak	wyjadę	stąd	znacznie	przed	tobą.

—	Po	co	się	pieklić?	Wszyscy	życzymy	ci	rychłej	odpowiedzi.

W	stronę	rozmawiających	zwróciło	się	parę	osób	z	bladym	ożywieniem	na	twarzy.

—	No,	jak	twoje	podanie?

Herbert	zaklął.	Ktoś	mówił:

—	Ano	właśnie.	Każdy	chciałby	przerzucić	się	na	linie	komunikacyjne.

—	Ale	ja	się	przeniosę.

—	Daj	ci,	Boże.

—	Zobaczycie.

—	Daj	ci,	Boże.

—	Zobaczycie.	Gdy	wypiję	 zbyt	wiele	 kawy,	 drżą	mi	 dłonie.	To	niechybny	 znak,	że
wyjadę	z	tej	dziury.

Zapadło	milczenie.	 Zapewne	wszyscy	myśleli,	 dokąd	wyjeżdża	 się	 z	 tej	 dziury,	 gdy
zaczynają	drżeć	ręce.	Pewnej	nocy	zabiera	człowieka	karetka,	i	tyle	z	nadziei.	Potem	już
tylko	gmach	szpitala	i	mur	wysypany	u	góry	tłuczonym	szkłem.

—	Herbert?

—	Czego?

—	Nie	mów	tego	więcej.

—	Bo?

—	Wiesz	przecież.	Plotka	rządzi	w	tym	mieście.	Niech	no	komendantura	dowie	się,	co
wygadywałeś	w	autobusie,	a	jesteś	skończony.

—	Mam	 gdzieś	 wszystkie	 plotki	 i	 to,	 co	mówię.	 Gadam,	 żeby	 coś	 gadać.	 Ale	 i	 tak



wyjadę	stąd.	Jeszcze	się	przekonacie.

—	Daj	ci,	Boże.

Autobus	wzdrygnął	się	na	wyboju.	Osiadł	nieco	na	tylnym	podwoziu.

—	Szefie,	resor!

Szofer	 zahamował	 i	 wysiadł,	 żeby	 obejrzeć	 wóz.	Gdy	 otworzył	 drzwi,	 do	 wewnątrz
wsączyło	się	trochę	dusznego	wieczoru.	Zapachniało	nagle	goryczą	ciężkich,	żeli	schłych
traw,	długich	i	kłujących.	W	południe	zwęglały	się	w	pożarze	słońca,	później
śmierdziały	cierpko	jak	niedopałki	papierosów.

Zapach,	 który	 poczuli,	 wydychały	 wstające	 do	 wieczornego	 chłodu	 długie	 łodygi
badyli	rosnących	kępami	na	północnych	stokach	wyżynnych	pagórków.

Równocześnie	 usłyszeli	 dalekie	 jeszcze,	 ściszone	 i	 zniekształcone	 pomruki	 bazy.
Najdalej	za	kwadrans	będą	na	miejscu,	ale	teraz	nie	dostrzegali	nawet	fioletowych	szpad
reflektorów,	 ścinających	 głowy	 pierwszym	 gwiazdom	 pogodnej	 nocy.	 Nisko	 nad	 hory-
zontem	drgała	purpura	zachodu…	Albo	płonął	step.

Szofer	usiadł	bez	słowa	na	powrót	za	kierownicą	i	szarpnął	autobusem.	Tył	nieustannie
trząsł,	oficerowie	klęli	i	przesuwali	się	ku	przednim	fotelom.

Mieszanka	mdliła	kwaskowatym	odorem,	piekła	w	oczy.	Herbert	przetarł	duże	ciemne
szkła.

—	Szefie	—	zawołał.	—	Jeżeli	pan	będzie	nadal	 tak	śmierdział,	moje	oczy	przestaną
być	użyteczne.

—	Co	mnie	to	obchodzi.	Zawiozę	was	na	miejsce	mimo	złamanego	resoru.	Co	do	oczu
nie	mam	żadnych	poleceń.

—	Widzisz	—	wtrącił	się	kapitan	—	usłyszałeś	część	prawdy	o	naszym	osiedlu,	o	nas	i
naszej	zaplutej	wegetacji.	Wszyscy	wykonują	z	pasją	robota	jedynie	to,	za	co	płacą.	I	nic
więcej	 nikogo	 nie	 obchodzi.	 Szofera	 nie	 interesują	 twoje	 oczy,	 ciebie	 zaś	 prócz
wyśnionych	linii	komunikacyjnych	niewie-
le	poza	tym.	A	wiesz	dlaczego?	Nie	wiesz.	Więc	powiem.	Dlatego,	właśnie	dlatego,	że	ten
parszywy	strzęp	ziemi	nie	 interesuje	nikogo	z	normalnego	świata.	Nawet	 jeśli	 ładują	 na
krypę	rum,	kapustę	i	szynki,	myślą	o	kapuście,	która	musi	być	dostarczona,	nie	o	ludziach,
którzy	ją	będą	jedli.

—	Czy	kapitan	długo	może	tak	gadać?

—	Długo.	Wszystkiemu	winne	godziny	nasłuchu,	kiedy	siedzę	milczący	 i	wyczekuję
ludzkiego	 głosu	 przetworzonego	 na	 języczki	 kresek	 i	 kropek.	 Przy	 nasłuchu	 można
zwariować.	Zaręczam.

—	Do	licha,	wiem	coś	o	tym.	Nie	tylko	przy	nasłuchu.

—	 Przepraszam	—	 bąknął	 kapitan	—	wiem,	 że	 tobie	 najgorzej,	 majorze.	Widziałeś
ostatni	film?



—	Nie	chodzę	do	kina.	Denerwuje	mnie.

—	Szkoda.	Dobry	film	i	smaczne	nogi.

—	 Niech	 kapitan	 wreszcie	 przestanie	 gadać.	 Szefie,	 czy	 pan	 musi	 tak	 śmierdzieć
mieszanką.	Zupełnie	bez	pojęcia	prowadzi	autobus.

—	Niech	się	pan	odczepi	od	mojego	prowadzenia.	 Jadę,	 jak	mi	 się	podoba.	Zawiozę
was	na	miejsce.	Za	to	mi	płacą.	Ważne,	żebym	zdążył,	reszta	ode	mnie	zależy.	Jeśli	major
nie	zamknie	się,	zasmrodzę	tak,	że	lekarz	zabroni	panu	robić	nocną	kolejkę.

—	Jak	pan	się	odnosi	do	mnie?

—	 Panowie	—	 ktoś	 odezwał	 się	 z	 przodu	—	 po	 co	 awantury.	 Majorze.	 Samochód
zawsze	smrodził	potwornie	i	nigdy	pana	to	nie	irytowało.

—	Przepraszam	—	rzekł	Herbert	—	to	wszystko	z	powodu	tej	rudej	pustyni.

Nikt	nie	zrozumiał,	co	major	chciał	powiedzieć,	 lecz	nie	zapytano.	On	zaś	zastanowił
się.	„Może	 to	bilet	posłany	przez	kelnerkę,	może	chwila	wytchnienia	na	pomoście	mola
portowego	 albo	 spopielałe	 trawy,	 których	 odór	 wdarł	 się	 przez	 uchylone	 drzwi
autobusu…”	Naraz	pomyślał:	„Kawa.	Za	dużo	kawy.	Ona	rozjątrzała.”	Pomyślał	 jeszcze,
że	zachował	się	opryskliwie	lub	nawet	ordynarnie.	W	gruncie	rzeczy	było	mu	to	obojętne.
Nie	 zamierzał	 przepraszać.	 „Nie	 pierwszy	 raz	 jadę	 autobusem	 zrudziałą	 pustynią	 o
wstającej	zorzy	i	nie	pierwszy	raz	kłócę	się	o	byle	głupstwo.”

Przetarł	 chusteczką	 szkła	 okularów.	 Chuchnął	 parokrotnie.	 Patrzył,	 jak	 rosa	 pokryła
kryształkami	szkło.	Autobus	 lekko	 trząsł	na	asfalcie	spękanym	od	 słońca.	Drżały	 fotele,
drżały	 szyby,	 drgał	 nawet	 głos	 rozmawiających.	 Herbert	 zobaczył	 rosnące	 przy	 drodze
rzadkie	kępy	chaszczy.	Zrazu	rosły
bujnie,	opancerzały	się	grubym	naskórkiem	łodyg,	a	później	wiły	z	pragnienia	i	spopielałe
padały	na	ziemię.	Ludzie	zaorywali	glebę	i	siali	nowe	krzaczki.	Mądra	zabawa.

Zarośla	przypomniały	mu,	że	dojeżdżają	na	miejsce.

Szofer	zrzucił	bieg,	aż	zachrobotało	w	skrzyni	podwozia.

—	Bez	pojęcia	—	mruknął	Herbert.	Zdziwił	się,	dlaczego	rozpoczął	kłótnię	od	nowa.
Na	przedzie	zachybotała	latarka.	Autobus	stoczył	się	na	skraj	szosy	i	zamilkł.

Żołnierz	 w	 hełmie	 nasuniętym	 aż	 po	 brwi	 zajrzał	 do	 wnętrza.	 Rozpoznał	 twarze,
trzasnął	 drzwiami.	 Herbert	 słyszał	 brzęk	 zwalnianego	 łańcucha,	 który	 za	 chwilę	 miały
przygnieść	do	asfaltu	koła	pojazdu.

Wartownik	oświetlił	tył	wozu	i	naciągnął	łańcuch	ponownie.



II

Wysiadali	kolejno	na	betonową	płytą	i	razem	schodzili	do	schronu.

Z	zewnątrz	przypominał	on	długi	wał	wybrzuszonej	ziemi	porosłej	wątłą	 roślinnością.
Niczym	kopiec	ziemniaków	o	gigantycznych	rozmiarach.

Betonowe	 schody	 prowadziły	 do	 kwatery	 dowództwa.	 Pomieszczenia	 administracji,
hale,	kluby,	salony	i	gabinety	sztabowe,	a	także	wszelkie	urządzenia	usługowe	zbudowane
były	z	 tanią	elegancją	 i	wygodami;	 i	 ludzie	 tu	zatrudnieni	nie	odnosili	wrażenia,	 jakoby
żyli	w	ogromnym	kretowisku.

Nawet	kuliste	jarzeniówki	przypominały	upalne	południe.	Tylko	że	tutaj	było	chłodno.
Monotonnie	 chłodno,	 zarówno	w	 lipcowy	 dzień,	 jak	 i	 w	 grudniowe	 noce,	 kiedy	 nawet
pustynna	wyżyna	okrywała	się	listkami	szronu.

Herbert	pożegnał	kapitana	i	udał	się	do	lazaretu.

—	Dobry	wieczór,	doktorze.

—	Witam.	Pan	ma	nocną	kolejkę?	Proszę.

—	Nie	ma	sensu,	doktorze.

—	Za	to	mi	płacą.	Więc	proszę	zdjąć	bluzę.

—	Niestety,	jestem	zdrowy.

—	Policzymy	 tylko	pulsik,	ciśnienie,	 i	 koniec.	 Proszę	dać	 rękę.	 Co	 pan	widzi	 na	 tej
ścianie?

—	Nic	ciekawego.	Półka,	plakat	i	nieco	brudu.

—	Czy	pan	coś	odczuł?

—	Ukłucie.

—	Proszę	je	opisać.

—	Dwa	drobne	ukłucia;	jedno	tuż	obok	drugiego.

—	Może	pan	zrobić	kolejkę.	Jeszcze	opiszemy	to	w	książce.

Gdy	Herbert	otworzył	już	drzwi,	lekarz	zapytał:

—	Nie	denerwuje	się	pan,	majorze?

—	A	dlaczego	miałbym	się	denerwować?

—	Nic,	nic	—	lekarz	kiwał	w	zamyśleniu	 łysawą	głową.	Herbert	pomyślał,	że	 lekarz
nie	chciał	mu	czegoś	powiedzieć.	Ponieważ	nie	lubił	doktora,	starego	maniaka	pokerzysty,
przeto	nie	pytając	o	nic	wyszedł	z	lazaretu.

Zameldował	przybycie	oficerowi	z	komendy	ruchu,	ten	kazał	mu	włożyć	kombinezon.



Ponieważ	Herbert	dysponował	wolną	chwi-
lą,	zajrzał	do	klubu.

—	Dobry	wieczór,	panowie.

Nikt	nie	reagował.	Herbert	usiadł	wygodnie	w	płaskim	fotelu.	Była	cisza.	Zaklął	więc
głośno	i	rzekł:

—	Od	paru	miesięcy	wspaniała	pogoda,	aż	wnętrzności	w	człowieku	przewraca.	Żeby
choć	raz	ominęła	mnie	kolejka	z	powodu	pogody.

Dalej	trwała	cisza,	która	zaczęła	go	dziwić.

—	A	wy	co?	Mumie?

—	 Nic	 nie	 wiesz?	 —	 spytał	 młodziutki,	 drobny	 porucznik,	 pchła	 wśród	 świetnie
zbudowanych	oficerów.

—	Co	się	stało?

—	Lenzer.

Herbert	 zrozumiał.	 Spojrzał	 na	 błyszczące	 nosy	 swoich	 lakierków.	 Oparł	 dłonie	 na
kolanach.	Nie	wiedzieć	po	co,	zapytał:

—	Jak?

—	To	w	mieście	niczego	nie	wiedzą?

—	Skądże.	Wracam	z	kasyna.

—	Dziwne,	że	w	mieście	jeszcze	nie	wiedzą.

—	Jak	to	było?

—	Bardzo	głupio	—	mówił	porucznik.	—	Startował	ostro	z	boczną	falą.	Poderwał	na
kilkadziesiąt	 metrów	 i	 wtedy	 wlazł	 w	 potworną	 poduszkę.	 Widziałem,	 jak	 klapnął	 na
starting.	Miałem	wrażenie,	że	coś	śliskiego	pada	mi	na	głowę	 i	 ramiona.	Tak.	Paliło	 się
kilka	sekund.	Takie	pożary	oglądałem
w	dzieciństwie.	Wyrosłem	na	wsi.	Bywało,	wracałem	z	 lasu	 lub	 z	 łąk	dźwigając	 bańkę,
wędki	 i	 pustą	 siatkę.	 A	 tu	 grzyb	 dymu	wyłazi	 spoza	 drzew	 i	 rozwija	 się	 nad	 domami.
Biegiem	zdyszany	i	zwykle	było	już	za	późno.	Ani	domostwa,	ani	ognia,	tylko	tłusta	baba
ryczy	cała	wymazana	sinymi,	a	nie
czarnymi	 sadzami,	 i	 chłop	rąbie	 ostatnie	 tlące	 się	 pale	 twardego	 drewna.	 Lenzer	 płonął
jeszcze	szybciej.	Trwało	to	kilka	sekund.

—	Głupia	historia	—	rzekł	Herbert.

—	Zupełnie	głupia	—	potwierdził	rosły,	czarny,	nieco	otyły	kapitan.	Porucznik	znowu
zagdakał	parskliwym	tenorkiem.

—	Umówiłem	się	z	Lenzerem,	że	jutro	poświadczy	mi	w	notariacie	pewną	umowę.	Nie
będę	mógł	tego	zrobić	jutro.	Zaplute	życie.

—	Tutaj	wszyscy	kończą	głupio	—	zadudnił	znowu	kapitan.



Teraz	chaotycznie	rozmawiali	wszyscy.

—	Czwarta	załoga	w	tym	roku.

—	Już	czwarta?

—	Ano,	czwarta.	Najpierw	rozkraczył	 się	Maykowsky,	potem	Schreder	nie	wrócił	do
portu,	za	nim	Frank	zakaszlał	się	na	śmierć	gdzieś	nad	basenem	morza.	Hanke	na	startingu
i	dzisiaj	Lenzer.

—	Zapominacie,	panowie,	jeszcze	o	trzech
oficerach.

—	Ależ!

—	Oczywiście.	Porter,	Blanche,	Karst.	Ci	skończyli	zupełnie	głupio.

—	Teraz	gryzą	mur	szpitala	obsypany	tłuczonym	szkłem.

—	Pamiętacie,	jak	Portera	lekarze	wywlekli	z	maszyny?

—	Ależ	był	silny	chłop.	Dwaj	sanitariusze	pobiegli	zaraz	na	opatrunek.

—	 Wsadzili	 go	 do	 karetki	 jak	 oszalałego	 koguta.	 Panowie.	 Myślałem,	 że	 również
oszaleję,	gdy	wlekli	go	za	włosy	i	nogami	wpychali	do	karetki.	Potem	trzasnęły	drzwiczki
i	syrena	darła	się	cały	czas,	aby
przekrzyczeć	Portera.

—	 Cztery	 załogi	 to	 nieco	 za	 wiele,	 panowie.	 Zważcie,	 rok	 jeszcze	 nie	 zamierza
zachodzić.

—	Lenzer	głupio	dzisiaj	skończył.

—	Miał	szczęście.	Teraz	ogląda	Chrystusa.

—	Gówno	ogląda	—	zirytował	się	Herbert.

Wszyscy	 zamilkli	 i	 spojrzeli	 nań	 z	 ciekawością.	 Gdy	 mówił	 szybko	 i	 chaotycznie
połykając	końcowe	sylaby,	w	klubie	słychać	było	jedynie	trzask	iskry	w	mrugającej	rurze
jarzeniówki.	Buchnęła	czyjaś	zapalniczka	i	kłąb	dymu	złączył	siedzących	fioleto-
wymi	pętlami.

—	O	 jakim	Chrystusie	mowa?	On	 żyje	 dwa	 razy	w	 roku	 i	 to	 jedynie	w	 normalnym
świecie.	 Na	 Boże	 Narodzenie	 i	Wielkanoc.	 Co	 prawda,	 przed	Wielkanocą	 gubią	 go	 w
każdym	karnawale,	ale	żyje	i	 tak,	bo	o	nim	pamiętają.	Dzięki	niemu	ludzie	mają	urlopy,
przyzwoite	żarło	 na	 stole	 i	 bodaj	 parę	 dni	 bez	 kłótni	 rodzinnej.	Gdyby	 nie	 istniał	 Bóg,
ludzie	nie	mieliby	świątecznych	urlopów.	Ale	w	tej	dziurze	na	skraju	kamiennej	wyżyny
wapiennych	 kopców?…	 Ja	 osobiście	 wolałbym	 nie	 oglądać	 nieba.	 Każdy	 włochaty
urzędnik	poczytuje	sobie	za	honor
po	 śmierci	 lądować	 w	 niebie.	 Wiecie	 dlaczego?	 Obrzydła	 mu	 przeciętność	 jego	 ulicy,
domu,	 tłustej	 żony,	 puszczającej	 się	 córki,	 gadatliwość	 sąsiada,	 szczekanie	 psa	 na
podwórzu	 i	 wieczne	 kłótnie	 z	 listonoszem,	 który	 nie	 chce	 wchodzić	 na	 piąte	 piętro.
Dlatego	 rachityczne	 mózgi	 wzdychają	 do	 nieba.	 Ale	 my,	 panowie	 oficerowie,	 nie



uskarżamy	się	na	przeciętność.	Skądże.	W	niebie	każdy	jowialny	księżunio,	któremu	Bóg
odpuścił	na	łożu	śmierci	grzeszne	noce	onanii,	każdy	taki	będzie	pokazywał	nas	palcami	i
znowu	wygłaszał	kazania.	Nie	chcę	pomnika	za	życia	 ani	po	 śmierci.	Drażniące	są	 owe
palce,	które	wskazują	mnie	pozostałej	zbieraninie
raju.	Żaden	 z	 nas	 nie	myśli	 o	 zdychaniu,	 ale	 gdyby	 trzeba	 było,	myślałbym	właśnie	 o
paluchach	we	mnie,	 jak	 lufy,	 skierowanych.	Nie	 chcę	być	 rozstrzeliwany	 każdego	 dnia.
Nawet	 faszyści	 strzelają	 tylko	 raz	 i	 zasypują.	 Niebo	 jest	 dla	 normalnych	 ludzi,	 a	 my
wozimy	mandarynki.	Hallo,	Fraulein	—	zawołał	do	Niemki	kelnerki	—	zwei	Rum,	bit-
te!

Gdy	skończył,	wszyscy	oglądali	nosy	własnych	 lakierków.	Dopiero	 starszy	 już	major
przytaknął:

—	Herbert	ma	rację.	Nie	przypominam	sobie,	aby	w	Piśmie	wspomniano	o	zbawieniu
któregokolwiek	z	nas.

—	Ależ	majorze	—	mówił	 czarny	otyły	 kapitan	—	wszakże	zatłukli	Go	 kamieniami
również	i	za	nasze	wyzwolenie.

—	Panu	pomieszało	się,	kapitanie,	On	skończył	na	krzyżu	i	wcale	nie	za	nas.	Po	prostu
Bóg	strzelił	głupstwo.	Pan	gra	w	szachy,	kapitanie?

—	Co	to	ma	do	rzeczy?

—	Zaraz	wytłumaczę.	Wie	pan	zapewne,	co	to	jest	ofiara	Kwalitasa.	Daruje	się	figurę,
licząc	na	korzystniejszą	sytuację.	Później	spostrzegamy,	że	 łudziliśmy	się	 tylko	nadzieją.
Bóg	 nie	 umiał	 grać	 w	 szachy.	 To	 wszystko	 właśnie	 dlatego,	 że	 nie	 umiał.	 Proszę
zauważyć.	 Jednego	 człowieka	 wykończyli	 na	 krzyżu,	 a	 w	 dwa	 tysiące	 lat	 później	 my
rozwozimy	mandarynki.	Po	kiego	licha	Jego	zatłukli?

—	Choćby	i	po	to	—	ktoś	oponował	—	aby	świat	mógł	doczekać	dwudziestego	wieku.
Mimo	że	—	mówca	zaakcentował	swoje	słowa	—	mimo	że	rozwozimy	mandarynki.

—	 Nieprawda.	 Mandarynki	 wozimy	 od	 niedawna,	 a	 wszystko	 razem	 funta	 brudu
niewarte.	I	drugi	raz	Chrystus	nie	zdąży	wrócić	na	ziemię.

—	A	po	co?	Dzisiaj	nie	krzyżują.	Dzisiaj	zginąłby	na	jezdni	rozjechany	przez	pijanego
młokosa	albo	skończyłby	w	szpitalu	na	raka.	Potem	studenci	zrobiliby	jeszcze	sekcję	i	po
wszystkim.	 A	 gdyby	 odważył	 się	 nazwać	 Chrystusem,	 zamknęliby	 Go	 tam,	 gdzie
zamknęli	Portera,	Karsta	i	Blanche’a.

—	A	ja	mówię,	że	wszystko	przez	te	szachy,	na	których	On	się	nie	znał.

—	Idź	pan	do	cholery	ze	swoimi	szachami.

—	A	pan	ze	swoim	Chrystusem.	Mam	tego	po	obie	dziurki	w	nosie.	Wszystko	 tylko
głupie	gadanie,	a	Lenzer	wykończył	się	naprawdę.

Oszklone	drzwi	cicho	trzasnęły	i	wszyscy	odwrócili	głowy.

Major	krzyczał	od	progu:

—	Kto	ma	dzisiaj	kolejkę?



—	Ja	—	odparł	Herbert.

—	Niech	pan	powie,	że	jest	w	niedyspozycji	psychicznej.	Idiotyczny	dzień.

—	Co	się	stało?	—	oficerowie	dźwignęli	się	z	foteli.	Major	wyjaśniał:

—	 Heife	 kołuje	 nad	 portem.	 Trójka	 mu	 kaszle.	 Zaraz	 będzie	 siadał.	 Skonam	 ze
śmiechu,	jeżeli	rozkraczy	się	na	stercie	śmieci,	które	zostały	po	Lenzerze.

Oficerowie	wyszli	 z	 kwatery	 bez	 słowa,	 zbiegli	 kamiennymi	 schodami	 na	 betonową
płytę.

Noc	 już	była	zupełna,	 cierpkawa	 i	 chłodna,	 przestrzenna	 jakaś	 i	 zarazem	martwa	 jak
wody	 zatoki	 podmywające	 osiedle.	 Tym	 ciemniejsza	 i	 głębsza,	 że	 cięta	 klingami
reflektorów.	 Jeden	 z	 nich	 łukowymi	 salwami	 ostrzeliwał	 gwiazdy,	 które	 gasły	 w	 jego
ogniu.	 Inny	 z	 uporem	 szukał	czegoś	w	 ze-nicie,	 jak	 by	 usiłował	 wyłuskać	 samą	 ukrytą
prawdę	wklęsłego	nieba.	Pojawił	się	ciągły	wiatr.	Niósł	gorzkawą	woń	spalonych	traw	ze
stygnących	wyżyn.	Z	daleka	dobiegł	charczący	skrzek	nocnego	ptactwa.	W	dzień	kryło	się
przed	śmiercią	słoneczną,	teraz	wypełzało	na	żerowiska,	oślepłe	i	wygłod-
niałe.	 Herbert	 spojrzał	 nienawistnie	 w	 górę.	 Wypatrywał	 ciemnych	 masywów	 chmur,
których	nie	oglądano	od	paru	tygodni.

Nisko	nad	ziemią	zauważył	 dwa	 światełka	 przytulone	 do	 siebie.	Czerwone	 i	 zielone.
Biegły	szybko,	swobodnie	i	płynnie.	„Heife	siada	z	kaszlącą	trójką	—	myślał.	—	Światła
obiegną	 szeroką	 obręczą	 port,	 wycofają	 się	 na	 skraj	 widnokręgu,	 aby	 jeszcze	 bardziej
przypaść	do	ziemi.	W	końcu	przylepią	się
do	betonowego	pasa,	który	lśni	teraz	niczym
rzeka	o	księżycowej	wodzie.”

Lecz	kolorowe	oczka	nie	obiegły	portu.	„Widocznie	zdążył	już	wyrzucić	mieszankę	—
myślał	Herbert.	—	Zamknie	silniki	i	będzie	schodził.”

Wszyscy	 wpatrywali	 się	 w	 świetlny	 ślad	 maszyny.	 Ślizgała	 się	 teraz	 nad	 hełmami
garbów,	nad	chaszczami	i	murem	ochronnym	obiektu.	Heife	szedł	pod	falę	i	wiatr	zgarniał
głos	do	tyłu.	Nie	mogli	słyszeć	świstu	maszyny.

„Jeżeli	zakaszle	się	w	tej	chwili,	zepchnie	ją	z	kursu	i	Heife	będzie	musiał	poderwać	do
góry.	O	ile	potrafi	to	uczynić.	Nie	sądzę,	żeby	mógł	zerwać	w	razie	potrzeby	bezwładnie
opadającą	masę	ciężaru.	Ale	fala	jest	równa,	przynajmniej	tutaj,	na	dole.
Monotonnie	wieje,	że	trudno	więcej	wymagać.”

Oficerowie	 zauważyli,	 jak	 światełka	 przylepiły	 się	 do	 powierzchni	 srebrnostalowej
rzeki	betonu.

Jeszcze	 kilkaset	metrów	 i	wyrzuci	 spadochron.	Wtedy	 żadna	 siła	 nie	 ściągnie	 go	 ze
startingu	na	wyboisty,	miękki	plankton	traw,	który	maszyny	kroiły	ściegami	zarywając	się
po	osie.	Wtedy	nieuchronnie	przewracało	na	grzbiet.

Heife	 zwolnił	 spadochron,	 który	 wlókł	 się	 za	 maszyną	 niczym	 strzęp	 złośliwie
uwieszonej	szmaty.	Dławił	pęd,	zamiatał	beton,	zgarniał	narzucone	wiatrem	źdźbła	traw.

Pod	drzwiami	komendantury	zacharczał	jeep	i	skoczył	w	ciemność.



—	Pojechali	po	Heifego.	Koniec	seansu.

Herbert	powiedział	wszystkim	„dobranoc”	i	skierował	się	do	drugiego	wejścia	kwatery.
Musiał	 jeszcze	 przystanąć.	 Z	 placu	 wracały	 sznurem	 wozy	 przeciwpożarowe	 i	 karetki
sanitarne.	 Tym	 razem	 były	 nieprzydatne.	 „Heife	 siedzi	 na	 betonie	 i	 zapewne	 odkręca
błyszczący	hełm	uniformu,	ociera	z	potu	twarz,	oddycha	chłodnym	powietrzem	o	do-
skonałym	ciśnieniu.”

Usłyszał	za	sobą	szybkie	kroki	i	zdyszany	głos	młodego	porucznika.

—	Panie	majorze.

—	No?

—	Czy	 zechce	 pan	 jutro	 poświadczyć	 mi	 umowę	 w	 notariacie?	 Lenzer	 obiecał,	 ale
widzi	pan,	co	zrobił.	Nie	mam	szczęścia,	a	pragnę	się	pospieszyć.

Herbert	 myślał	 jeszcze	 o	 Heifem,	 więc	 nie	 odezwał	 się.	 Porucznik	 zrozumiał	 to
opacznie.

—	Och.	Proszę	wybaczyć.	Dopiero	w	tej	chwili	skojarzyło	mi	się	 to	z	całą	ostrością.
Zapomniałem,	że	pan	ma	nocną	kolejkę.

—	Jakie	 skojarzenie?!	—	Herbert	 zrozumiał	 i	 oburzył	 się.	—	 Pan	 jest	 za	młody,	 by
miewać	skojarzenia.

Obserwował	speszonego	porucznika.

—	Poświadczę	panu	jutro	umowę.	Proszę	zadzwonić	do	mnie.

Nie	czekał,	aż	maleńki	człowiek	podziękuje.	„Dlaczego	nie	cierpię	tej	małej	pluskwy?
Jest	oficerem	 jak	każdy	 z	 nas	 i	 nie	wiadomo	kiedy	wykończy	się,	 podobnie	 jak	 inni	 to
robią.”

Okrągłym	 zejściem	 podobnym	 do	 studni	 zanurzył	 się	 ponownie	 w	 głąb	 podziemnej
kwatery.	 Minął	 warty	 i	 pchnął	 rozsuwane	 drzwi	 sali	 pogotowia.	 Przywitał	 załogę	 w
milczeniu	uściskiem	dłoni.

Drugi	pilot,	starszy	sierżant	Rafał,	podał	mu	kombinezon.	Pomógł	naciągnąć	nogawki	i
wdziać	 gumowy	 uniform	 wypełniony	 w	 przegrodach	 powietrzem.	 Herbert	 sznurował
starannie.

—	Słyszał	już	pan,	co	zrobił	dzisiaj	Lenzer?	—	spytał	Rafał.

—	Tak.

—	Szczęście,	że	nie	woził	mandarynki.

—	Lenzerowi	teraz	obojętne,	a	dla	nas	gorzej.

—	Ależ!

—	Zamknęliby	 obiekt	 co	 najmniej	 na	 tydzień.	Wyjechałbym	 do	 normalnego	 świata
przypatrzyć	się	ludziom.

—	Może	pan	ma	rację,	majorze.



Herbert	zwrócił	się	do	radiotelegrafisty.

—	Pan	weźmie	mój	hełm	do	maszyny,	dobrze?

Zaciągnął	 zamki	 nogawek	 i	 zapiął	 paski	wokół	 butów.	 Ilekroć	 wciągał	 kombinezon,
wyobrażał	sobie,	że	 jest	dętką	założoną	do	koła	ciężarówki.	Śmieszyło	go,	 jeśli	 siadając
nie	 odczuwał	 kształtu	 fotela.	 Koledzy	 —	 wypiwszy	 rum	 po	 lądowaniu	 —	 kopali	 się
nawzajem	w	zadki.	Śmieli	się	do	łez	i	wo-
łali:	—	Niczego	nie	czuję,	kopnij	mocniej.

Usłyszał	wołanie	w	korytarzu:	—	Major	Herbert!

Anemiczna	twarz	zajrzała	do	sali	pogotowia.

—	Major	Herbert.

—	Tak	jest.

—	Komendant	wzywa.

—	Po	kiego	licha?

—	Kazał	wezwać	majora	Herberta.	Niczego	więcej	nie	wiem.

Uporał	się	z	odzieniem	i	poczłapał	za	ordynasem.

Mijał	 długie	 korytarze	 o	 licznych	 załamaniach.	 Zszedł	 do	 niższego	 poziomu.	 Ruchy
krępował	 mu	 wysokościowy	 kombinezon.	 I	 choć	 pracownicy	 kwatery	 znali	 doskonale
ludzi	w	gumowanych	pancerzach,	oglądali	się	za	Herbertem.

Zastanowił	 się,	 po	 co	 wzywają	 go	 do	 komendantury.	 Usiłował	 przypomnieć	 sobie
wszystkie	służby	w	ostatnich	tygodniach,	sporządzone	raporty,	nawet	prywatne	rozmowy.
Plotkarskie	miasteczko,	przeczuleni	sztabowcy.	Każde	słowo	mogło	stać	się	przedmiotem
poważnej	uwagi	i	długich	dysput	kierownictwa	portu.	,,Za	dużo	ostatnio	gadałem.	I	ludzie
przestają	 mnie	 lubić.	 Jestem	 opryskliwy,	 wręcz	 ordynarny,	 niepotrzebnie	 unoszę	 się
zirytowany.	Za	dużo	piję	kawy.	To	wszystko	przez	kawę	i	rudą,	wyżynną	pustynię.	Niech
ją	słońce	spali!”

Wiedział,	że	niepotrzebnie	karci	się	w	pamięci.	I	tak	będzie	gadał,	oburzał	się	i	cuchnął
z	daleka	gniewem.	„A	przecież	—	myślał	—	teraz	powinienem	odzyskać	spokój.	Właśnie
teraz.	Kiedy	wysłałem	wiadomość	i	jestem	ostatecznie	zdecydowany.”

Komendant	wskazał	majorowi	fotel.

Komendant	 był	 chudym,	 długim,	 szczapowatym	 pułkownikiem.	 Ku	 zdziwieniu
podwładnych	nosił	posiwiałe	wąsy,	bujne,	miękkie,	wiecznie	zmierzwione.	Łysą	czaszkę
chronił	przed	słońcem,	przez	co	zachowała	kolor	wąsów.

—	Proszę,	majorze.

Herbert	zameldował	się,	po	czym	usiadł	wygodnie.	Wydało	mu	się,	że	zawisł	 tuż	nad
fotelem.	Poduszki	powietrza	rozdzielały	go	od	sprzętów.

—	Kolejka?



—	Jak	widać.

—	Lenzer	pana	zmartwił?

—	Nie	zastanawiałem	się.

—	Byłem	w	sztabie	—	zaczął	komendant.

Herbert	pochylił	 się	 ku	 stolikowi.	Właśnie	 interesowało	go,	 co	załatwił	pułkownik	w
sztabie.	Oczekiwał	wiadomości	bardziej	niżeli	pozostali	oficerowie	urlopów.

—	Rozmawiałem	o	pańskiej	prośbie.

—	No…

—	Obiecali,	że	rozpatrzą	w	najbliższym	czasie.

—	Tylko	tyle?

—	Obiecali.

—	Niewiele.	O	 ile	 pamięta	 pan	 pułkownik,	 kilka	miesięcy	 temu	mówili	 zupełnie	 to
samo.

—	Przypominam	sobie.	Istotnie.	Wówczas
powiedzieli	mi	to	samo.	Cóż	robić,	majorze.

—	Nie	wiem.	Nie	chcę	wiedzieć.	Ja	dłużej	nie	mogę.

—	Niech	pan	łaskawie	o	tym	zmilczy.	To	może	poważnie	zaszkodzić	prośbie.

—	Będę	milczał,	chociaż	mam	cholerną	ochotę	kląć.

—	Można	się	 jeszcze	zastanowić.	Ostatecznie	podejmuje	pan	pobory,	o	 jakich	marzy
niejeden	drobny	właściciel	we	Francji	czy	Italii.	Nie	 jest	panu	źle.	Tylko	że	praca	nieco
irytująca.

—	Skromnie	pan	pułkownik	to	określił.	A	zastanawiać	się	nie	będę.	Głupie	gadanie	o
forsie.	Interesują	mnie	linie	cywilne	i	niewiele	poza	tym.

—	Rozmawiałem	jeszcze	prywatnie	z	pewną	osobą.	Są	jakieś	szanse,	że	pana	przeniosą
do	cywilnych	linii.

Herbert	 cieszył	 się	 jeszcze	 długo	 po	 wyjściu	 z	 komendantury.	 Co	 prawda	 podanie
leżało	 w	 sztabie	 już	 kilka	 miesięcy.	 „Jeżeli	 przeniosą	 jednak	 na	 cywilne,	 nie	 warto
żałować	straconego	czasu.”

Naraz	 ogarnęła	 go	 dziwnie	 złośliwa	 radość.	 Z	 chęcią	 pastwiłby	 się	 nad	 całym
towarzystwem	z	kasyna.	Wydawało	mu	się,	że	jest	wśród	nich	obcym	człowiekiem,	który
znalazł	 się	 w	 osiedlu	 przez	 omyłkę.	 I	 teraz	 opuścił	 śmierdzący	 ryneczek,	 zakurzoną
wyżynę	z	tlącymi	się	badylami,	port,	z	którego	raz	po	raz	wywożono	trumnę	z	prochami
przyjaciół.	Albo	jedynie	pamięć	i	oficerskie
odznaki.	Najczęściej	 tylko	 odznaki.	 Lecz	 to	 nikomu	 nie	 sprawiało	 różnicy.	 I	 tak	 proch
zgarniało	 się	 ze	 sterty	 popiołu,	 jaka	 zostawała	 po	 rozbitej	 na	 startingu	 maszynie.	 Ani
cząstki	pyłu	z	całej	załogi	nie	znalazłoby	się	nawet	pod	szkiełkiem	z	laboratorium.



Herbert	szedł	do	gabinetu	komendy	ruchu.

Widział	 przed	 sobą	 w	 imaginacji	 masywny	 dworzec	 Termini	 w	 Rzymie.	Wysiada	 z
ekspresu.	 Numerowy	 dźwiga	 walizy.	 Herbert	 wybiera	 taksówkę	 i	 jedzie	 przez	 Corso,
okrężnie,	na	Monte	Mario.	Potem	wsparty	o	balustradę	bulwaru	zaczeka	na	zachód	słońca.
Tłumnie	płyną	samochody.	Małe,	zgrabne	fiaty	z	perkatymi	noskami.	Tłum
kobiet	 i	 młodzieży	 zalegnie	 bulwar,	 ekspreso-bar;	 starsi	 zajmą	 białe	 ławeczki	 pod
drzewami.	Wycieczkowicze	 terkoczą	 kamerami.	 Będą	 pokazywać	 paluchami	 zatłoczoną
pojazdami	wąską	ulicę,	którą	zamyka	Igła	Kleopatry.	Na	placu	kolumnowym	przed	Santo
Pietro	zabłysną	bursztynowym	kolo-
rem	lampy.	Wybuchną	fontanny	reklam.	Z	prawa	zamruga	oczko	wieży	telewizyjnej.

Gdy	 będzie	 schodził	 z	 Monte	 Mario	 serpentynami	 wąskiej	 alei,	 w	 samochodach
stojących	bez	oświetlenia	młodzi	karmić	się	będą	ustami.

Kupi	 także	 bilet	 do	 Bazylei,	 a	 stamtąd	 pojedzie	 do	 Wiednia.	 Wypije	 kawę	 w
podziemnym	 rondo	 obok	 opery.	 Kupi	 mnóstwo	 drobiazgów	 u	 znajomego	 sprzedawcy
pamiątek.	Po	Kartnerstrasse	będzie	paradował	w	cywilnym	ubraniu	aż	do	znudzenia.

Zwiedzi	z	pewnością	całą	Europę,	w	której	żyją	na	ogół	normalni	ludzie.

Może	 potrafi	 chociaż	 przez	moment	 zatrzeć	 pamięć	 wapiennej	wyżyny,	 kamiennego
osiedla,	 zatraci	 kwaskowaty	 smak	 odoru	 zwęglonych	 chaszczy,	 które	 sadzono	 wokół
portu.

III

W	 sali	 sztabowej	 były	 już	 cztery	 osoby,	 gdy	 Herbert	 wrócił	 z	 komendantury.	 Drugi
pilot	 —	 Rafał,	 załoga,	 która	 zaczynała	 kolejkę	 parę	 godzin	 później	 od	 Herberta,	 oraz
wyższy	 oficer	 z	 komendy	 ruchu.	 Ponieważ	 Rafał	 powiedział	 oficerowi,	 gdzie	 jego
pierwszy	pilot	był	wezwany,	przeto	wszyscy	czekali,	dopóki	nie	zjawi	się	w	drzwiach.

Herbert	 zameldował	 spóźnienie	 na	 odprawę	 załóg	 i	 usiadł	 przy	 małym	 stoliku.	 Ze
służbowego	 notatnika	 wydobył	 wieczny	 ołówek	 i	 oparł	 łokcie	 na	 kartach	 papieru.
Pozostali	dźwignęli	się	z	miejsc	nie	czekając	na	polecenie.	Herbert	uczynił	machinalnie	to
samo.

Oficer	przeczytał	nazwę,	numer	 i	datę	 rozkazu.	Skoro	piloci	usiedli	ponownie,	zaczął
wygłaszać	monotonnym,	choć	nieco	mocniejszym	głosem	każdą	linijkę	tekstu,	który	leżał
przed	nim	na	pulpicie	maleńkiej	mównicy.

I	piloci,	 i	 oficer	 znali	 rozkaz	doskonale	na	pamięć,	wszystkie	 jego	 słowa	 i	 kolejność
punktów	 lapidarnie	 określających	 czynności	 załóg.	 Zmieniały	 się	 bowiem	 tylko	 daty,
nazwiska	i	godziny	startu.	Oficer	musiał	jednak	przeczytać	 rozkaz.	Przeto	wygłaszał	go,
jak	członkowie	sekty	czytają	Biblię.	Nie	zerknął	ani	razu	do	tekstu.	Doskonale	ro-



zumiał,	 że	 i	 tak	 piloci	 nie	 słuchają	 jego	 słów.	 Jeśliby	 musiał	 zakomunikować	 pewne
zmiany	w	rytuale	każdego	z	rozkazów,	najpierw	winien	uprzedzić	o	tym	pilotów.

Herbertowi	słowa	klaskały	w	uszach.	Nie	rozumiał	ich.	Jeszcze	rozmyślał	o	niedawnej
rozmowie.	 Przypomniał	 sobie	 towarzystwo	 zgromadzone	 w	 klubie	 kwatery.	 I	 Lenzera,
który	 nie	 wypije	 więcej	 rumu.	 Przypomniał	 sobie	 awanturę	 z	 szoferem	 i	 całe	 głupie
gadanie	kapitana	z	nasłuchu.	Czy	to	było	dzisiaj,	czy	może	przed	miesiącem?	I	w	ogó-
le,	 czy	 zdarzyło	 się	 to	 naprawdę?	Czy	 ktoś	 nie	 opowiedział	 Herbertowi	 całej	 historii	 z
osiedlem,	pustynią,	resorem,	smrodem	i	Lenzerem?

Spojrzał	na	własne	ręce.	Wychylały	się	z	gumowego	uniformu	dwie	ręce	ludzkie,	duże
i	kształtne,	nieco	opalone,	pielęgnowane.	Przeniósł	wzrok	na	siedzące	osoby.

„Małpia	 zabawa”	—	 pomyślał.	 Pozornie	 zasłuchani	 ludzie	w	 kawowych	 uniformach
przypominali	owłosione	małpy.	Jedna	z	nich,	zielona,	paplała	coś	za	mównicą.	Bawiła	się
bambusowym	prętem,	wodząc	nim	po	mapie	rozwieszonej	przez	całą	długość	ściany.

Mapa,	podobnie	jak	cały	rozkaz,	nikomu	nie	była	potrzebna	do	szczęścia.	I	tak	wszyscy
wszystko	rozumieli.	Leciało	się	na	 radio,	 radar	 i	zegary.	Nikt	z	mapy	nie	korzystał.	Dla
Herberta	mapa	niewiele	znaczyła.	Liczby	i	liczby.	Te	z	przyrządów	mu-
szą	 zgadzać	 się	 z	 tymi,	 utrwalonymi	 w	 pamięci.	 Wtedy	 jest	 dobrze.	 Wcale	 go	 nie
ciekawiło,	 dokąd	 lata.	 Przywykł	 do	 mierzenia	 odległości	 czasem	 zamiast	 milami	 czy
setkami	 kilometrów.	 Bardzo	 pragnął	 nie	 mieć	 w	 ogóle	 zielonego	 pojęcia,	 co	 wozi	 na
pokładzie	maszyny.

Oficer	zaakcentował:	—	Podpisano.	—	Wtedy	dźwignęli	się	z	krzeseł,	nie	czekając	na
komendę.	Zielona	małpa	złożyła	dokumenty	i	te	owłosione	ruszyły	do	wyjścia.

W	 ciągu	 tych	 kilku	 kwadransów	 znacznie	 ochłodziło	 się.	 Herbert	 schował	 do	 torby
komunikat	służby	meteorologicznej,	nie	przeczytawszy.	Wczoraj	 i	 tydzień	 temu	brzmiał
zupełnie	 podobnie.	 Herbert	 oczekiwał	 gęstej	 mgły	 albo	 sztormu,	 który	 ożywiał	 wody
zatoki,	zaś	uśmiercał	port.

Usiedli	z	Rafałem	w	odkrytym	jeepie.	Szofer	zapalił	motor	i	pobiegli	pasmem	asfaltu
ku	wielkim	pudłom	hangaru.

Zatrzymała	ich	czerwona	latarka.	Mrugnęła	krótko	i	zgasła.

—	Kto?	—	usłyszeli.

—	Załoga	—	krzyknął	szofer.

—	Zaczekać!	—	rozkazał	ten	sam	głos.

Rafał	sięgnął	po	zapalniczkę	i	papierośni-
cę.	Poczęstował	Herberta.

—	Nie.

Rafał	zapalił	sam.	Chował	ognik	w	dłoniach,	żeby	warta	nie	wypatrzyła.

—	Jeszcze	nie	założyli.



—	Guzdrają	się	dzisiaj	—	odrzekł	Herbert.

—	Hej	tam!

—	Czego?

—	Zgasić	papierosa	natychmiast!

Rafał	rozgniótł	butem	różowy	ognik.

—	Wywąchali,	świnie.

Herbert	nie	odpowiedział.	Wysiadł	z	 jeepa.	Ni	pewnie	szukał	 stopą	asfaltu,	albowiem
zjechali	z	płyty	na	koszony	trawnik.

Posuwał	się	niemal	po	omacku.	Nazbyt	oślepiły	go	jarzeniówki	kwatery,	a	nie	chciał	za
wcześnie	zdejmować	ciemnych	okularów.	Rafał	także	wyskoczył	z	wozu,	szofer	odjechał.
Wydawało	się	im,	że	obaj	zostali	nocą	pośród	hełmistych	wzgórz	wy-
żyny	 chudo	 zarosłej	kłującą	 trawą.	 Bardzo	 daleko	 bulgotał	 zmęczony	 samochód.	 Blado
żółta	zorza	błyszczała	w	stronie	osiedla.	Ponad	nimi	noc	oddychała	cierpkim	podmuchem.

—	Majorze.

—	No…

—	Wie	pan	co?	Będziemy	pili.

—	Na	pogrzebie	Lenzera.	Oczywiście.

—	Na	pogrzebie	także.	Myślałem	zupełnie	o	czym	innym.

—	No?

—	Zawiozłem	dzisiaj	żonę	do	szpitala.

—	Już	nadszedł	okres?

—	Może	urodzi	w	nocy.

—	Jak	ten	czas	szybko	leci.

—	Chciałem	prosić	o	urlop.	Ale	nie	ma	sensu.	Nie	ulżę	jej.	Przecież	nie	mogę	za	nią
przeć,	gdy	zajdzie	potrzeba	wycisnąć	toto…

—	Masz	rację,	Rafał.	Weźmiesz	urlop,	skoro	żona	wróci	ze	szpitala.	Jak	by	nie	było,
kilka	tygodni	nie	odżywiałeś	jej.	Musisz	ją	dobrze	nakarmić.	Kobiety	lubią	to	później,	po
urodzeniu.	Wiesz?

—	Nie	wiem.	Rodzi	mi	pierwszego	dzieciaka.	A	pan,	majorze,	skąd	pan	wie?

—	Głupie	gadanie,	Rafał.	—	Zawołał	głośno	w	stronę	spiętrzonej,	brunatnej	nocy:	—
Hej	tam!

—	Czego?

—	Długo	jeszcze?

—	Zaraz.



—	 Co	 za	 idiotyzm	 —	 mówił	 Herbert	 —	 nie	 puszczają	 nas,	 gdy	 ładują,	 a	 potem
pozwalają	zabrać	do	góry	i	są	bezsilni	wobec	naszej	woli.

—	E,	majorze.	Mamy	rozkaz,	to	się	leci.

—	No	pewnie.	Ja	nic	nie	gadam.	Tylko	 tak.	Że	przecież	pozwalają	nam	zabrać	 to	do
góry.

—	Niech	pan	za	dużo	nie	gada,	majorze.

—	Ja	wcale	nie	mówię.	Zresztą	tutaj	wszyscy	gadają	niestworzone	historie.	Kto	by	tam
słuchał	głupiego	gadania.

—	Porter,	Karst,	 Blanche	wykończyli	 się	 przez	 to	 głupie	 gadanie	—	mówił	 sierżant
Rafał.

—	Ale	my	jeszcze	robimy	kolejki.

—	Pewnie.	Więc	wypije	pan	w	moim	domu?

—	Oczywiście,	Rafał.	I	nie	mów	mi	pan.	Tyle	razy	prosiłem	cię	o	to.	Jakże	tak	można.
Ja	—	Rafał,	ty	—	panie	majorze.

—	Już	dobrze,	panie	majorze.

—	Hej	tam!	—	usłyszeli.

—	No.

—	Załoga	na	pokład!

Latarka	 długo	 kłuła	 obie	 twarze.	 Wreszcie	 żołnierz	 poznał	 znajomych	 pilotów.	 Bez
słowa	przepuścił.	Herbert	namacał	rękoma	barierkę	drabinki.	Wspinał	się	uważając,	by	nie
upaść,	gdyż	kombinezon	bardzo	krępował	ruchy.

Słyszał	tuż	za	sobą	człapanie	Rafała	i	trzeciej	osoby.	Zapewne	radiotelegrafista	czekał
nie	opodal	nich.	Może	nawet	słyszał	rozmowę.

Wewnątrz	maszyny	było	zupełnie	ciemno.	Nie	włączył	światła.	W	zupełnej	ciemności
posuwał	 się	 pewnie.	 Tutaj	 nie	 mógł	 potknąć	 się,	 zbłądzić	 lub	 uderzyć	 głową	 o	 metal.
Pchnął	drzwi	włazu	do	kabiny.	Usiadł	w	swym	fotelu.	Teraz	dopiero	zdjął	ciemne	okulary.

—	Gdzie	mój	hełm?

—	Proszę,	panie	majorze	—	odpowiedział	radiowiec.

Herbert	założył	okulary	na	czubek	hełmu.	Wdział	go,	włączył	przewód	mikrofonu	do
radia,	zapiął	słuchawki	i	opuścił	klapę	przeźroczystej	masy	na	twarz.

—	Zakręć	—	rzekł	do	Rafała.

Później	pomógł	Rafałowi	uporać	się	z	jego	hełmem.	Obaj	zapięli	klamry	foteli.Przyjęli
wpół	leżące	pozycje,	które	śmie-szyły	pilotów	starych,	poczciwych	motorowców.

—	No	jak?

—	W	porządku.



—	W	porządku.

Obaj	 członkowie	 załogi	 mruknęli	 słowa	 meldunku.	 Herbert	 zajął	 się	 już	 tablicą
instrumentów.	Spojrzał	przez	szybki	na	płytę.	Latarka	mrugała	raz	po	raz.	Penetrowała	w
głębi	maszyny,	ślizgała	się	po	szybach,	lizała	przyrządy.	Herbert	uniósł	dłoń.	Doj-
rzał	w	świetle	tej	skaczącej	latarki	czyjąś	rękę	z	wyciągniętym	palcem.

—	Proszę,	jedynka	—	rzekł	Herbert.

Silnik	zaskoczył	dobrze	i	teraz	miarowo

odpalał	krótkimi	salwami	strzałów.

Wyciągnięta	ręka	człowieka	na	płycie	wyprostowała	trzy	palce.

—	Robimy	trójkę.

Pozostałe	silniki	również	dobrze	zaskoczyły.

Latarka	 pojawiła	 się	 znacznie	 dalej.	 Chybot	 niem	 dawała	 sygnały.	 Herbert	 poprosił
kontrolę	 o	 pozwolenie	 kołowania.	 Podsycił	 silniki	 mieszanką.	 Zwolnił	 hamulce.	 Poza
sterami	maszyny	zapłonął	wielki	diament	reflektora.	Strumień	białego	ognia	zmieszał	 się
ze	 strumieniem	 sinego	 asfaltu.	 Herbert	 ruszył	 w	 ów	 jasny	 kanał.	 Obciążona	 maszyna
ciężko	 i	 bezwładnie	wsparła	 się	 trójką	 kół	 o	 beton.	 Latarka	 błyskała	 zielenią	 coraz	 to
dalej.	Nie	opodal,	w	mroku,	spostrzegł	masywne	sylwetki	wozów	przeciwchemicznych	i
przeciwpożarowych	 oraz	wozy	 sanitarne.	 Posuwały	 się	 wzdłuż	 trasy	 kołowania	 po	 obu
stronach	maszyny,	zdolne	w	każdym
momencie	zarzucić	ją	setkami	metrów	sześciennych	duszącej	piany.	Nie	słyszał	tego,	lecz
wiedział,	że	na	dachu	kwatery	syrena	ryknęła	—	alarm.	Oficerowie,	obsługa	techniczna	i
cały	 personel	 schodził	 do	 schronów.	 Służba	 startingowa	 wdziewała	 maski,	 nie	 dla
bezpieczeństwa,	lecz	z	obawy	przed	nalotem	inspekcji.

Od	 tej	 chwili	 Herbert	 był	 zupełnie	 samotny.	 Już	 nie	 w	 porcie,	 nie	 opodal	 osiedla,
pośród	 przyjaciół	 i	 znajomych.	 Fosforescencja	 instrumentów	 i	 biały	 hełm	 drugiego
pilota…	twarzy	nie	widać…	za	szybami	rojowisko	świateł.	Koledzy	zeszli	do	schronu,	zaś
nieświadomi	ludzie	w	osiedlu	nadal	pili	na	ryn-
ku	rum	albo	owocowe	esencje.

Od	tej	chwili	Herbert	nabierał	pewności	w	swe	oczy	i	dłonie.	Jeszcze	raz	odwrócił	w
bok	głowę.	Rzędami	wlokły	się	wozy	ratownictwa.	Przestały	mu	dokuczać.	Nawet	sądził,
że	jest	znacznie	bezpieczniej,	gdy	widzi	ich	szare	korpusy.	Oczywiście,	to	była	bajka,	ale
przywykł	do	ich	widoku	i	do	zie-
lonej	latarki,	i	rozpalonego	światłem	do	białości	pasa	betonowego.

Na	płycie	pogotowia	włączył	hamulce.

—	Grzej	silniki	—	rzekł	do	Rafała.

—	Zrozumiałem	—	zaskrzypiał	ostry	głos	w	słuchawkach.

Sam	zajął	się	tablicami	instrumentów.	Po	kilku	minutach	Rafał	zameldował:

—	Gotowe.



Potem	znowu	niecierpliwie:

—	Majorze,	synchronizator!

Herbert	sprawdził	synchronizatory.	Nie	kontaktowały.

—	Kontrola,	 kontrola	—	mówił	—	 kto	 robił	 przegląd	 techniczny,	 do	 jasnej	 cholery.
Melduję	awarię	synchronizatorów	i	wygaszam	silniki.

—	Meldować	jeszcze	raz	—	usłyszał.	—	Nagrywam	pana	na	taśmę.

Herbert	powtórzył.

—	 Wracać	 w	 rejon	 przygotowania.	 Weźmiecie	 maszynę	 z	 pogotowia	 bojowego.
Polecam	założyć	ładunek.

—	Zrozumiałem.

Przełączył	kontakt	i	rzekł	do	Rafała:

—	Wracamy	na	zewnętrznych.	Obracamy	dwójką.

Maszyna	zawróciła	w	miejscu.	Znowu	toczyła	się	po	smudze	betonu.	Reflektor	zgasł,
by	 nie	 oślepiać	 pilota.	Migotała	 jedynie	 latarka.	Gdy	 dotarli	 do	 rejonu,	 piloci	 odkręcili
szkła	 hełmów	 i	 zdjęli	 okrycia	 głów.	 Kolejno	 zeskakiwali	 na	 ziemię,	 przytrzymując	 się
bariery	aluminiowej	drabinki.	Przed	nimi
stała	 już	 warta.	 Żołnierz	 wskazał	 palcem,	 dokąd	 mają	 odejść.	 Usłyszeli	 warkot
samochodu.	 Rafał	 powiedział	 szoferowi,	 że	 nie	wracają	 do	 kwatery.	 Zaczekają	 tutaj	 na
drugą	maszynę.

—	Majorze.

—	No.

—	A	może	wrócimy?!

—	Po	co?

—	 Powiemy,	 że	 po	 awarii	 jesteśmy	 w	 niedyspozycji	 psychicznej.	 Bajdurzyli	 mi	 w
dzieciństwie,	że	jeśli	zawrócić	z	drogi,	to	przytrafi	się	nieszczęście.

—	Rafał,	kiedy	zgłupiałeś?

—	Nie,	ja	tylko	tak	sobie.

—	Jak	rzadko	kiedy	czuję	się	dzisiaj	dysponowany	—	dodał	Herbert.

Odeszli	obaj	niedaleko	i	usiedli	na	trawie.	Przez	moment	wydało	mu	się,	że	wrócił	do
portu,	wykonał	kolejkę	 i	zaraz	pojedzie	smrodliwym	autobusem	z	pyrkatym	noskiem	do
osiedla.	 W	 kasynie	 wypije	 duży	 rum,	 zastanowi	 się,	 co	 czynić	 z	 pozostałym	 czasem.
Bardzo	pragnął	wykonać	tę	kolejkę,	i	żeby
już	było	jutro.

—	Majorze.

—	No.



—	Chciałem	zapytać,	czy	pan	nie	sprzeciwi	się.

—	O	cóż	chodzi?

—	Umówiłem	się	z	oficerem	służby	radiowej.	Gdy	zadzwonią	ze	szpitala,	prześle	mi
na	pokład	wiadomość.

—	Ależ	Rafale.	Ja	także	jestem	ciekaw,	co	ci	żona	sprezentuje.	Niech	cię	Bóg	uchroni
przed	babskimi	dwojaczkami.

—	Co	też	pan	mówi,	majorze.	Nie	jestem	zdolny	dwoje	wystrugać.

—	Nigdy	nie	wiadomo.

—	Za	butelkę	włoskiego	martini	dwie	córki	nie	należą	mi	się.	Najwyżej	jedna.

—	Jak	to	za	martini?

—	Było	to	tak.	Pokłóciłem	się	z	moją	żoną.	Od	kilku	dni	sypialiśmy	nie	dotykając	się.
Bo	 ja	 taki	 jestem.	Zasnę	przy	najlepszej	babie,	 cóż	dopiero	obok	żony;	 tylko	nie	wolno
dotykać.	Bo	jeśli	dotknąć,	to	już	muszę.

—	No	i	co	z	tym	martini?

—	Więc	wróciłem	z	portu.	Robiliśmy	kolejkę.	I	mówię	jej:	„Gniewaj	się,	jeśli	ci	z	tym
do	 twarzy,	 ale	 żoną	 jesteś	 i	masz	 obowiązki.	 Zwłaszcza	 że	 ja	mam	 ochotę.”	Nie	wiem
dlaczego,	po	locie	zawsze	mam	ochotę.	To	chyba	z	nerwów.	Te	kolejki	liżą	nam
włosy,	a	kąsają	nerwy.

—	Porter,	Blanche	i	Karst	wiedzą	coś	o	tym.

—	Właśnie.	Więc	mówię	jej:	„masz	obowiązek”.	Ona	zaś:	„ale	gniewamy	się”.	Wtedy
pokazałem	butelkę	martini.	Otworzyłem,	wypiłem	sporą	lampkę	i	położyłem	się	do	łóżka.
Ona	 do	 mnie:	 „Daj	 lampkę,	 przecież	 to	 prawdziwe	 martini.”	 Na	 to	 ja:	 „Nie	 mam
obowiązku.”	I	w	ten	sposób	zaszła.

—	Halo	—	czyjś	obcy	głos.

—	Tak.

—	Załoga	na	pokład!

W	 kabinie	 pomogli	 sobie	 dokręcić	 hełmy.	 Znowu	 kołowali	 w	 asyście	 wozów
przeciwchemicznych	 i	 przeciwpożarowych.	 Zapewne	 syrena	 po	 raz	 wtóry	 zarządziła
alarm	 i	 w	 kwaterze	 musieli	 głośno	 kląć.	 Na	 płycie	 wyczekiwania	 Rafał	 grzał	 silniki,
Herbert
sprawdzał	tablice.	Zameldował	gotowość	do	startu.

—	Zezwalam	startować	—	zaskrzypiało	w	aparacie	przy	uszach.

Herbert	dodał	mieszanki	zewnętrznemu	silnikowi.	Maszyna	zatoczyła	 łuk	 i	stanęła	na
skraju	 długiego	 pasa	 startowego.	 Wprawnym	 ruchem	 dłoni	 tłoczył	 teraz	 silnikom
mieszankę.	Było	 to	 jak	 rzucanie	wiązkami	 granatów,	 które	 eksplodowały	 poza	 plecami.
Zwolnił	hamulce.	Nosek	żyrokompasu	przylgnął	do	centralnej	kreski.	Cyfry	wymalo-
wane	 na	 startingu	 pędziły	 zbyt	 szybko,	 aby	 je	 odczytać.	 Z	 boków	 —	 rwąca	 powódź



świateł.	 Tutaj	 zaczynał	 się	 czwarty	 kilometr	 betonu.	 Herbert	 oparł	 mocniej	 dłoń	 na
dźwigni.	Oderwali	się	od	ziemi.



IV

Delikatne	mdlenie	zbudziło	się	poniżej	piersi	i	dźwigało	aż	ku	szyi.	Maszyna	parła	w
górę	 z	 silnym	 przyspieszeniem.	 Herbert	 powiódł	 dłonią	 do	 oporu.	 Mieszanka	 waliła
otwartymi	 regulatorami	 do	 wszystkich	 silników	 i	 zamieniała	 się	 w	 łańcuch	 detonacji.
Wysokościomierz	mijał	coraz	to	nowe	cy-
fry.	Ziemia	traciła	już	ostrość	rysunku.	Stąd,	z	góry,	wszystko	na	dole	było	jasnożółtawe,
piaskowe,	później	nabierało	odcienia	bursztynowego.	Strzałka	żyrokompasu	przywarła	do
czerwonej	 linii.	 Niekiedy	 zadrgała	 lekko.	 W	 maszynie	 wcale	 nie	 odczuwało	 się	 tych
drobnych	wibracji.

—	Musi	być	silny	wiatr	—	rzekł	Rafał.

—	Na	dole	panowała	kompletna	cisza,	prawda?	Gdy	paliłeś	papierosa,	dym	owijał	się
wokół	 nas	 i	 odchodził	 razem	 ze	 słabą	 falą	 boczną,	 która	 zapowiadała	 jeszcze	 parę	 dni
niepotrzebnej	pogody.

—	Tak.

Po	 dłuższej	 chwili	 ziemia	 zatraciła	 piaskowy	 połysk.	 Teraz	 była	 matową	 płachtą
rzuconą	 w	 przestrzeń.	 Natomiast	 nocne	 niebo	 nieustannie	 wzmacniało	 czarną	 barwę.
Zupełnie	zniknął	granat	bardzo	intensywny	—	jeśli	patrzeć	z	płyty	startowej	portu.	Wokół
istniała	czarna	przestrzeń,	tym	głębsza,	że	wypełniona	blaskiem	księżyca.	Lśniące,
śnieżne	 prawie	 promienie	 płynęły	 jak	 deszcz,	 ukośnie,	 przejmująco,	 chłodno.	 Pręgi
metalicznego	światła	krążyły	w	kabinie,	zaczepiały	o	 twarze,	korpusy	 ludzkie,	wsączały
się	w	brunatną	barwę	uniformów,	kładły	na	instrumentach,	oślepiały	oczy	pilotów.



Herbert	 założył	 ciemne	 okulary	 na	 szybkę	 hełmu,	 umocowując	 je	 w	 zwitkach
przewodów	słuchawek.

Znowu	 uczynił	 krótki,	 opanowany	 gest	 dłonią.	 Maszyna	 zsunęła	 się	 na	 skrzydło.
Baloniki	światła	nagle	pękły.	Tak	właśnie	wydało	się	pilotom…	Że	w	kabinie	uczyniło	się
znacznie	ciszej.	Ale	skrzydła	—	jeśli	zwrócić	głowę	do	tyłu	—	nadal	były	roziskrzone,	a
księżyc	niebawem	zajrzał	z	drugiego
boku	kabiny.	Z	wolna	przesunął	 się	 ku	 przodowi.	 Strzałka	żyrokompasu	 obiegła	 tarczę.
Gdy	wróciła	 do	 czerwonej	 linii,	 Herbert	 wyprostował	 maszynę.	 Jeszcze	 raz	 powtórzył
zabawę	z	księżycem	wokół	statku.

Czekał	teraz	na	wysokościomierz.	Skoro	jego	strzałkę	usadowił	na	właściwym	miejscu,
pozwolił	odetchnąć	 silnikom.	Ustatkował	 się	 także	 szybkościomierz.	Żyrokompas	 nagle
obrócił	wskazówkę,	która	przyjęła	odwrotne	położenie	i	zastygła.	Minęli	radiolatarnię.

Herbert	zameldował	do	mikrofonu:

—	Kontrola,	kontrola.	Osiągnąłem	bojowy	pułap.	Proszę	podać	czas	startowania.

W	słuchawce	trzaskały	cyfry.	Herbert	nie	patrzył	na	zegary,	bowiem	wszystkie	działały
z	 precyzją	 chronometrów.	 Było	 ich	 cztery.	 Pierwszy	 wskazywał	 czas	 obowiązujący	 w
komendanturze	portu,	drugi	—	czas	punktu	docelowego,	trzeci	—	Greenwich,	czwarty	nie
pokazywał	niczego,	gdyż	nie	zachodziła	potrzeba.	Ów	chodził	na	wariata	—	jak	mówili
piloci.	Był	to	zegar	awaryjny.	Nigdy	nie	używany.	Nawet	przy	awarii	pilot	nie	włączał	go.
Musiał	bowiem	dokonać	momentalnie	tylu	czynności,	że	zapominał	zwykle	włączyć	zegar
lub	—	co	gorsza	—	nie	zdążył.

—	Przechodzę	na	kontrolę	pomiaru	terenu.	Fonia	skończona.

Otrzymał	 potwierdzenie	 odbioru	 meldunku.	 Wyłączył	 mikrofon.	 Więcej	 nie	 był
potrzebny.	 Zgasił	 żyrokompas.	 Machinalnie	 zanurzył	 się	 w	 głębi	 fotela.	 Spojrzał	 na
Rafała.	Srebrny	ognik	blasku	spalał	mu	hełm.

Odwrócił	 głowę,	 lecz	 telegrafisty	 nie	 dostrzegł.	 Kabina	 w	 głębi	 miała	 barwę	 nieba
sprzed	szybek.

—	Rafał.

—	Tak.

—	O	czym	teraz	myślisz?

—	O	tym,	jak	będę	karmił	żonę.

—	Ty	drabie	bezwstydny.

—	Majorze.

—	Tak.

—	Lecimy.

—	Zrobimy	tę	cholerną	kolejkę.

—	Właśnie.



Trwali	 chwilę	 w	 milczeniu.	 Herbert	 czułymi	 palcami	 kontrolował	 ster.	 Nie
rozpoznawał	żadnych	wibracji.

—	Rafał.

—	Tak.

—	Włączam	automat.

—	Zrozumiałem.

Teraz	pilot	automatyczny	prowadził	statek.

Herbert	skrzyżował	dłonie	 na	 piersiach	 i	wciągnął	mocno	 łyk	 doskonale	 utlenionego
powietrza	z	chłodnawej	butli	aparatu.	Pół	leżąc	doznawał	odprężenia,	które	ogarniało	cały
organizm.	 Mógł	 z	 całym	 spokojem	 przypomnieć	 sobie	 wieczór:	 Ostatnie	 chwile
niepewności	w	kasynie.	Wręczenie	otyłej	kelnerce	koperty	z	wiadomością.	Gorąca	ka-
wa	 rozgrzała	 go,	 jak	 gdyby	 przed	 chwileczką	 odsunął	 opróżnioną	 filiżankę…	Autobus
podrygujący	 na	 spękanej	 szosie.	 Wokół	 wapienne	 fałdy,	 smród	 pojazdu	 i	 zaduch
spalonych	roślin.	Historia	z	Lenzerem.	Kłótnia	w	kasynie	kwatery.	Idiotyczne	słowa,	które
wyrzekł	Rafał,	kiedy	zmieniali	maszynę.	Przed	minutami	irytacji	niszczącej	nerwy	tutaj	w
maszynie,	kwadranse	i	godziny	wyczerpującej	gadaniny	bez	sensu	tam	na	ziemi,	w	porcie
i	osiedlu,	wydały	się	 jeszcze	bardziej	bezsensowne,	w	ogóle	niegodne	rozpamiętywania.
Zwłaszcza	że	zdecydował	się	wysłać	wiadomość,	a	komendant	obiecał	poprzeć	prośbę	o
skierowanie	na	linie	komunikacyjne.	Czy	aby	na	pewno	obiecał	po-
przeć?	Herbert	już	nie	pamiętał.	Sądził	jednak,	że	stary	pułkownik	mówił	coś	 takiego.	A
może	tylko	on	życzył	sobie	usłyszeć	podobne	słowa?

Wszystko	 jedno.	Muszą	przyjąć	prośbę.	 Inaczej	wszystko	 skończy	 się	 głupio.	Wcale
nie	miał	 ochoty	 skończyć	 głupio	 jak	 Porter	 czy	 Karst.	 To	 byłoby	 najgorsze,	 chociaż	 z
reguły	najgorsze	 jest	 to,	co	właśnie	spotyka	człowieka.	Rafał	 jest	ojcem.	Daj	mu,	Boże,
zdrowie.	Jak	on	może	być	ojcem	i	ro-
bić	kolejki	na	moim	pokładzie?	Widać,	jakoś	to	godzi	w	swojej	głowie.

—	Rafał.

—	Tak.

—	Nie	chciałbyś	urwać	się	stąd?

—	Nie.

—	Dlaczego?

—	Jeszcze	rok	mogę	 robić	 kolejki.	Tak	oceniłem	swoje	nerwy.	Później	wyjeżdżam	 z
żoną	i	dzieckiem	gdzieś	do	normalnego	świata.

—	Jednak.

—	Pewnie.	A	 jak	pan	major	myślał?	Wcale	 nie	mam	ochoty	 skończyć,	 jak	 skończył
Porter.

—	Tak.



„Więc	 on	 także	 —	 myślał	 Herbert.	 —	 Tu	 nikt	 nie	 chce	 zostać.	 Dziwne.	 Ciekawe
byłoby	pogadać	z	pułkownikiem.	Czy	on	również	marzy	o	powrocie	do	domu?	Cholera	go
wie.	Mnie	to	nie	interesuje.	W	ogóle	interesują	mnie	linie	komunikacyjne	i	niewiele	poza
tym.	Niech	oni	tutaj	łby	sobie	ukręcą	i	robią	kolejno	to,	co	zrobił	Porter.	Niech	jaszczurki
zjedzą	osiedle,	słońce	spali	pustynię,	ludzkie	nerwy	rozsadzą	port,	morze	niech	pochłonie
mandarynki.	Ja	stąd	uciekam.”

„Oto	księżyc,	który	oślepia	jak	południowe	słońce.	Nade	mną	czarne	niebo,	jakiego	nie
znają	 ludzie,	 którzy	 nigdy	 nie	 byli	 pilotami	 wysokiego	 pułapu.	 W	 dole	 powinna	 być
ziemia.	Nie	widzę	jej,	albowiem	nasiąkła	barwą	nieba,	tylko	że	z	granatowym	odcieniem.
Jest	właśnie	taka,	jak	niebo	oglą-
dane	przez	ludzi	zamieszkujących	normalny
świat.	Miejscami	 przestrzeń	 w	 dole	 brunatnieje,	 a	 tam	 gdzie	 żyją	 skupiska	 świateł	 —
nabiera	barwy	bursztynowej.	Ale	podobnie	 jarzy	się	 szczera	pustynia	w	ogniu	księżyca.
To	burzy	człowiekowi	orientację.	Dlatego	znacznie	 łatwiej	określić,	że	 lecę	 pośród	 dwu
kopuł	czarnego	nieba.	Wypełnia	je	światło	księżyca.	Ono	stwarza	pozory	przestrzeni,
pogłębia	to	wszystko,	co	znajduje	się	poza
szybkami	 kabiny.	 Nakazuje	 pamiętać,	 że	 rozwijam	 w	 tym	 czasie	 potworną	 szybkość.
Bowiem	w	 przeciwnym	 razie	można	 by	 łudzić	 się,	 że	 zawisłem	 pionowo	 nad	 portem	 i
osiedlem.	Minie	 garść	 irytujących	 kwadransów,	 powrócę	 do	 nich	—	 na	 dół.	Mógłbym
śmiało	 powiedzieć:	 Nigdzie	 nie	 byłem.	 To	 wcale	 nie	 kłamstwo,	 skoro	 teraz	 jestem
zamknięty	we	wnętrzu	złączonych	czasz	czarnego	nieba	i	granatowej	ziemi.”

„Wspaniale	 byłoby	 pielęgnować	 złudzenia,	 że	 zawisłem	 ponad	 osiedlem	 w
nieskończoności,	a	 to	wszystko	 razem	 jest	świetną	zabawą	 dla	 dorosłych.	Ba.	Przeniosę
się	na	cywilne	linie	właśnie	dlatego,	że	nie	wierzę	w	mity.	Porter	był	hipochondrykiem	i
mitomanem	w	dodatku.	Przeto	głupio	skończył.	Ale	to	nie	ma	znaczenia.	Ja	stąd	uciekam.
Porter	gadał	podobnie.	Jednak	zanim	go	wsadzili	do	karetki,	otrzymał	zwróconą	prośbę.
Także	usiłował	przenieść	się	na	cywilne	linie.”

„To	będzie	wspaniałe	uczucie,	jeśli	przekonam	się,	że	jestem	normalnym,	przeciętnym
pilotem.	 Jak	 inni.	 Latają	 z	 prędkością	młodego	 ślimaka.	Wiszą	 nisko	 nad	 ziemią.	 Nocą
rozpoznają	 tasiemce	pociągów	z	żółtymi	 segmentami	 okien.	 Rozumują	 zwyczajnie	 i	 po
ludzku.	Palą	w	kabinie	papierosy,	wołają	do	stewardessy:	«Czarnej	kawy	przy-
nieść	Mój	Boże!	Poczciwe,	dobre	kaczki	śmigłowe.	Chciałbym	zostać	dorożkarzem	albo
rozwozić	mleko.	Za	 późno	 już.	 Zamiast	 spokojnie	 rozwozić	mleko,	 jestem	 doskonałym
pilotem	 dalekiego	 zasięgu.	 Szkoda.	 Niech	 szlag	 trafi	 taki	 zasięg.	 Wiszę	 teraz	 nad
osiedlem.	Mam	 absolutną	 rację.	Łysa	 głowa	 księżyca	 porusza	 się	 poza	 szybką.	 Szkoda
tylko,	że	 nie	 przykryje	 się	 chmurami.	W	 dole	może	 grasują	 wały	 chmur.	Ale	 na	moim
pułapie	zawsze	księżyc	rozdziawia	mordę	 i	 pcha	 łapy	do	kabiny.	A	 teraz	obmacuje	mój
kombinezon.	 Czemu	 ślepia	 wybałuszasz,	 idioto?	 Zawiózłbym	 ci	 mandarynkę,	 a	 zmie-
niłbyś	zdanie	na	temat	rodzaju	ludzkiego.
Zaręczam,	 że	 jedna	mandarynka	wykończyłaby	 ci	 oko	 na	 zawsze.	A	 dwie,	 dwoje	 oczu
także	na	zawsze	i	przestałbyś	łypać	do	liżących	się	idiotów	na	Monte	Mario	po	zachodzie
słońca.	Daj	ci,	Boże,	zdrowie.	Póki	 jesteś	bezludną	pustynią,	masz	pewność,	że	nikt	nie
pozdrowi	cię	mandarynką.	Na	ziemi	jest	gęsto,	dlatego	ludzie	skombinowali	wy-



sokie	pułapy	i	muszę	zamęczać	się	w	uniformie,	który	krępuje	ruchy.	To	śmieszne	siedzieć
w	fotelu	i	nie	czuć	go	pośladkami.	Czy	Porter	myślał	podobnie?”

—	Rafał.

—	Tak?

—	Lecimy.

—	Tak.

—	Po	co?

—	Niech	pan	major	dużo	nie	gada,	bo	to	niezdrowo.	Pamięta	pan,	jak	nagrali	na	taśmę
przemówienie	Portera,	które	wygłaszał	w	maszynie?

—	To	był	wielki	idiota	ten	Porter.

—	I	głupio	skończył	—	dodał	Rafał.

—	Nie	jesteśmy	idiotami.

—	Ale	lecimy.

—	Słusznie,	lecimy.

Herbert	 oparł	 ręce	 na	 kolanach.	 Przyglądał	 się	 dłoniom.	 „To	 wszystko	 nieprawda.
Łatwo	 ustalić,	 co	 jest	 prawdą.	 Posłałem	 wieczorem	 wiadomość,	 to	 jest	 prawda.
Komendant	mówił,	że	załatwią	prośbę.	I	to	jest	prawda.	Przeniosę	się	na	cywilne	linie.
Przedtem	 jeszcze	kupię	 bilet	 do	Rzymu.	 Po	 tej	 głupiej	 historii,	 bo	w	 ten	 sposób	muszę
nazwać	 moją	 zabawę	 w	 porcie,	 dobrze	 będzie	 pojechać	 do	 Rzymu.	 To	 jest	 miasto
normalnych	ludzi,	którzy	płodzą	się	od	ładnych	paru	lat,	o	czym	dobitnie	świadczą	 stare
cegły	obok	placu	Weneckiego.”

Herbert	spojrzał	na	jeden	z	zegarów.

„O	tej	porze	na	placu	Weneckim	jest	tłoczniej	niż	w	południe.	Chodniki	zdobywa	tania
elegancja.	Tłumy	młodych	dziewcząt	wracają	z	pracy.	Bezrobotne	zaś	zdążają	na	 randki.
Jest	wesoło	 i	 stare	 draby	 mają	 ochotę	 zaczepiać	 i	 te	 spieszące	 do	 swych	 mieszkań	 po
pracy,	 i	 te	 biegnące	 na	 spotkania.	 Trolejbusy	 wyrzucają	 ludzi	 przed	 białymi	 schodami
Mauzoleum.	 Policja,	 najdoskonalsza	 policja	 świata,	 wnioskując	 z	 ubiorów,	 grasuje	 na
rogu	 chodników.	 Zapięty	 pasek	 służbowy	 nie	 przeszkadza	 im	 umizgiwać	 się	 do	 kobiet
prowadzących	 samochody.	Takie	 to	 łachudry.	 To	wszystko	—	prawda.	 Pójdę	 jeszcze	w
kierunku	placu	Weneckiego	zmieszany	z	tłumem	taniej	elegancji.	Pój-
dziemy	 razem.	 Wysłałem	 wieczorem	 wiadomość	 —	 co	 jest	 oczywistą	 prawdą	 —	 i
uciekniemy	stąd.”

Herbert	zrozumiał,	że	popada	w	kwadranse	samotnej	kontemplacji.	Lękał	 się	myśli	o
porcie,	o	kolejce,	którą	robił,	o	zadyszanym	autobusie	i	smrodliwej	wyżynie.

„Dlaczego	 nie	 miałbym	 bronić	 się	 przed	 tym	 wszystkim,	 co	 składa	 się	 na	 pojęcie
osiedla.	 Jeśli	 potrafię	 jeszcze	 raz	 przeczytać	 baśń,	 wspaniałą	 baśń	 o	 normalnym
człowieku,	jakim	niechybnie	ongiś	byłem,	prędzej	 i	 łatwiej	dowiem	się,	co	 tutaj	stanowi



prawdę,	co	tylko	głupią	historię.	Jeśli	nawet	w	niczym	nie	pomoże,	i	tak	warto	przeczy-
tać	jeszcze	raz.	Skoro	uciekniemy	stąd	razem,	niechże	połączę	to,	co	było	dawniej,	z	tym,
co	czeka	nas	wkrótce	—	w	jedną	całość.	Tak	będzie	lepiej,	a	przynajmniej	—	pogodnie.”

Herbert	chętnie	poddał	 się	 odurzeniu.	Usiłował	przypomnieć	 sobie,	 od	 czego	 zacząć,
aby	nabrać	przekonania,	że	to	był	początek.

V

Dalekobieżny	 pociąg	 osobowy	 zatrzymał	 się	 na	 maleńkiej	 stacyjce	 dłużej	 niżeli
zazwyczaj.

Tutaj	wysiedli.	Czereda	chłopców.	Zanim	wyrzucili	przez	okna	cały	ekwipunek,	zanim
odebrali	z	wozu	bagażowego	namioty	i	cały	sprzęt,	kolejarze	zdążyli	skląć	ich	gruntownie
i	dosadnie.

Stacja	 składała	 się	 z	 dyżurnego	 ruchu,	 który	 sprzedawał	 także	 bilety,	 witał
przyjezdnych,	obsługiwał	 bagażową	 ekspedycję	 i	 grubą	 barmankę	—	 swoją	 żonę.	 Poza
tym	jeszcze	był	mały	 budynek	wzniesiony	 z	 pustaków,	 dalej	 rampa	 towarowa,	 śliczne	 i
dumne	topole	wzdłuż	jałowej	ścieżki,	wio-
dącej	 do	 szaletu.	 Szalet	 był	 obszerny,	 przewiewny	 i	 załatwić	 się	 w	 nim	 sprawiało
prawdziwą	 przyjemność	 wszystkim,	 którzy	 dosyć	 mieli	 luksusowych	 łazienek	 w
przemysłowym	mieście.



Kierownik	obozu	zarządził	zbiórkę.	Herbert,	któremu	nigdy	szczęście	nie	dopisywało,
otrzymał	w	opiekę	ciężki	maszt	namiotu.

Zamiast	 dwóch	 zamówionych	 autobusów	 przyjechał	 tylko	 jeden.	 Szofer	 poszedł
zagadywać	żonę	dyżurnego.	Chłopcy	w	 tym	 czasie	 ładowali	 sprzęt	 na	 dach,	 plecaki	 do
wewnątrz.	Co	silniejsi	odjechali	w	pierwszej	 turze.	Herbert	obarczony	ciężkim	masztem
zaczekał	razem	z	innymi,	dopóki	autobus	nie	wróci	z	powrotem.

Kilku	chłopców	okupowało	szalet.	Wiadomo	było,	że	palą	 tam	papierosy.	Ci,	którym
rodzice	dali	nieco	forsy,	poszli	do	baru	ekspresowego.

Herbert	ułożył	 starannie	maszt	 na	 żwirze	 peronu	 i	 stanął	 przed	 frontem	 stacji.	 Obok
żółta	 willa	 w	 intensywnej	 zieleni	 winnego	 grona	 stała	 samotnie	 wśród	 poletek
ziemniaków,	kapusty	i	cherlawych	słoneczników.	Drogą	wykładaną	kocimi	łbami	oddalała
się	bryczka.	Rozpoznał	jeszcze	czarne	habity	i	białe	płachty	płócienne	dwóch	zakonnic.
Przyjechały	tym	samym	pociągiem.

Bryczka	zbliżała	się	już	do	pierwszych	domostw	wioski.

Na	 polach	 zaś	 niemrawo	 brzęczały	 snopowi	 załki.	 Zboża	 połyskiwały	 wokół	 jak
rozgrzany	piasek.

Naprzeciwko	wykołysało	się	 stado	gęsi.	Były	 to	prawdziwe	gęsi,	w	dodatku	zupełnie
nie	pilnowane.	 I	Herbert	pomyślał,	że	ciotka	chyba	miała	rację,	 gdy	mówiła,	że	wieś	 to
zupełnie	 co	 innego	 niż	 ich	 smrodliwa	 dzielnica.	 Tylko	 —	 że	 na	 sąsiedniej	 ulicy
znajdowały	 się	 dwa	 kina.	 Tutaj	 zaś	 wątpić	 należało,	 czy	 jest	 w	 okolicy	 jakiś	 mizerny
ekran.

Ale	za	to	gęsi	zatrzymały	się	tuż	przed	jego	butami.	Zadarły	szyje	i	łypały	oczkami	w
górę.	 „Czego	one	chcą	 ode	mnie?”	Machnął	nogą,	 aby	 je	odpędzić.	Zdziwił	 się	 bardzo;
jedna	z	nich	dziobnęła	zelówkę.	Snadź,	posmakowało,	bo	dobrała	się	na	całego	do
sznurowadeł.	Był	tym	całkowicie	zafascynowany	i	nie	przyszło	mu	na	myśl,	że	przezornie
należałoby	raczej	wycofać	się	w	stronę	peronu.

Stał	 tak	 dosyć	 długo	 i	 gapił	 się.	 Oczy	 raziła	 piaskowa	 barwa	 pól	 pobrzękujących
opiłkami	słońca.

Sznurówki	zostały	spożyte,	zanim	dostrzegł	w	dali	 rdzawą	chmurę	kurzu.	Szybciutko
zbliżała	się	do	stacji.	Usłyszał	gwizdek	kierownika.	Ruszył	na	zbiórkę.

—	Hej,	ty	—	zawołali	chłopcy	—	czyje	to	gęsi?

—	Bo	ja	wiem?

—	To	po	co	je	wleczesz?

—	One	idą	same.	Zjadły	mi	sznurowadła.

Chłopcy	stanęli	w	dwóch	szeregach.	Herbert	dźwignął	z	ziemi	maszt.	Oparł	go	o	ramię
i	czekał.	Kierownik	coś	krzyczał,	ale	nie	było	słychać.	Chłopcy	darli	się	znacznie	głośniej.
Zaś	gęsi	dobrały	się	 do	 butów	 pierwszego	 szeregu	 i	 szybko	 konsumowały	 sznurowadła
skrzętnie	 wypluwając	 blaszane	 skówki.	 Zabawnie	 było	 patrzeć,	 jak	 białe	 stworzenia



atakowały	pierwszy	szereg.

Dyżurny	wybiegł	z	budynku	i	wrzeszczał:

—	Nie	karmić	mi	gęsi!

—	One	same!

—	Szkaradne	bydlaki.	Popadły	w	nałóg.	Nawet	 zakonnicom	nie	 darują	 sznurowadeł.
Diabeł	je	opętał.	Kierowniku,	oświadczam,	że	nie	wypłacam	odszkodowania	już	od	kilku
miesięcy.	 Połowę	 pensji	 wydałbym	 na	 sznurowadła.	 Poszły!	 Psiekrwie!	 Hej,	 matka.
Zabierz	gęsi,	bo	towarówka	wchodzi.

Gruba	baba	wybiegła	z	ręcznikiem	i	pędziła	stado,	które	rozpełzło	się	po	torach.

—	Stary	—	piszczała	—	zamknij	wjazd,	bo	te	znajdy	nieprędko	zapędzę.

Kierownikowi	próbowała	wyjaśnić:

—	Moje	ptactwo,	jeśli	naskubie	sznurówek,	zachowuje	się	jak	mężczyźni	po	wypiciu
koniaku.

Dyżurny	zamknął	wjazd	w	samą	porę,	gdyż	towarówkę	już	było	widać.

Chłopcy	dźwignęli	plecaki	 i	 sprzęt.	Autobus	czekał.	Herbert	umieścił	na	dachu	żerdź
namiotu.	 Wrzucił	 plecak	 i	 sam	 wepchnął	 się	 do	 wozu.	 Szofer	 najpierw	 kłócił	 się	 z
kierownikiem,	a	potem	ruszyli.

Zboża,	ogrody	porzeczek,	agrestu,	sady	papierówek,	znowu	pszenica	cięta	maszynami,
upał	i	kurz	wspaniale	zgrzytający	w	zębach,	dużo	topoli	—	to	wszystko	zostawało	w	tyle.
Droga	 obfitowała	 w	 pokaźną	 ilość	 wyboi.	 Chłopcy	 wypatrywali	 przez	 szybki,	 czy	 nie
widać	obiecanego	jeziora.

Zaczęły	się	wypłowiałe	od	słońca	łąki.

—	To	musi	być	niedaleko	—	sądzili.

Jakoż	 po	 kilkunastu	minutach	 szofer	 wyrzucił	 ich	 na	 skraju	wioski.	W	 rowie	 leżały
bagaże	 przywiezione	 tutaj	 uprzednio.	Natomiast	 chłopców	jakoś	 nie	 było	widać.	 Został
tylko	wychowawca.

—	Gdzie	chłopcy?	—	pytał	kierownik.

—	A	gdzie	to	obiecane	jezioro?	—	pytali	przyjezdni.

—	Jezioro	jest	obok,	zaraz	za	stodołami.	Chłopców	pewnie	też	tam	się	znajdzie,	o	ile
nie	wleźli	do	czyjegoś	sadu.

Słońce	sięgało	już	tylko	do	połowy	topoli,	więc	wszyscy	energicznie	chwycili	za	kołki,
linki,	brezent	i	łopaty.

Herbert,	zaliczony	do	grupy	najstarszych,	ustawiał	namiot	na	skraju	obozowiska.	Dalej
była	łąka	porosła	bujną	koniczyną,	ostami	i	perzem.	Kartofliska	ciągnęły	się	aż	do	małego
strumienia	i	bagnistych	sadzawek.

Z	budynku	szkolnego	wynosili	prycze.	Wkopana	żerdź,	objuczona	ciężkim	brezentem,



chwiała	 się	 lekko.	 Lecz	 koledzy	 naciągali	 linki	 i	 wbijali	 paliki.	 Herbert	 nosił	 koce	 i
rozdzielał:	 każdemu	 po	 dwa.	 Zaczęło	 się	 rozpakowywanie	 plecaków,	 chowanie	 pidżam
pod	poduszki	wypchane	suchym	sianem.	Artysta	wymalował	na	płótnie	piękne	wymio-
na.	Przed	namiotem	wkopali	tabliczkę	z	napisem:	„Grupa	spod	krowiego	cycka.”
Wszystkim	 bardzo	 się	 podobało	 i	 zapanowała	 prawdziwa	 atmosfera	 obozowa.	 Tylko
komendant	polecił	wyrzucić	tabliczkę.	Później	w	namiocie	rozgorzała	żywa	rozmowa.

—	Niech	komendant	dużo	nie	gada!

—	Właśnie.

—	Nie	powinien	dużo	gadać,	tylko	cieszyć	się,	że	jeszcze	nie	szumimy.

—	To	był	wielki	idiotyzm	przyjeżdżać	tutaj!

—	To	po	co	przyjechałeś?

—	Nie	miałem	pojęcia.

—	Panowie,	ale	jakie	jabłeczka	w	sadach.	Oglądałem	osobiście.

—	A	jezioro?

—	Zobaczymy	zaraz.

—	Do	licha	z	jeziorem!	Czujecie	wiatr,	który	idzie?

—	Tak.	To	wiatr	znad	morza.	Słyszę	w	nim	bezsilne	szturmowanie	fal	o	piasek	plaży.

—	Jak	oni	mogli	przywieźć	nas	tutaj.

—	Właśnie.	Kilka	godzin	marszu,	a	będziesz	nad	brzegiem	morza.

—	 Na	 skraju	 wsi	 stoi	 drogowskaz.	 Parę	 kilometrów	 do	 portowego	 miasta	 z
prawdziwymi	 krypami,	 z	 porannym	 stukotem	 kutrów	 idących	 na	 połów,	 z	 długimi
ramionami	 falochronów	 pełnych	 spacerujących	 ludzi,	 z	 krzykiem	 obżartych	 mew,	 z
prawdziwą	knajpą	marynarską	gdzieś	nad	samym	kanałem.

—	Och,	nie	mów,	bo	nas	mdli,	że	tutaj	jesteśmy.

—	Niech	komendant	dużo	nie	gada.	Po-trafimy	jeszcze	zaszumieć!

—	Zbiórka!

—	Znowu	zbiórka?

—	A	co,	ja	w	armii?

Herbert	słuchał	w	milczeniu.	Złożył	plecak,	wsunął	go	pod	poduszkę.	Zarzucił	ręcznik
na	ramię.

Wyszli	 z	 namiotu.	 Słońca	 już	 nie	 zobaczyli,	 za	 to	wiatr	 ogarniał	 ich	 nagie	 ramiona,
barki	i	plecy	letnim,	ale	rzeźwym	smaganiem.

Wspinali	się	piaszczystym	wzgórzem,	a	później	podmokłą	łąką	szli	do	jeziora.

Galerie	 jodeł	obsiadły	 brzegi.	A	 za	 nimi	 daleko	 rozciągały	się	 szuwary	 albo	 zielone,



albo	koloru	dojrzałej	kukurydzy.

Na	progu	skarpy	zrzucili	spodnie	oraz	obuwie.	Jeden	po	drugim	zsuwali	się	do	wody	i
odpływali	nie	opodal.

Herbert	zanurzył	się	po	pas.	Dobrnął	do	kamienia	sterczącego	nad	taflą.	Ułożył	na	nim
ręcznik	i	mydło.

Długo	chłodził	się	wodą.	Wcale	nie	miał	ochoty	sięgnąć	po	mydło	lub	wyjść	na	brzeg.
Trudno	 było	 odgadnąć,	 czy	 woda	 była	 chłodna.	 Prawdopodobnie	 miała	 temperaturę
powietrza	 po	 upalnym	 dniu	 żniw.	Wydawało	 się,	 że	 zapach	 świeżych	 zbóż	 położonych
maszynami	zawisł	 nad	 jeziorem.	 Pachniała	 także	woda,	 a	może	 tylko	wiatr	 przynosił	 z
drugiego	brzegu	posmak	zbutwiałych	szuwarów
i	gnijących	traw.

Spojrzał	ku	zachodowi,	a	później	na	wodę.	Nasiąkała	barwą	nieboskłonu.	 Jakby	 ktoś
sypnął	 płatkami	 malw,	 które	 drgały	 na	 grzbietach	 maleńkich	 zmarszczek	 tafli.	 Wielkie
słońce,	ostygłe,	spłaszczyło	się	na	pisankę	znużoną	w	różowej	farbie.	Jego	dolna	krawędź
wsparła	się	o	brunatną	smugę
wydm.	 Lecz	 nie	 na	 długo.	 Rozgrzana	 całodziennym	 upałem	 ziemia	 stopiła	 spłaszczoną
tarczę.	Upał,	który	brzęczał	jeszcze	i	drgał	ponad	polami…	pożarł	słońce.

Namydlił	dłonie	 i	przytknął	 do	 twarzy.	Zanurzył	głowę	w	wodzie.	Opadł	 na	wznak	 i
drobnymi	ruchami	dłoni	unosił	się	na	powierzchni.	Obok	rozmawiali	chłopcy.	Komendant
prał	zapocone	skarpetki.	A	nieco	dalej	wszystko	pociągało	się	fioletem.

Pomyślał,	 że	 przyjechał	 właśnie	 po	 to,	 by	 leżeć	 wyciągnięty	 w	 wodzie	 i	 niemal
zmysłowo	odczuwać,	jak	odpoczywa	cały	organizm.	Obiecał	sobie,	że	każdego	wieczoru
będzie	 spędzał	 długie	 godziny	 nad	 jeziorem.	 Gdy	 chłopcy	 skończą	 kąpiel	 i	 wrócą	 do
namiotów,	zakradnie	się	na	skarpę,	usiądzie
podkuliwszy	nogi	i	będzie	patrzył	w	stronę	sąsiedniego	brzegu.

W	 mieście	 nigdy	 nie	 spodziewał	 się,	 że	 potrafi	 kwadrans	 przesiedzieć	 bezczynnie.
Oczywiście,	 nie	 w	 domu.	 Obcy	 dom,	 ciasny	 i	 hałaśliwy,	 zmuszał	 do	 jakichkolwiek
czynności,	choćby	zupełnie	machinalnych.	Ale	nawet	w	czasie	nudnych	lekcji	historii	czy
literatury	albo	nakłaniał	się	do	śledzenia	cu-
dzych	słów,	albo	ukradkiem	czytał	książkę.	Nie	umiał	nie	 istnieć.	Wieczorami	biegał	do
kin	 lub	 w	 ogóle,	 tak	 sobie,	 po	 ulicach.	 Lubił	 jezdnię	 zalaną	 kilkoma	 potokami
samochodów,	 asfalt,	 w	 którym	 jarzyły	 się	 odbicia	 reklam	 i	 neonów.	 Późno	 wracał	 do
swego	 kąta.	 Zbudzona	 ciotka	 ciskała	 gniewnymi	 słowami.	 Na	 palcach	 wchodził	 do
łazienki.	Chlapał	się	w	wannie,	czekał,	aż	kobieta	zaśnie	powtór-
nie.	W	łazience	trzymał	nawet	pisma	i	książki.	Wykąpawszy	się	czytał,	kiedy	wszyscy	już
spali	 i	 łazienka	 należała	 wyłącznie	 do	 niego.	 Jednak	 ciotka	 miała	 rację	 i	 nie	 była	 w
gruncie	rzeczy	taka	zła.	Wszystko	przez	to	ciasne	mieszkanie,	bo	w	czasie	wojny	runęło
całe	miasto,	 a	 nowe	mieszkania	piekielnie	drogo	kosztowały.	Tutaj,	na	wsi,	 zupełnie	 co
innego	niżeli	w	zadymionej	dzielnicy	fabrycznego	miasta.

Herbert	 ostatni	 powrócił	 na	 brzeg.	 Wytarł	 do	 sucha	 włosy,	 wciągnął	 spodnie	 i
skarpetki.	Gładził	palcami	wilgotne	kępy	traw.



Szedł	na	końcu.	Przed	oczyma	chybotały	białe	płachty	ręczników	zarzuconych	na	plecy
kolegów.	Cmokała	mokra	łąka	pod	stopami.	Obok	coś	niemożliwie	wrzeszczało,	 lecz	nie
umiał	 rozróżnić	 głosu	 żaby	 od	 konika	 polnego.	 Natomiast	 sam	 krzyk	 zaciekawił	 go.
Sądził,	że	jutro	zdąży	go	polubić,	a	może	ustalić,	do	kogo	należy.

Wieczorny	 apel	 trwał	 bardzo	 długo.	 Jeszcze	 dłużej	 niż	 kolacja	 w	 specjalnie
dostosowanej	do	tego	celu	sali	szkolnej.	Komendant	przemawiał	i	wszyscy	nudzili	się	na
potęgę.	Wreszcie	ściągnęli	z	masztu	flagę	i	udali	się	do	namiotów.

Szczupły	ognik	świeczki	ledwo	dotykał	ścian	brezentu.	Herbert	wyciągnął	się	na	kocu	i
czekał,	co	uczynią	inni.	Kilku	wdziało	wełniane	swetry.

—	Idziemy	do	wsi	poszukać	dobrych	jabłek.

—	Przynieście	i	dla	nas.

—	Nie	martwcie	się.

Ktoś	wyciągnął	z	plecaka	karty.

—	Zagramy.

Herbert	 zasiadł	 do	 gry,	 skoro	 tamci	 wyszli	 z	 namiotu.	 Ale	 grał	 kiepsko	 i	 koledzy
wyrzucili	go	ze	swego	koła.	Znowu	położył	się	na	pryczy.	Zamknął	powieki,	choć	nie	był
senny	mimo	podróży.

—	Słyszycie?	—	spytał.

—	Co?

—	Szumi.

—	No	to	co?

—	Morze	tak	szumi.

—	Głupi	jesteś.	Wiatr	chodzi	po	linkach	i	brezencie.

—	Mnie	się	wydaje,	że	to	morze.

—	Głupi	jesteś.

Obrócił	się	na	bok,	żeby	obserwować	szary	wykrój	wejścia	do	namiotu.	Opuścił	rękę	i
palcami	namacał	trawę	oraz	piasek.

Raz	 i	 drugi	 szczęknął	 blaszany	 czop	 namiotu.	 Zajrzał	 wartownik,	 błysnął	 jaskrawą
latarką,	kazał	schować	karty	i	ścielić	łóżko.	Świeczka	dogorywała.

Poszukał	stopami	pantofli.	Wyszedł	z	namiotu.

Noc	 już	 wygwieździła	 się.	 Z	 ulicy	 dobiegł	 turkot	 furmanki.	Miękko	 człapał	 koń	 po
drodze	okrytej	kurzem.	Gdy	ucichło,	szumiał	wiatr.	W	dali	coś	 jakby	 łoskot	pociągu.	To
było	morze.	Słyszał	 je	wyraźnie	 i	 chciwie	wyciągał	 głowę	 w	 stronę,	 skąd	 płynął	 wiatr.
Pachniało	sadem.

Zbliżył	się	wartownik.



—	Ty	czego?	—	rzekł.

—	Załatwić	się.

—	Hulaj,	synu.

Herbert	 stanął	 na	 drodze.	 Potem	 pobiegł	 piaszczystym	 wzgórzem,	 brodził	 zamgloną
łąką,	aż	zatrzymał	się	nad	brzegiem	jeziora.

Tafla,	 gładka	 i	 śpiąca,	 wysrebrzyła	 się	 u	 brzegów,	 a	 w	 głębi	 ciemniała	 nabrawszy
metalicznej	barwy.	„Asfaltowe	jezioro”	—	pomyślał.

Zawrócił	i	pędem	wbiegł	do	obozu.	Wyminął	namiot.	Przed	nim	ciągnęły	się	łąki.	Tam
w	dali	musiały	być	kartofliska,	a	jeszcze	dalej	—	strumień	i	mgła.

„Czekam	na	coś,	 lecz	nie	wiem	na	co”	—	czy	ktoś	doń	mówił,	czy	 tylko	 jemu	tak	w
głowie?	 Wokół	 nikogo	 nie	 było.	 Sady,	 za	 plecami	 namioty,	 z	 przodu	 łąki;	 niebo	 z
gwiazdami.	Dalekie	szczekanie	psa.	Chłopcy	poszli	na	jabłka.	Lecz	pies	szczekał	zapewne
tylko	 tak	 sobie.	 Teraz	 wiedział,	 gdzie	 jest	 strumień.	 Zajadłe	 grzechotanie	 żab	 jeszcze
bardziej	pogłębiało	pustą	przestrzeń	letniej	nocy.

Ruszył	naprzód,	zaczął	biec	szybko,	coraz	szybciej,	aż	upadł	w	gęste,	miękkie	poszycie
traw.

Na	 policzkach	wyczuł	 chłodne	 krople.	 To	 były	 cząstki	 wieczoru,	 który	 przywarł	 do
ziemi.

…Herbert	 przypomniał	 sobie	 to	 wszystko	 i	 nabrał	 przekonania,	 że	 wtedy	 właśnie
zaczęło	się.



VI

W	namiocie	 było	 jeszcze	 ciemno,	 ale	 przez	wąskie	 szpary	w	 brezencie	wsączało	 się
nikłe	 światło.	 Obudził	 się.	 Powiódł	 nogą	 po	 prześcieradle.	 Poczuł	 chłód,	 wilgoć.
Wstrząsnął	nim	dreszcz.	Rękoma	pomacał	koce.	Tu	i	ówdzie	były	mokre.	Pidżama	także
miała	mokre	rękawy.

Leżał	chwilę	bez	ruchu	i	słuchał.	Deszcz	walił	w	dach	i	ścianę	namiotu,	a	tłuste	krople
spadały	na	pościel.

—	Halo,	chłopcy!

Inne	 łóżka	 także	 zamokły.	W	 samym	 rogu	 znaleźli	 nieco	 miejsca	 zupełnie	 suchego.
Ściągnęli	 tam	 prycze,	 ustawili	 jedne	 nad	 drugimi.	 Narzucili	 wszystkie	 zebrane	 koce.
Ułożyli	się	po	trzech	na	jednej	pryczy	okryci	stertą	ciężkich,	nasiąkniętych	wodą	koców.

Zauważył,	że	 jego	kolega	straszy	dużym	sińcem	pod	okiem	i	kilkoma	mniejszymi	na
szyi	i	ramionach.

—	Halo,	co	się	stało?

—	Fatalna	sytuacja.

—	No?

—	Poszliśmy	na	jabłka.

—	I	co?

—	 I	 wlepili	 nam.	 Pilnują	 sadów.	 Kto	 słyszał,	 żeby	 sadów	 pilnować.	 Narwaliśmy
wspaniałych	 jabłek,	 ciężkich	 i	 soczystych	 jak	 pomarańcze,	 i	 kiedy	 przełaziliśmy	 przez
płot,	napadli	znienacka.	Chcesz	jabłko?

—	Nie.

—	Dobre	jabłko.

—	Potem	spróbuję.	Teraz	muszę	wyjść.	To	z	zimna	tak	się	chce	.

—	 No	 to	 idź.	 Tylko	 uważaj.	 Nie	 wykluczone,	 że	 czatują	 wokół	 obozu	 i	 gotowi
pozdrowić	cię	kamieniem.

—	Wspaniałe	perspektywy.

—	 Jeśli	 pójdzie	 cały	 obóz,	 wlepimy	 wsiowym	 chłopakom,	 że	 sami	 będą	 przynosili
owoce	i	prosili,	żeby	wziąć.

—	Optymista.	Obejrzyj	swoje	oko.

—	Oko	to	gówno.	Dzisiaj	wieczorem	nad	wioską	tylko	kamienie	będą	gwizdać	i	trzask
sztachet	będzie	się	rozlegał.	Zobaczysz,	jakie	lejty	spuścimy.

—	Ale	ja	muszę	wyjść.



—	No	to	idź.

—	A	jeśli	czatują?

—	To	idź	w	kąt	namiotu	i	zrób	to	przez	szparę.	I	tak	pada	deszcz.

—	Dobrze.

Inni	 także	 załatwili	 się	 przez	 szparę	 w	 namiocie.	 Usnęli	 jeszcze,	 bo	 apel	 był
przesunięty	o	godzinę	z	powodu	deszczu.

Śniadanie	minęło	w	 iście	 grobowym	 nastroju.	Deszcz	 przestał	 co	 prawda	 padać,	 ale
ciągnął	przejmujący	chłód,	a	chmury	pełzły	nisko	i	zaczepiały	o	topole.	Wydawało	się,	że
na	dworze	jest	znacznie	ciaśniej.

Siedzieli	w	namiotach.	Zastanawiali	się,	co	począć.	W	sąsiednim	—	chłopcy	rechotali	z
rubasznych	 kawałów.	 Komendant	 zalecał	 śpiew,	 ale	 nikt	 nie	 miał	 najmniejszej	 ochoty.
Tylko	jeden	z	malców	przywiózł	sobie	banjo	i	wygrywał	jakieś	oszalałe	melodie.

Herbert	 poradził	 koledze,	 żeby	 przyłożył	 do	 twarzy	mokre	 liście	 babkowe.	 Ściągnie
gorączkę	i	przestanie	puchnąć.

—	A	jak	ci	właściwie	na	imię?

—	Karol,	Karol	Porter.	Grasz	w	szachy?

—	Tak.

—	Świetnie.	Przywiozłem	szachy,	zrobimy	mecz.	Pięć	partii.	Odpowiada?

—	Odpowiada.

Ustawili	figury	i	zaczęli	pierwszą	partię.

—	Wysoko	jesteś?	—	spytał	Porter.

Herbert	zrozumiał	i	odrzekł:

—	Za	rok	matura.

—	Ja	też.

—	I	co	będziesz	robić?

Znajomy	bez	namysłu	odpowiedział:

—	To	samo	co	stary.

—	A	stary?

—	Dorożkarz.

—	Co?

—	Dorożkarz.	Jest	na	dalekim	zasięgu.

Ateny,	Budapeszt,	Madryt,	a	nawet	Dakar.	Zrozumiałeś?

—	Oczywiście,	mój	stary	także	był	pilotem.



—	Co	ty	powiesz.

—	Jeszcze	pogadamy	o	tym	wszystkim,	nie?

—	Na	pewno.	A	co	ty	chcesz	robić	po	maturze?

Herbert	nieprędko	odpowiedział.	Wcale	nie	 zastanawiał	 się,	 bo	wiedział	 przecież,	 co
będzie	robił	po	maturze.	Tylko	trudno	mu	byłowytłumaczyć	przyjacielowi.

—	Wiesz	—	mówił	—	mam	ochotę	zaoszczędzić	nieco	benzyny.

—	Nie	rozumiem.

—	Czy	pamiętasz	jaskółki,	które	Niemcy	puszczali	na	Londyn?

—	Pewnie,	ale	nie	rozumiem.

—	Skrzydła	przeniesie	się	do	 tyłu	 i	złoży	kątem	do	pokładu.	Zamiast	starych	śmigieł
będą	dwa	pieski.

—	Coś	ty	powiedział?

—	Będą	pieski.	Karmione	mieszanką.

—	Ach,	ty	krętaczu.	Odrzut?

—	Właśnie.

—	Ładnie	pomęczysz	się	na	politechnice.

—	 Wytrzymam.	 Pieski	 interesują	 mnie	 całkowicie.	 Chciałbym,	 żeby	 odszczekały
ludziom	prędkość	dźwiękową.

—	 Popatrz	—	 krzyknął	 Karol	 —	 jeśli	 jeden	 z	 domowników	 zostanie	 pilotem,	 cała
potomność	dziedziczy	zawód	niczym	tytuł	hrabiowski.

—	Tak	—	odrzekł	Herbert	—	my	lotnicy	jesteśmy	tradycjonalistami.

Porterowi	 także	 zaimponowało	 —	 „my	 lotnicy”	 —	 bo	 nie	 skorzystał	 z	 błędu,	 jaki
kolega	zrobił	na	szachownicy.

Trzecią	partię	odłożyli	w	sytuacji	remisowej.	Po	obiedzie	Herbert	pożyczył	od	Karola
gumową	 pelerynę	 i	 postanowił	 wybrać	 się	 do	 wsi.	 „Bóg	 jeden	 wie,	 co	 się	 stanie.	 W
najgorszym	wypadku	będę	miał	oko	podbite	jak	Porter.”

Na	 drodze	 leżało	 grząskie	 błoto.	 Mżył	 deszcz	 i	 wioska	 wydawała	 się	 wyludniona.
Tylko	furmanki	z	rzadka	orały	kołami	ściegi	w	zawiesistym	błocie.	Równem	płynęła	woda
koloru	 ziemi.	Spod	nóg	niechętnie	ustępowały	żaby.	Kryły	 się	 w	 przydrożnych	 trawach
albo	chlupały	do	mętnego	potoku	w	rowie.

W	sklepiku	kupił	chłopcom	papierosy.	Obejrzał	czerwony	kościół,	kantynę	zadymioną
i	ciasną,	a	przede	wszystkim	brudną.	Zszedł	do	przystani	rybackiej.

Przy	 drewnianym	 pomoście	 było	 przycumowane	 kilka	 łodzi.	 W	 obszernej	 szopie
wisiały	 sieci	 i	 leżał	 rybacki	 sprzęt.	 Wózek	 z	 przenośną	 kolebą	 zeskoczył	 z	 szyn.
Śmierdziało	oczywiście	zgniłymi	szuwarami,	stęchłą	wodą	i	rybimi	wnętrznościami.



Stąpał	 ostrożnie	 po	 drewnianym	 pomoście,	 uważając,	 by	 nie	 zdradziła	 go	 jakaś
przegniła	 deska	 nie	 przymocowana	 do	 mola.	 Poczuł	 teraz	 wyraźnie	 mdławy	 zapach
brudnej	wody.	Wciągnął	go	głęboko.	Pragnął	poznać	go	dokładnie	i	zapamiętać,	podobnie
jak	wczorajszy	zachód	słońca	nad	jeziorem.

Dzisiaj	 ledwo	dostrzegał	przeciwległy	 brzeg,	 lekko	 rysujący	 się	 spod	warstwy	 jakby
zakurzonej	mgły.

—	Ty	czego?	—	usłyszał	za	plecami	chrypiący	głos.

Odwrócił	 się.	 Zobaczył	 tęgiego	 mężczyznę	 odzianego	 w	 obszarpany	 strój	 rybacki.
Potem	 dopiero	 spostrzegł	 zupełnie	 młodą	 twarz	 mimo	 zniszczonej	 cery,	 pokrytej
trądzikiem,	i	bladych,	zmęczonych	oczu.

—	Czego	tutaj?	—	Głos	rybaka	stawał	się	napastliwy.	Herbert	nie	miał	pewności,	czy
zaraz	nie	przyjdzie	mu	sprawdzić,	jak	chłodna	jest	woda.

—	Przyszedłem	pogapić	się	chwilkę.

Skoro	obcy	milczał,	Herbert	mówił	dalej

wymyślając	na	poczekaniu:

—	Zawsze	chciałem	być	rybakiem,	a	w	przystani	nie	byłem	nigdy.	Chciałbym	kiedyś
zobaczyć,	jak	ciągnie	się	rybę.	To	chyba	kawał	ciężkiej	roboty.

—	A	pływać	umiesz?

—	Bo	ja	wiem.

—	Spróbujemy.	Co?

—	Dzisiaj	za	zimno.

—	Chcesz	być	rybakiem,	a	chłodu	się	boisz.	Hulaj	do	wody!

—	Powiedziałem,	że	jest	zimno.

—	Właź	do	wody	i	nie	gadaj!

—Wypchaj	 się	 ze	 swoją	 wodą.	 Chcesz	 piwo,	 to	 chodź	 do	 kantyny.	 Mam	 ochotę
nagrzane	piwo.

—	 Najpierw	 popływasz,	 chłopczyku,	 później	 skoczymy	 na	 grzane	 piwo.	 A	 może
chciałbyś	jabłko?

—	Pewnie.	Masz?

—	Coś	taki	bezczelny.	Twoi	wczoraj	dosyć	natrzęśli	w	nocy.

—	Ale	mnie	nie	dali.

—	A	tyś	nie	trząsł?

—	Po	co?	Poznam	chłopców	ze	wsi,	to	mi	dadzą.	Nie?	Nauczę	 ich	za	to	fajnej	gry	w
karty.

—	To	na	jabłkach	nie	byłeś?



—	A	po	co?

—	A	na	babkach	też	nie?

—	Jeszcze	nie.

—	A	te	z	obozu,	o,	tam	—	wskazał	ręką	w	nieokreślonym	kierunku	—	te	znasz?

—	Które?

—	Te,	co	przyjechały	jakieś	parę	dni	temu.

—	Co	nie	miałbym	znać	—	skłamał.

—	A	Marlenę	znasz?

—	Która	to?

—	Taka	jedna.

—	Musiałbyś	pokazać.	Nie	przypominam	sobie.

—	To	chodźmy	na	dół.

Sprowadził	 Herberta	 po	 schodach	 do	 łodzi	 starej	 i	 zalanej	 na	 dnie	 brudną	 wodą.
Herbert	usiadł	na	mokrej	desce	rzuconej	w	poprzek	pomiędzy	burtami.	Zastanowił	się,	czy
aby	 nie	 po	 to	wsiedli,	 żeby	młodzieniec	 z	wioski	wyrzucił	 go	 w	 pewnej	 odległości	 od
brzegu.

On	zaś	chwycił	wiosło	 i	 odepchnął	 łódź	 od	 pomostu.	Wiosłował	 równo,	 nie	 czyniąc
szklistych	wachlarzyków	wokół	 piór,	mimo	 że	 tafla	 była	 cała	w	maleńkich,	 złośliwych
garbach.

Po	kilku	minutach	zanurzyli	się	w	kanał	pośród	szuwarów.

„Tutaj	bydlę	wykończy	mnie	za	te	jabłka”	—	pomyślał.

—	Zawołasz	ją	do	łódki?

—	Jeśli	pokażesz.

—	Pokażę.

Łódź	zaryła	się	nosem	w	muł	nadbrzeżny.	Podbiegło	stadko	kur.	Wiedziały,	że	w	łodzi
przywozi	się	ryby.

Po	 obu	 stronach	 dziedzińca	 stały	 czerwone	 domy,	 obszerne,	 ale	 parterowe.	 Takie
murowane	stodoły	z	oknami.	Zaś	pośrodku	dziedzińca	wznosił	się	maszt,	na	którym	wisiał
strzęp	zmiętej	szmaty	będącej	ongiś	flagą.

Dziewczęta	 szybko	 przebiegały	 chroniąc	 głowy	 pod	 pelerynami,	 chociaż	 przestało
padać.

Zaglądali	przez	okna	do	sali	widowiskowej.

Dziewczęta	 ustawione	 półkolem	 słuchały	 pianina.	 Jakiś	 łysawy	 człowiek	 mówił	 do
dziewcząt,	a	później	pokazał	rękoma,	żeby	śpiewały.



—	Która	to?

—	Ta	czarna	ze	złotym	zębem,	uśmiecha	się	do	koleżanek.

—	Aha.

—	Znasz?

—	A	bo	co?

—	Zawołaj.

—	Po	co?

—	Co	to	ciebie	obchodzi.

—	Po	co	mam	ją	zawołać?

—	Zawołaj,	i	tyle.

—	Co	z	tego	będę	miał?

—	Pogadamy	o	tym.

Wtedy	 dziewczęta	 zaczęły	 palcami	 wskazywać	 okno.	 Ten	 łysy	 facet	 odwrócił	 się,
zobaczył	męskie	twarze	i	wyszedł	na	próg.

—	Czego?

—	Zimno	—	rzekł	Herbert.

—	Wejdźcie.

—	Dziękujemy.

—	Jestem	z	męskiego	obozu	i	przychodzę	w	sprawie	ogniska	—	kłamał.

Opowiedział,	 jak	 przyjechali	wczoraj,	 jak	 chłopcy	poszli	w	nocy	 na	 jabłka,	 a	 dzisiaj
nudzą	 się	 piekielnie	 i	 nie	 wiedzą,	 co	 począć.	 Jeszcze	 mówił	 o	 tym,	 że	 chcą	 urządzić
ognisko,	ładne	ognisko,	wieczorem,	nad	jeziorem,	gdy	łąki	będą	we	mgle,	a	znad	morza
pociągnie	ostry	zapach	traw	i	krzewów	rosnących	na	wydmach.

—	A	to	jest	gość	ze	wsi.	Oni	także	przyjdą	zabawić	się	przy	ognisku.

Gdy	 łysy	 zaczął	 wypytywać	 dziewczęta	 o	 zdanie,	 Herbert	 dawał	 znaki	 Marlenie.
Wreszcie	zbliżył	się	do	niej	i	szepnął:

—	Chcesz	jabłek?

—	Pewnie.

—	A	łódką?…

—	Pewnie.

—	To	chodź.	Ten	gość	ma	jabłka	i	łódkę.

—	Świetnie.

Teraz	 Herbert	 spostrzegł	 czarną	 dziewczynę	 w	 szkolnej	 spódniczce	 i	 białej	 bluzce.



Miała	trochę	za	duży	nosek,	a	poza	tym	wszystko	jak	należy.	Nawet	piersi	 już	 rysowały
się	wyraźnie.	Później	spodobały	mu	się	długie,	smukłe	palce	wąskich	dłoni	i	uśmiech.

—	Śliczna	—	szepnął.

Uśmiechnęła	się.	Podobała	mu	się	jeszcze	bardziej.

—	Chcesz	jabłek?

—	Tak.

—	A	łódką?…

—	Jeszcze	jak.

—	To	chodź.	Mamy	jabłka	i	łódkę.

—	Coś	ty.

—	No,	chodź.

Płynęli	niedługo.	Zimno	było,	wilgoć	była	w	powietrzu,	przenikliwa	wilgoć	jak	piasek
po	wietrznej	burzy.

Dziewczęta	 okryte	 pelerynami	 zmarzły,	 policzki	 im	 zbladły,	 niemal	 zzieleniały,	 były
koloru	jesiennej	ziemi.

—	Ty	—	rzekł	Herbert	—	pfyniemy	do	brzegu.	Zimno.	Zaprowadź	nas	na	jabłka	albo
gdzie,	żeby	nie	było	tak	zimno.

Drewnianym	pomostem,	z	którego	miał	skakać	do	wody,	przeszli	do	murowanej	szopy
ze	sprzętem	rybackim.

—	Tutaj	nie	wieje.

—	Zaczekajcie.	Skoczę	do	sadu	i	coś	przyniosę.

Później	chrupali	jabłka	i	uśmiechali	się	do	siebie.

Herbert	mówił	do	czarnej	dziewczyny:

—	Śliczna,	zatańczysz	ze	mną,	gdy	zrobimy	ognisko?

—	Kto	mnie	zaprosi,	z	tym	będę	tańczyła.

—	Ale	ja	chcę,	żeby	ze	mną.

—	Poproś	ładnie.

—	Jak	ci	na	imię?	Takie	ładne	jak	oczy?

—	Coś	ty.

—	Ona	ma	na	imię	Dorotka.

—	Dorotka.	Śliczne.

Wyrzucili	ogryzki	i	sięgnęli	do	koszyka	po	nowe	jabłka.

—	Obżarłem	się	—	powiedział	Herbert.



—	Zabierzcie	resztę	—	rzekł	rybak.

—	Weźmiesz	nas	na	ryby?

—	Jeśli	będzie	pogoda.

—	A	kiedy	będzie?

—	Jutro.

—	Jutro	jedziemy	na	ryby.

—	Przyjdźcie	rano,	zanim	wstanie	słońce.
Herbert	odprowadził	Dorotkę	do	domu.

Niósł	jabłka,	które	wręczył	jej	przy	bramie.

—	Przyjdziesz	jutro?

—	Nie	wiem.

—	Przyjdź.

—	Zobaczę.

—	Śliczna	jesteś.

—	Coś	ty.

—	No.	Przyjdź.	I	zatańczysz,	gdy	chłopcy	zrobią	to	ognisko.

Wrócił	do	namiotu	objuczony	jabłkami.	Te	z	kieszeni	dał	dziewczynie,	a	te	za	koszulą
przyniósł	do	namiotu.	Wysypał	na	koc	swojego	łóżka.

—	Macie.	I	gęby	mi	nie	rozwalili.

—	Od	razu	poznałem,	żeś	fajny	lotnik	—	rzekł	Porter.



VII

Siedzieli	w	kucki	na	kocach	przywleczonych	tutaj	z	namiotów.

Ognisko	trzaskało	i	sypały	się	iskry	wokół	stosu	płonących	gałęzi,	patyków	zeschłych	i
połamanych.	 Pachniało	 ziemią	 i	 żywicą.	 Pachniały	 także	 trawy	 podmokłych	 łąk	 i
butwiejące	szuwary	przybrzeżne.

We	wsi	uderzył	dzwon	 i	spędził	 stado	kawek.	Krążyły	hałaśliwie,	potem	opadły	 tam,
gdzie	stała	szopa	na	rybacki	sprzęt,	a	do	palików	pomostu	były	przycumowane	łodzie.

—	Co	tak	pachnie?	—	spytał	Porter.

—	Ziemia	—	odrzekł	Herbert.



—	Ale.	Ziemia	nie	ma	zapachu.

—	Na	pewno?

—	Tak	w	szkole	gadali.

—	To	chyba	źle	gadali.	Tutaj	wszystko	pachnie.

—	Świetny	pomysł	miałeś	z	tym	ogniskiem.

—	No	nie?…

—	Posłuchajmy.	Dziewczęta	jeszcze	zaśpiewają,	a	później	bawimy	się.

W	 ognisku	 trzasnęło	 coś	 parokrotnie.	 Płomień	 buchnął	 wyżej	 i	 przygasł.	 Herbert
podniósł	 się	 z	koca.	Naręcz	gałęzi	 rzucił	w	ogień.	Dźwignął	 się	 dym.	 Po	 slocie	 drzewo
jeszcze	niezupełnie	wyschło.

Dziewczęta	śpiewały	 jakieś	 ludowe	piosenki.	Nie	znał	 ich,	ale	słuchał	z	ciekawością.
Podobały	 mu	 się.	 Dorotka	 miała	 czysty	 alt,	 głęboki	 i	 zarazem	 miękki.	 Dobrze
wykształcony	głos	jak	na	młodą	dziewczynę.	„Dorotka	to	fajna	dziewczynka	—	pomyślał
Herbert.	—	A	ziemia	naprawdę	pachnie.	Jakoś	tak	czerstwo,	dojmująco	i	leniwie.	Ciotka
miała	rację,	że	na	wsi	zupełnie	co	innego.”

Wygrzebał	z	kieszeni	ostatnią	śliwkę	i	rozgniótł	ją	w	ustach.	Splunął	pestką	w	ognisko.
Żuł	soczysty	miąższ,	ciągle	słuchając,	jak	śpiewają	dziewczęta.

W	 kręgu	 światła	 usiadła	 wiejska	 orkiestra	 zasilona	 harmonistami	 i	 gitarą	 z	 obozu.
Skoszony	 trawnik	 posłużyć	 miał	 za	 parkiet.	 Chłopcy	 udeptali	 kopce	 kretowisk,	 ścięli
łopatami	wzgórki,	przeczesali	grabiami	grzywkę	trawy.

W	 dali	 zbudził	 się	 terkot	 motoru.	 Wysokie	 pykanie	 zbliżało	 się.	 Chłopcy	 zobaczyli
dwie	łodzie	skierowane	ku	płonącemu	ognisku.

Rybacy	uderzyli	dziobami	starych	łodzi	o	piaszczysty	brzeg.	Rufy	zanurzyły	się	tak,	że
woda	prawie	lizała	deskę	steru,	ale	krypy	nie	mogły	spłynąć	na	jezioro.

Rybacy	 skupili	 się	 na	 uboczu.	 Dopiero	 komendant	 zaprosił	 ich	 do	 koła.	 Orkiestra
zaczęła	 walcem.	 Herbert	 pospieszył	 ku	 Dorocie.	 Dorota	 była	 śliczna	 i	 podobała	 się
chłopcom	 i	 Herbert	 nie	 bez	 powodu	 spieszył	 się.	 Byli	 pierwszą	 parą,	 lecz	 chłopcy
wyprowadzali	już	na	trawnik	inne	dziewczęta.	Trawa	przeszkadzała	tańczącym.	Buty	nie
chciały	się	ślizgać.	Taniec	męczył.

—	Podoba	ci	się?	—	spytał	Herbert.

Dorotka	 uniosła	 głowę.	W	 poświacie	 ogniska	 twarz	 jej	 przybrała	 kolor	 oliwek,	 usta
ściemniały.

—	Pewnie.

—	I	będziemy	bawić	się	razem?

Pochyliła	 głowę.	 Dotknął	 brodą	 gładkich	 włosów,	 które	 zapachniały	 naraz	 jeszcze
mocniej	niż	ziemia.



W	ognisku	coś	głośno	trzasnęło.

Zbliżył	 się	 do	 stosu	 i	 kijem	 grzebał	 w	 żarze.	 Dziewczyna	 pomogła	 dorzucić	 nową
porcję	gałęzi.	Poczuli	w	nozdrzach	słodkawą	woń	żywicy.

Gdy	 orkiestranci	 skończyli,	 usiadł	 obok	 dziewczyny.	 Nieśmiało	 dotknął	 jej	 ręki,
Dorotka	 nie	 cofnęła	 się	 i	 pozostali	 tak	 wpatrzeni	 w	 jasny	 krąg	 migotliwego	 światła	 i
zasłuchani	w	niemą	modlitwę	dłoni.

Znajomy	rybak	trącił	Herberta	w	plecy.

—	Ty.

—	No?

—	Chodź.

Zrozumiał.	 Pociągnął	 Dorotkę,	 która	 nie	 wiedziała,	 czy	 należy	 się	 zawstydzić,	 czy
pobiec	ochoczo	do	łodzi.

Wiosłem	 odepchnęli	 ziemię.	 Woda	 ledwie	 że	 chłodziła	 palce,	 powietrze	 jak	 w
owocowym	sadzie	—	 to	było	wokół	 nich.	Brzeg	oraz	ognisko	przypominające	 z	 daleka
zapałkę	wśród	głębokiego	wieczoru	—	oddalały	się	szybko.

Rybak	wyłączył	motor	i	zapalił	papierosa.

Usłyszeli	wyraźne	 szczekanie	 psa,	 skrzypienie	 wozu,	 czyjś	 odległy	 śpiew	 od	 strony
wsi.	Przy	ognisku	panowała	wrzawa.	Zaś	wokół	nich	milczące	wody	 jeziora.	Woda	była
seledynowa	z	domieszką	różu	i	fioletu.

Herbert	zdjął	pantofle	i	przerzuciwszy	nogi	przez	burtę	zanurzył	 je	w	wodzie.	Zrzucił
szybko	odzież	i	cicho	zanurzył	się	w	głąb	nocy,	która	zaczynała	się	tuż	za	łodzią.

—	Herbert,	co	robisz,	wariacie	jeden?	Zaziębisz	się.

—	Dorotka,	nie	martw	się,	chodź	do	wody.

Popłynął	dokoła	łodzi.	Położył	się	na	wznak	i	miarowo	pracując	ramionami	oddalał	się,
dopóki	rozmowy	z	łodzi	nie	zatraciły	sensu.

—	Oho!	—	krzyknął.

Usłyszał	 kaszel	 zapalanego	 motoru,	 a	 później	 rytmiczne	 pykanie.	 Zobaczył	 czarną
bryłę	sunącą	ku	niemu.

—	Właź!

Chwycił	dłonią	za	burtę.	Rybak	pomógł	mu	wdrapać	się.

	

—	Uważaj,	mokry	jesteś	—	zawołała	Dorotka.

—	Teraz	ty	—	odrzekł.	Ujął	nogi	dziewczyny	i	przerzucił	za	burtę.

—	Aj	—	krzyknęła.	Złapała	chłopca	obiema	rękami	mocno	za	szyję.

—	Nie!



Herbert	miał	w	ustach	miękkie	włosy	Dorotki.	Przeraził	się	własnej	śmiałości	 i	cofnął
ręce.	Oboje	dyszeli	szybko,	zażenowani.

Usiadł	na	dnie	łodzi.	Wycierał	plecy,	piersi	i	ramiona	koszulą.

Rybak	 —	 jak	 Herbertowi	 wydawało	 się	 —	 całował	 swoją	 dziewczynę.	 Wtedy
pomyślał,	że	nie	uczynił	niczego,	co	byłoby	straszne,	i	niepotrzebnie	siedzi	przerażony.

Po	kilku	chwilach	łódź	zaryła	się	w	gęste	szuwary.

—	Gdzie	jesteśmy?

—	Na	takim	cyplu	—	mówił	rybak.	—	Poczekajcie	tutaj.	Może	owoce	znajdziemy.

Wysiadł	i	zniknął	w	szuwarach	razem	z	dziewczyną.	Herbert	i	Dorotka	czekali	może	z
godzinę.	Na	koniec	usłyszeli	cmokanie	rozmiękłej	ziemi.

—	Macie	owoce?

Rybak	śmiał	się	i	powiedział,	że	nie	znaleźli	niczego	w	pobliżu.

Było	już	po	północy,	kiedy	przywiązali	łódź	do	pomostu.

Herbert	 odprowadził	 Dorotkę.	 Przed	 bramą	 podali	 sobie	 ręce.	 Pomyślał,	 czy	 nie
spróbować	pocałunku.	Lecz	pomyślał	również,	że	 jeszcze	za	wcześnie.	Zrobi	 to	za	kilka
dni.

—	Pa,	Dorotka.

—	Uhm.

Rozbierał	 się	 po	 ciemku	w	 namiocie.	 Rzucił	 niedbale	 ubranie	 i	 szybko	 przykrył	 się
kocami.

—	Herbert	—	Porter	jeszcze	nie	spał.

—	No?

—	Gdzie	byłeś?

—	Na	jeziorze.

—	Gówno	jesteś	nie	lotnik.

—	Co	to	ma…

—	Jak	mogłeś	nie	zabrać	mnie…

Herbert	 zawstydził	 się.	 Nie	 wiedział,	 co	 odrzec	 przyjacielowi.	 Zupełnie	 o	 nim
zapomniał	tańcząc	z	Dorotką.

—	Fajną	dziewczynkę	masz	—	powiedział	jeszcze	Porter.

—	Podobała	ci	się?

—	Co	robimy	jutro?

—	Słyszysz?	—	Herbert	dźwignął	się	z	posłania.



W	pobliskim	sadzie	budził	się	głęboki	szum,	który	wypełnił	wnętrze	namiotu.	Słyszeli
stłumiony	huk	morza	walącego	o	plażę.

—	Burza?

Na	ścianie	namiotu	zobaczyli	krótki,	fioletowy	ognik.	Raz	i	drugi.

—	Burza.

Nad	 ranem	przeszła	 burza.	Droga	 była	 zarzucona	połamanymi	 gałęziami.	 Roziuźniły
się	linki	namiotów,	w	jadalni	pękła	szyba.

Dzień	wstał	słotny.	Powietrze	było	ostre,
czuło	się	zapach	morza.

Herbert	 wygrał	 mecz	 szachowy	 różnicą	 półtora	 punktu.	 Po	 południu	 zagrali	 nową
partię.

—	Wiesz	co	—	powiedział	Porter	—	zagrajmy	o	coś.

—	Chętnie,	ale	o	co?

—	Bo	ja	wiem.

—	Ja	też	nie	wiem.

—	Wiesz	 co,	 zagrajmy	 o	 to,	 kto	 będzie	 bawił	 się	 przy	 następnym	 ognisku	 z	 twoją
dziewczynką.

Zastanowił	 się.	 Wygrał	 mecz	 różnicą	 aż	 półtora	 punktu.	 Nie	 lękał	 się	 umiejętności
Karola.

—	Dobrze.	A	jeśli	ty	przegrasz,	to	co?

—	Wybierzesz	 sobie	 w	mieście	 najciekawszą	 książkę	 z	 mojej	 biblioteki.	 Mam	 tego
trochę	i	jest	z	czego	wybierać.

—	Chętnie.

Herbert	przegrał	tę	partię.	Nie	wiedział,	jak	to	się	stało.

Zaproponował	Porterowi	rewanżową	rozgrywkę.

—	 Jeśli	 wygram,	 tracisz	 prawo	 do	 następnego	 ogniska,	 natomiast	 gdy	 ja	 przegram,
rezygnuję	z	Dorotki	na	twoją	korzyść	do	końca	obozu.

—	Odpowiada	mi	—	odrzekł	Porter	po	dłuższym	namyśle.

Rozstawili	 figury.	 Herbert	 grał	 czarnymi.	 Już	 po	 kilkunastu	 posunięciach	 stracił
skoczka.	Grał	nerwowo.	Żadna	z	kombinacji	nie	przychodziła	mu	do	głowy.	Wreszcie	po
godzinie	musiał	poddać	partię.

Wstał	z	łóżka,	na	którym	rozłożyli	szachownicę.	Narzucił	kurtkę	i	wyszedł	z	namiotu.
Po	nocnym	wietrzysku	było	chłodno,	a	niebo	zatłoczone	ciężkimi	chmurami	było	koloru
palonej	 umbry.	 ,,Co	 za	 pogoda	 —	 zdenerwował	 się.	 —	 Kto	 widział	 rozbijać	 obóz	 w
zapadłej	wiosce,	skąd	słychać	tylko	daleki	grzmot	morza.”



Na	Portera	wcale	się	nie	złościł.	Wręcz	przeciwnie.	Porter	był	dobrym	kolegą.	Dorotka
była	jedynie	dziewczyną,	a	Porter	dobrym	kolegą.	I	zgadali	się	niedawno	o	tyra	lotnictwie.
„Tylko	niepotrzebnie	grałem.	Na	pewno	lepiej	orientuję	się	na	szachownicy	od	niego,	ale
zirytowałem	się.	Nie	można	w	szachy	grać	o	coś.	Człowiek	głupieje.	Szachy	to	gra,	którą
prowadzi	się	 dla	 satysfakcji.	Szkoda	Dorotki,	 a	wszystko	przez	deszcz	 i	błoto	chlapiące
spod	kół	furmanek.”

Skrajem	drogi	ruszył	wolno	do	wsi.	Uważał,	by	nie	wdepnąć	w	kałużę	czy	ześliznąć	się
do	rowu,	gdzie	rozkosznie	pławiły	się	zielone	żaby	w	ziemistej	wodzie.

Przed	kościołem	—	pusto	i	sennie.	Zamokłe	plakaty	filmowe	przed	wejściem	do	Sali
widowiskowej.	 W	 gospodzie	 —	 ciasno	 i	 smrodliwie.	 Szybko	 wycofał	 się.	 Brudząc
pantofle	lepką	gliną	zszedł	do	przystani.	Ale	i	 tu	nikogo	nie	zastał.	Wiatr	zapędził	z	 falą
łodygi	 szuwarów,	połamane	 gałęzie,	 liście,	 słomę.	Wszystko	 to	 stało	 u	 brzegu	 zlepione
brudnokremową	pianą,	czaiło	się	wokół	pali	pomostu,	przylgnęło	do	nadętych	korpusów
rybackich	łodzi.

Wrócił	stamtąd	do	wioski.	Mijając	obóz	dziewcząt	zastanowił	się,	czy	nie	wstąpić.

Wtedy	zawołał	ktoś	z	podwórka.

Pchnął	drewnianą	furtkę	bardzo	oporną,	wyminął	kałużę,	schronił	się	pod	okap.

—	I	cóż,	Herbercie	—	mówiła	stara	wychowawczyni.	—	Co	powiesz	dobrego?	Nudzą
się	chłopcy?	A	ty	łazikujesz?

—	Nudzę	się.	Tak	sobie	wyszedłem	zobaczyć,	co	słychać	we	wsi.

—	No,	 nie	musisz	 kłamać.	Wiem	 dobrze,	 co	 sprowadziło	 cię	 pod	 furtkę,	 widziałam
wtedy	przy	ognisku.	Dorotka	jest	w	sypialni.	Zawołaj	ją.	Nie	będę	ci	przecież	sprowadzała
panienki.

—	Kiedy	ja	wcale	nie	tego.

—	Już	dobrze.

Na	 dziedzińcu	 zebrały	 się	 starsze	 panie,	 także	 wychowawczynie,	 i	 rozmawiały	 z
Herbertem.

—	On	się	wstydzi	tego,	że	ma	dobry	gust.

—	Ładna	jest	Dorotka.

—	Kiedy	ja	wcale	nie	tego…

Dziewczyna	wybiegła	z	budynku.	Stali	oboje	pod	okapem	domu.

—	Co	powiesz?

—	Nic	—	odrzekł.

—	Czemu?

—	Bo	nic.

—	Ja	też	nic.



—	Pogoda…	—	nieokreślony	gest	rękoma.

—	Właśnie.	I	co	powiesz?

—	Wracam	do	domu.

—	No	to	idź.

—	Dorotka?

—	No	co,	Herbert.

—	E,	nic.	Może	przyjdę	wieczorem.

—	Po	co?

—	Tak	sobie.

—	To	przyjdź.

Herbert	 wracał	 pełen	 wewnętrznej	 irytacji.	 Gotów	 był	 sprać	 gębę	 Porterowi.	 Lecz
jeszcze	chętniej	sprałby	—	sobie.	Dlaczego	przystał	na	głupi	pomysł	 kolegi?	 I	dlaczego
przegrał,	skoro	Porter	gra	niczym	rzemieślnik,	bez	ambicji,	bez	polotu.	Ale	czy	to	ważne?
…

Przyjemnie	mu	było,	 gdy	 starsze	panie	 chwaliły	 jego	gust	 i	 powiedziały,	 że	Dorotka
jest	śliczna.

W	namiocie	położył	się	na	pryczy	z	rękoma	pod	głową.

Zapach	traw	z	sadów	przyciągnął	aż	tutaj	i	wypełnił	namiot.

Płachta	 namiotu	przeciekała.	Pękate	 krople	 spadały	 na	 koce.	Herbert	 niektóre	 z	 nich
łowił	rękoma,	zanim	dotknęły	posłania.



VIII

Chór	dziewczęcy	widocznie	był	niezły.	Pojechały	do	małego	miasteczka,	zaśpiewały	w
sali	widowiskowej	i	teraz	przychodzili	do	obozu	różni	goście	zapraszając	je	na	występy.

Parę	 mil	 drogi	 ze	 zdartą	 nawierzchnią	 asfaltową	 (zostały	 placki	 po	 obu	 skrajach
codziennie	kruszone	stalowymi	obręczami	chłopskich	wozów)	łączyło	 i	dzieliło	zarazem
małą	wioskę	od	małego	portu.

Właśnie	 z	 kapitanatu	 tego	 portu	 przyjechał	 jeden	 cywil	 i	 jeden	 w	 marynarskim
chałacie.	Obiecali	traktor	z	przyczepami,	salę	—	podobno	akustyczną	—	obiad,	kolację,	a
jako	honorarium	dwugodzinną	wycieczkę	w	morze	starą	krypą	z	kominem	jak	ustnikowy
papieros.

Herbert	—	 chłopiec	 znający	 przeznaczenie	 języka	—	 jeździł	 z	 dziewczętami	 w	 roli
konferansjera.	 Zupełnie	 swobodnie	 opowiadał	 ze	 sceny	 chłopom	 przeróżne	 bzdury.	 Ci
natomiast	słuchali,	śmiali	się	hałaśliwie	i	klaskali.	Kierownictwo	obozu	dziewcząt	chętnie
zabierało	go	razem	z	chórem.

Bardzo	cieszył	się,	kiedy	łysawy	nauczyciel	śpiewu	powiedział:

—	Herbert,	jedziemy	do	portu.

—	Śpiewać?

—	Ty	śpiewać	nie	będziesz.

—	Ale	pojadę.

—	Przygotuj	sobie	dowcipy	dla	rybaków.

—	To	dziewczęta	uciekną.

—	Ja	ci	dam.	Kulturalne	dowcipy	musisz	wymyślić.

—	Tylko	proszę	porozmawiać	z	komendantem	obozu.	Chłopaki	krzywią	gęby	na	moje
wałęsanie.	Im	się	nudzi,	więc	krzywią	gęby.

—	Nie	ich	wina,	że	ty	wiesz,	co	robi	się	na	scenie,	oni	zaś	nie	wiedzą.

Wyprawa	 do	 portu	 była	 ostatnią	 wycieczką	 chóru	 przed	 zwinięciem	 obozu.	 Herbert
cieszył	się,	że	pojedzie	do	portu	z	dziewczętami,	ale	bez	Portera.	Bardzo	lubił	Portera,	w
czasie	 tych	 kilku	 tygodni	 zżyli	 się,	 przywykli	 do	 siebie,	 obiecali	 utrzymywać	 przyjaźń
również	w	mieście	po	powrocie	z	wa-
kacji.	Wolał	 jednak	pojechać	 do	 portu	 sam.	Ze	wstrętem	 patrzył,	 jak	 Porter	 na	 każdym
ognisku	obejmuje	Dorotkę,	tańczy	z	nią,	skubie	palcami	włosy,	a	Dorotka	uśmiecha	się	do
niego,	jak	gdyby	on,	Herbert,	przestał	istnieć,	nie	odkrył	niejako	Dorotki,	nie	pokazał	jej
Porterowi	oraz	innym	chłopcom.

Zjadłszy	 śniadanie	 pobiegł	 do	 obozu	 dziewcząt.	 Ciągnik	 spóźnił	 się.	 Dziewczęta



sądziły,	że	już	nie	przyjedzie.	Potem	zepsuł	się	i	trzeba	było	znowu	czekać.

Upalnym	południem	wreszcie	wyjechali.	Deski	rzucone	w	poprzek	przyczep	służyły	za
ławki.	Trzęsło.	Chłopi	przerywali	na	moment	pracę	w	polu,	aby	pokiwać	dłonią	jadącym.

Mijali	 wioski,	 straszyli	 kaczki,	 gęsi	 wałęsające	 się	 drogą.	 Zobaczyli	 wreszcie	 linię
kolejową.	—	To	już	niedaleko.

Przedmieście	małej	 dziury	 trudno	 nazwać	 przedmieściem.	 To	 już	 wioska.	 Domy	 co
prawda	 murowane.	 Anteny,	 garbaty	 bruk,	 latarnie	 jak	 patyki	 z	 nadłamanymi	 końcami.
Lecz	 za	 domami	 obory,	 bydło	 dyszące	 w	 skwarze,	 stogi	 traw,	 rozrzucona	 słoma,
szczekanie	psów,	pościel	rozwieszona	na	sztachetach	płotu.

Główna	ulica	z	piętrowymi	domami.	Ogródki	i	klomby.	Spoza	drzew	widoczne	wille	z
tarasami	kolorowymi	od	płóciennych	leżaków.

—	Dorotka?

—	No?

—	Chodź	ze	mną.

—	A	gdzie?

—	Obejrzymy	port.

—-	Nie…

—	Chodź,	chodź.	Tylko	port	obejrzymy.	Dawno	nie	rozmawialiśmy.	Nie	masz	ochoty
pogadać?

—	Nie	wiem.

—No	widzisz.	Więc	chodź.

Marudzącą	 dziewczynę	 ujął	 za	 rękę	 i	 pociągnął	 w	 boczną	 uliczkę.	 Hałaśliwe	 przed
chwilą	przyczepy	traktora	zostały	w	tyle.

—Nie	spóźnijcie	się	na	występ.

—Ale	skąd!

Słońce	smagało	upałem	w	plecy,	w	głowy,	przylepiało	koszulę	do	ciała.

—Chcesz	lody?

—Tędy	do	portu?

—Nie	 wiem.	 Wydaje	 mi	 się,	 że	 tędy	 właśnie.	 To	 mała	 mieścina.	 Znajdziemy	 port,
choćby	kierując	się	smrodem	suszonych	ryb.

—Więc	idziemy	na	lody?	—	spytała.

—Oczywiście	—	 odrzekł.	—	 Już	 dawno	 chciałem	 zaprosić	 cię	 na	 lody.	 Tylko	 że	 w
naszej	wiosce	nie	sprzedają	lodów.	Za	to	w	mieście,	zobaczysz,	jakie	ci	kupię.

—O,	wa!	Zapomnisz.	Jak	teraz.



—Co	teraz?

—Nie	zapraszasz	nigdy	do	tańca,	tylko	tak	dziwnie	patrzysz.

—Porter	nie	podoba	ci	się?…

—Karol	jest	bardzo	fajny.	Obaj	fajni	jesteście,	tylko	tak	dziwnie	zawsze	patrzysz,	gdy
Karol	prosi	mnie	do	tańca.

—Ale	w	mieście	zobaczysz,	jakie	lody	ci	postawię.

—Za	kilka	dni	zwiniemy	obóz	i	tyle	będzie.

—Nie	wymyślajmy,	co	będzie	za	kilka	dni.	Zobacz.

Wąska	uliczka	rozstąpiła	się.

Obszerny	 bulwar	 nadbrzeżny.	 Betonowe	 bojery.	 Szyny	 wąskie,	 kilka	 wywrotek.	 W
kanale	 kutry:	 żółte,	 niebieskie	 i	 jeszcze	 takie	 jak	 woda,	 gdy	 chmury	 przykryją	 słońce.
Skrzynki	na	ryby:	jedne	stosami,	inne	rozrzucone	w	nieładzie.	Rybi	smród.

Herbert	nadal	prowadził	dziewczynę	za	rękę.

Wstąpili	 na	 pomost.	 Szli	 w	 morze,	 aż	 morze	 otoczyło	 ich	 zewsząd,	 jedynie	 wąski
pomost	 łączył	 z	 ziemią,	 która	 pozostała	w	 tyle,	 za	 ich	 plecami,	 dobre	 dwieście	metrów
albo	i	więcej.

U	wejścia	do	portu	fale	załamywały	się.	Ta	idąca	od	morza	wpadała	na	falę	płynącą	z
awanportu.	Pożerały	 się	 przez	moment	wzajemnie,	 kąsały,	 obrzucały	 białą,	 gorączkową
pianą.	Cmokanie	wody	bijącej	w	pale	pomostu	rozlegało	się	miarowo.	Można	było	śledzić
zmęczony	bieg	następnej	fali	z	głębi	awanportu.

Usiedli	na	deskach.	Herbert	oparł	głowę	o	słup	buczka	sygnałowego.

Pojawiły	się	mewy.	Wydało	mu	się,	że	znikąd	nie	przybyły.	Pojawiły	się	i	już.	Naraz	—
dużo	dokoła.	Wrzeszczące,	zgłodniałe,	nerwowe.

—Dorotka.

—No.

—Patrz.

—Widzę.	Morze.

—Właśnie.	Jest	zupełnie	jak	niebo.

—Ale…

—Takie	jest	obszerne	i	wypukłe.	Ciekawe,	jak	wygląda	z	góry.

—Chciałbyś	je	widzieć?

—Będę	oglądać.

—Masz	pieniądze	na	bilety	lotnicze?

—Nie.	Będę	latał.



—Coś	ty!

—Szanujący	 się	 konstruktor	 musi	 te	 kilka	 tysięcy	 godzin	 w	 powietrzu	 odliczyć	 ze
swego	życia.

—Ładnie	to	powiedziałeś.	A	ja	będę	chyba	lekarzem.	Jeśli	dostanę	się	na	studia.

—Próbuj.

—Będę	próbować.	Zobaczysz.

—Dorotka.

—No.

—Nie	gniewasz	się?

—Za	co?

—Za	to,	że	tylko	patrzę,	jak	Porter	prosi	cię	do	tańca.

—Skoro	nie	chcesz…	To	nie	powód	do	gniewania.

—Ale	ja	chcę!

—Nie	spostrzegłam	jak	dotychczas.

—Dorotka…

—Tak?

—Nie	masz	bułki?

—Mewy	chcesz	karmić?

—Aha.

—Karol	też	mówi,	że	będzie	lotnikiem.

—On	chce	być	lotnikiem,	a	ja	konstruktorem.

—Jeszcze	wam	się	odmieni.

—Mnie	nie.	Rodzinne.

—Tak?

—Tak.	Mój	stary	także	latał.	Przed	wojną	szkolił	chłystków	na	sportowych	trupach.	A
potem	latał	na	spitfdre’ach.	Kiedy	spitfire’y	nie	miały	niczego	do	roboty,	przerzucił	się	na
lancastery,	poczciwe,	stare	lancastery.	To	go	wykończyło.

—Coś	ty?

—Tak.	Pewnego	razu	jego	maszyna	nie	wróciła	znad	Essen.

—Powinieneś	przerwać	rodzinną	tradycję.

—Niemożliwe.

—Dlaczego?



—Nie	 wiem.	 To	 niemożliwe.	 Muszę	 to	 robić.	 Wątpię,	 czy	 to	 sztubackie	 urojenie.
Muszę	 to	 robić,	chociaż	 stary	źle	skończył.	W	ogóle	mama	 też	źle	skończyła.	 Za	 długo
guzdrała	się	w	mieszkaniu.	Ja	zdążyłem	zbiec	do	piwnicy,	a	ona	została	na	górze,
kiedy	trzasnęło.

—No	widzisz,	ty	także	szukasz	guza.

—Może	mnie	się	uda.	Przecież	nie	może	cała	rodzina	skończyć	w	ten	sam	sposób.	Boję
się,	że	umrę	na	raka	czy	podobne	paskudztwo.

—Ale	masz	brzydkie	myśli.	Aż	mnie	zemdliło	i	nie	chcę	lodów.

—Idziemy	na	te	lody.

Lody	 były	 smakowite.	 Koncert	 chóru	 także	 się	 udał.	 Wieczorem	 wszyscy	 byli
zadowoleni.	Kapitan	portu	osobiście	podziękował	dziewczętom	i	w	przypływie	świetnego
humoru	 zaprosił	 do	 latarni	morskiej.	 Przedtem	 jednak	 oczekiwała	 w	 porcie	 stara	 lejba,
pudło	obdarte,	niezgrabne,	z	przyczyn	raczej	nie	znanych	pochylone	na	prawą	bur-
tę.

Dziewczęta	 rozlokowały	 się	 na	 górnym	 pokładzie.	Wsiadło	 również	 paru	 turystów	 i
wczasowiczów.	Herbert	zajął	miejsce	przy	dziobie.

Pobiegły	 do	 kotłowni	 dzwonki.	 Najpierw	 dwa	 długie,	 potem	 kilka	 krótkich.
Usmarowany	marynarz	zrzucił	cumę	i	między	lejbą	a	nadbrzeżem	pojawił	się	kanał	wody
z	plamami	oliwy.	Kanał	poszerzał	się	i	statek	niemrawo	ruszył	naprzód.

Przy	wyjściu	z	awanportu	pokład	zachybotał	raz	i	drugi.	Dalej	morze	było	gładkie	jak
chłopska	sadzawka.

Na	kilwaterze	kłębiły	się	mewy.	Wrzeszczały	przeraźliwie	zupełnie	tak	samo,	jak	stary
i	zachrypły	głośnik	wypluwający	w	bólach	coraz	to	starszą	melodię.	W	kotłowni	stukała
maszyna	niemal	frapująco…

Słońce	 spalało	 się	 nad	 wodą.	 Zachodnie	 chmury	 purpurowo-granatowe	 tworzyły
wymyślny	łańcuch	gór	o	łagodnych	zboczach.

Port	przypominał	już	dziecinne	klocki.

—	Żeby	 choć	 zakołysało	—	 złościł	 się	 Herbert.	—	 Te	 bajorka	 europejskie	 są	 tylko
parodią	na	przyzwoite	wody.

—	Światowiec	się	znalazł.

—	Dorotka.	Chodźmy	na	górny	pomost.	Zatańczymy.

W	porcie	zabłysła	latarnia.	Mrugała	nerwowo.	Gasła	i	zapalała	się.	Zupełnie	jakby	ktoś
urządzał	sobie	kawały.	Zmierzch	zapadał	szybko.

—	Poczekaj.	Włożę	sweter,	bo	chłodem	ciągnie.

Objął	dziewczynę	i	nawinął	kosmyki	włosów	na	palce.

—	Co,	czarniątko?



—	Nic.

Pozwoliła	objąć	się	mocniej.	Herbert	spośród	włosów	wyłuskał	językiem	ucho	i	polizał
je	parokrotnie.

—	Zostaw	to.

—	Cudna	moja.

Potem	zeszli	na	dziób.	Oglądali	chmury	i	brzeg,	który	przesuwał	się	bokiem	i	później
pojawił	się	na	wprost	dziobu.	Wracali	Czerwone	i	zielone	światełko	mrugało	u	wej-	ścia
do	portu.	Z	daleka	były	również	 intensywne,	 tylko	że	 jedno	 tuż	 obok	 drugiego;	 łódka	z
papieru	nie	przecisnęłaby	się	między	nimi.

Podniósł	się	wieczorny	wiatr.

Usłyszeli	 przed	 sobą	 wyraźnie	 dzwon.	 Uderzał	 mocno,	 metalicznie,	 czysto	 i
przejmująco.

—	Co	to	jest?

—	Bo	ja	wiem.

—	Chyba	nie	na	Anioł	Pański.

—	Raczej	nie.	Zobaczymy.

Zagadka	 rychło	 się	 wyjaśniła.	 Mijali	 redę.	 Syrena	 statku	 zaświszczała	 dwukrotnie.
Miała	ochrypły	głos.

Dzwon	był	nie	opodal.	Spostrzegli	dziwną	konstrukcję	żelazną	unoszącą	się	na	wodzie.
Błysnęło	nikłe	światełko	i	dzwon	uderzył	sercem	o	metal	kopuły.

—	To	jest	boja	sygnałowa.	Wiesz?

Niebo	i	woda	od	zachodu	całe	były	w	purpurze.	W	ciężkiej	purpurze,	 jakiej	nabierają
tylko	bardzo	dojrzałe	czereśnie.

Dzwon	pozostał	 za	 rufą.	 Jego	 głos	—	 tonął.	 Herbertowi	wydało	 się,	 że	 coś	 dobiega
końca.	 Spala	 się	 jak	 zachód,	 cichnie	 niczym	 głos	 tamtego	 serca	 na	 morzu,	 przemija…
Spojrzał	na	dziewczynę.	Nie	odeszła	przecież	 i	chyba	nic	się	nie	zmieniło.	A	 jednak	coś
zostało	poza	nimi,	co	będzie	można	już
tylko	 przypomnieć.	 I	 kiedyś	 uleci	 zapewne	 z	 pamięci	 z	 całą	 kolekcją	 zachwytów
młodzieńczych,	które	najpierw	odurzają,	a	potem	budzą	zażenowanie	i	kpinę.

Do	obozu	wracali	nocą.

Herbert	 okrył	 Dorotkę	 swoją	 wiatrówką.	 Sam	 dygotał	 z	 chłodu,	 ale	 cieszył	 się,	 że
Dorotce	ciepło	pod	wiatrówką.

Ciągnik	zatrzymał	się	przed	bramą	i	Herbert	zeskoczył.

Po	kilku	dniach	obaj	z	Porterem	pojechali	na	stację.

Dziewczęta	już	tutaj	były.



Bagaże,	 sprzęt	 obozowy,	 ruch,	 bieganina,	 nerwowe	 wrzaski.	 Wreszcie	 komendant
obozu	zdołał	zaprowadzić	spokój.

Zebrał	 dziewczęta	 w	 dwuszereg.	 Kazał	 odliczyć.	 Wygłosił	 którąś	 tam	 z	 kolei
pożegnalną	mowę.	Czekali	teraz	na	przybycie	pociągu.

Dyżurny	ruchu	zamknął	gęsi	w	komórce,	więc	na	stacji	można	było	oczekiwać	pociągu
bez	przeszkód.

Dzień	 —	 jasny,	 słoneczny,	 jeden	 z	 dni,	 w	 którym	 chłopi	 spieszą	 się	 ze	 zwózką
pszenicy.

Porter	długo	rozmawiał	 z	Dorotką.	Mieli	 coś	 bardzo	ważnego	 do	 powiedzenia	 sobie
nawzajem.	Herbert	czekał	nie	opodal	wsparty	o	drzewo.

Słyszał	z	daleka	szum	pociągu,	potakiwa-
nie	kół.	Rozpoznał	rytmiczne	stukanie	pulmanów.	Słaby	sygnał	lokomotywy	przed	tarczą
wjazdową.	Porter	nadal	rozmawiał.

W	oddali	ukazała	się	morda	 lokomotywy	elektrycznej.	W	dyżurce	zabrzęczał	 telefon.
Okno	 nastawni	 uchyliło	 się.	 Czerwona	 chorągiewka	 zwisła	 w	 bezruchu,	 bo	 dzień	 był
bezwietrzny.

Koła	wagonów	strzeliły	iskrami.

Dziewczęta	chwyciły	walizki	i	plecaki.	Dorotka	ostatni	raz	podała	Porterowi	rękę.

Herbert	ruszył	spod	drzewa	parę	kroków.

Dorotka	podała	 dziewczętom	 swój	 plecak.	 Rozejrzała	 się	 wzdłuż	 peronu.	Dostrzegła
Herberta.	A	może	widziała	go	znacznie	wcześniej,	tylko	nie	chciała	przerwać	rozmowy	z
Porterem?

—	Herbert.

—	Dorotka!	—	krzyknął	Herbert	poprzez	łzy.

Podbiegł	 do	 dziewczyny.	 Patrzyli	 na	 siebie,	 nie	 znajdując	 słowa,	 które	 należałoby
powiedzieć.

Pocałował	obie	dłonie	dziewczyny.	Wydało	mu	się,	że	wszyscy	ludzie	z	pociągu,	Porter
i	dyżurny	ruchu	zerkają,	jak	on	całuje	dziewczęce	dłonie.

—	Dorotka!

—	Szybko	zapisz	adres.

—	Wsiadać	proszę!

—	Dorota,	uważaj,	bo	rusza!

—	Weź	adres	od	Karola.

—	Pamiętaj.

—	Odjazd!



—	Drzwi,	panienko,	drzwi!

—	Weź	od	niego.

—	Dorota!

—	Chodź	już,	wracamy	do	obozu.

Pociąg	nabierał	szybkości.	Ostatni	wagon	zamerdał	sygnałami.

Tyle	wszystkiego.	Został	peron.	Dyżurny	ruchu	poszedł	uwolnić	gęsi.

Karol,	 spokojny,	 zrównoważony	 Karol,	 przypominał,	 że	 czas	 wracać	 do	 obozu.	 Za
chwilę	odjeżdża	autobus.

Herbert	 obrzucił	 spojrzeniem	 pusty	 peron.	 Był	 całkiem	 obcy.	 Pociąg	 już	 daleko.
Słychać	tylko	koła	i	szum.

—	Herbert,	wracamy.

—	Tak,	wracamy.	—	Gdy	wsiadali	do	samochodu,	dodał:	—	A	my	zostaliśmy.



IX

—	I	co	potem?	Właśnie,	co	było	później?

Była	 matura,	 którą	 Herbert	 zdał	 z	 odznaczeniem.	 Jako	 najlepszy	 uczeń	 klasy	 mógł
wyjechać	na	studia	zagraniczne.

…To	 prawdopodobnie	 było	 w	 ten	 sposób:	 matura,	 odznaczenie,	 fotograf,	 policja,
paszport	 jak	 indeks,	 pożegnalne	 pieszczoty	 ciotki,	 statuetka	 myśliwca	 z	 rąk	 Portera,
jeszcze	kolorowe	chusteczki,	 i	 to	wszystko,	co	obserwuje	się	 przy	wyruszaniu	 statku	na
morze.

Tyle	właśnie	uratował	w	pamięci.	Niczego	więcej	 nie	 potrafił	 sobie	 przypomnieć.	…
Aha.	 Jeszcze	 dziwna	 niechęć	 do	 opuszczania	 kraju,	 a	 zwłaszcza	 Europy.	 Wolałby	 tu
pozostać.	 Ale	 w	 kraju	 trudno	 o	 dobrych	 fachowców	 —	 konstruktorów	 odrzutowych
silników.	Trzeba	było	z	walizkami	wejść	na	pokład	wielkiego	motorowca.

Kilka	dni	próżnowania.	Gra	w	szachy,	pogawędki	ze	starszymi	panami	w	coctailbarze,
wieczorami	 muzyka	 taneczna	 z	 dansing-klubu.	 Słychać	 ją	 także	 na	 dolnym	 pokładzie,
gdzie	spędzał	wieczory	zapatrzony	w	długie,	smukłe,	szlachetne	linie	fal	Atlantyku.

Tam	 gdzieś,	 na	 przedłużeniu	 kilwateru,	 był	 kraj.	 Mało	 w	 nim	 zostawił.	 Któregoś
wieczoru	zorientował	się,	że	tego	właśnie	żałuje.	Nie	kraju,	ale	że	mało	w	nim	zostawił.

Bał	 się,	 że	 w	 Stanach	 ziemia	 może	 pachnieć	 mniej	 intensywnie,	 że	 nie	 będzie
purpurowo-niebieskich	 zachodów,	 że	 nie	 znajdzie	 wyboistych,	 zacisznych	 uliczek
podmiejskich	z	jedyną	latarnią	o	bursztynowym	blasku.	Skoro	wróci	do	kraju,	nie	znajdzie
już	tego.	Będzie	za	stary,	by	dostrzegać	podobne	drobiazgi.	Tego	się	bał.	Podświadomie,
ani	razu	nie	wypowiadając	słowami	własnych	obaw.	Ciążyły	mu	nie	znanym	dotychczas



uciskiem	i	myśli,	i	skroni…	Tak	jakoś…	czuł	się	dziwnie.

Mijały	doby,	nic	wokół	nie	ulegało	zmianie.

Kołnierzyki	 fal	ciągle	szturmowały	 z	 ukosa	w	 lewą	burtę,	 na	 kilwaterze	woda	 ciągle
srebrzyła	się	i	gotowała.

…Tyle	właśnie	Herbert	zdołał	zachować	w	pamięci,	 tyle	przywiózł	 ze	 sobą	 na	 drugą
stronę	Atlantyku.	Za	mało,	żeby	zbyt	pewnie	poczuć	się	w	obcym	mieście.

Nie	zamieszkał	w	wielkomiejskim	centrum,	ale	na	odległym	przedmieściu	Warrenville.
Codzienna	podróż	do	śródmieścia	Chicago	zjadała	sporo	czasu.

Warrenville	to	dziura,	przedmieście,	a	właściwie	osobne	miasteczko;	z	własną	główną
ulicą,	 sklepami,	 magazynami,	 zielenią,	 kawiarniami,	 dworcem.	 W	 Europie	 zapewne
Warrenville	uznano	by	za	miasteczko.	Leniwo	rozsypane	wille,	większe	i	mniejsze,	bogate
i	 sklecone	 przemysłem	 ludzi	 ubogich,	 lecz	 przedsiębiorczych,	 ciągnęły	 się	 prawie	 w
nieskończoność.

W	jednym	z	takich	domów	Herbert	miał	swój	pokój.

Dom	 nie	 należał	 do	 okazałych.	 Był	 własnością	 emerytowanego	 kapitana	 lotnictwa,
który	 żył	 teraz	 po	 trosze	 ze	 skąpej	 pomocy	 rządu	 dla	 weteranów	 armii,	 po	 trosze	 z
czynszu,	gdyż	cały	parter	wynajmował	rodzinie	kolejarzy.

Herbert	przyjechał	z	 listem	polecającym	od	ciotki.	Ale	właściwie	 to	ciotka	wcale	nie
znała	Piersona.	To	ojciec	Herberta	znał	kapitana.	Obaj	latali	niegdyś	w	tym	samym	pułku
na	lancasterach.

Pierson	 przyjął	 nadzwyczaj	 serdecznie	 syna	 swego	 kolegi,	 który	 nie	 wrócił	 znad
Essendo	bazy.

Staremu	nawet	na	rękę	był	przyjazd	Her-
berta.	Wreszcie	mógł	 się	 na	 starość	 wygadać.	W	 komodzie	 trzymał	 pudełko	 z	 kolekcją
odznaczeń	 frontowych.	 Bardzo	 chętnie	 opowiadał	 historię	 każdego	 z	 nich.	 Herbert	 był
chętnym	słuchaczem.

Do	Warrenvilłe	wracał	 późnym	wieczorem.	 Całymi	 dniami	 przesiadywał	 w	 uczelni.
Nie	 miał	 zresztą	 ochoty	 do	 włóczenia	 się	 po	 koszmarnych	 arteriach	 Central-City.
Warrenville	 w	 jakiś	 naiwno-dziwaczny	 sposób	 kojarzyło	 mu	 się	 z	 pojęciem	 Europy:
mieścin,	 starych	 kamienic,	 wąskich,	 brudnych	 ulic,	 bielizny	 suszonej	 w	 oknach,
łagodnego	 słońca	 nad	 tym	 wszystkim.	 Z	 czasem	 nawet	 uciążliwa	 podróż	 elektryczną
kolejką	wydawała	się	mniej	nużąca	i	krótsza.

Na	 razie	 jeszcze	 nie	 znalazł	 przyjaciół.	 Studia	 w	 obcym	 kraju	 pochłonęły	 całą	 jego
energię.	W	dodatku	wrodzona	systematyczność	i	poczucie	ładu	zabierały	mu	resztę	czasu.
To	wydać	się	może	paradoksalne,	ale	tak	było.	Pragnął	spełnić	wszystkie,	ale	to	wszystkie
wymagania	katedr,	asystentów
i	 profesorów.	 Zatem	 wróciwszy	 do	 willi	 albo	 rozkładał	 książki	 i	 rysownicę,	 albo	 przy
kawie	słuchał	Piersona.

Pierson	kupił	właśnie	maszynę	do	strzyżenia	 trawników.	Przenieśli	więc	rozmowy	do



ogrodu,	 który	 otaczał	 willę.	 Stary	 bardzo	 sumiennie	 pielęgnował	 trawniki.	 Strzygł	 je
równiutko,	 z	 umiarem,	 poprawiał	 kilkakrotnie;	 zapytywał	 Herberta,	 czy	 teraz	 będzie
dobrze,	gdy	wyłączał	motor	nowego	automatu.

Tak	było	przez	szereg	miesięcy.

Egzaminy	zdał	 zupełnie	 dobrze.	Na	wakacje	 nie	wrócił	 do	 kraju.	 Podróż	 do	 Europy
kosztowała	 kilkaset	 dolarów,	 których	 żałował	 wydać	 na	 opłacenie	 miejsca	 w	 Sabenie.
Pieniądze	 przeznaczone	 na	 podróż	 do	 kraju	 wydał	 w	 Stanach.	 Illinois,	 Kentucky,	 obie
Karoliny,	Georgia.	Dotarł	 do	malarycznego	 Jacksonville	 i	 tutaj	 pieniądze	się	 skończyły.
Wrócił	więc	do	Chicago…	wściekły.

Porter	 pisał:	 ,,W	 oficerskiej	 szkole	 lotniczej	 nie	 wszystko	 mi	 się	 podoba,	 ale	 może
wytrzymam	 tutaj.	 Napisz	 wreszcie,	 do	 cholery,	 co	 słychać	 u	 ciebie.	 Jak	 twoje	 silniki?
Dorotka	Cię	całuje.”

Herbert	 i	 przedtem	 był	 pewien,	 że	 Karol	 spotyka	 się	 z	 Dorotką.	 On	 wyjechał	 do
Stanów,	a	Karol	został	w	mieście.	Kiedyś,	przed	wyjazdem,	przyznał	 się	Herbertowi,	że
zakropił	się	w	Dorotce.	Herbert	zbył	to	milczeniem.	Nie	mógł	przecież	powiedzieć,	że	on
także.	 Na	 swój	 dziwaczny	 sposób.	 W	 każdym	 bądź	 razie	 nie	 przeszkodziło	 mu	 to
wyjechać	z	miasta	na	kilka	lat.

Posłał	 do	 kraju	 pocztówkę.	 Pozdrowienia	 dla	 Karola,	 ucałowania	 Dorotce.	 Drugą
kartkę	wysłał	do	ciotki.

Pierson	wtedy	 leżał.	 Zapalenie	 korzonków	 nerwowych.	Nadał	 telegram	 do	Memphis
wzywając	siostrzenicę.	Pierson	—	tak	przynajmniej	sądził	Herbert	—	był	skąpy	i	nie	miał
zamiaru	opłacać	pielęgniarki	z	miejscowej	kliniki.

Przez	kilka	dni	podawał	mu	lekarstwa,	gazety,	posiłki	i	nocnik.

Potem	przyjechała	siostrzenica.

Lucy	zdawała	w	przyszłym	 roku	maturę.	 Przyjechała	wściekła.	Wiedziała,	 co	 to	 jest
zapalenie	 korzonków	 nerwowych.	 Perspektywa	 wakacji	 u	 starego	 Piersona	 budziła	 w
dziewczynie	wprost	białe	drgawki.

Zajęła	 pokój	 obok	 garsoniery	 Herberta.	 Ale	 nawet	 w	 bawialni	 można	 było	 znaleźć
rozrzucone	w	nieładzie	rzeczy.	Dom	—	jak	to	zwykło	się	nazywać	—	ożył.	A	właściwie
ożyła	—	cisza.	Może	 to	 i	bzdurne.	Ale	gdy	Lucy	wieczorami	biegła	do	miasta,	w	domu
wyczuwało	się	niemal	fizycznie	istnienie	ciszy,	której	dawniej	ani	on,	ani	stary	nie
potrafili	zauważyć.

Obaj	bardzo	lubili	wieczory,	kiedy	Lucy	wybiegała	do	miasta.

Któregoś	dnia	dziewczyna	postanowiła	bliżej	zająć	się	drugim	mieszkańcem	domu.

—	Panie	Herbercie,	 czy	zaprosi	mnie	pan	wreszcie	do	kina	czy	do	baru.	Nieładnie	z
pańskiej	strony	boczyć	się	na	dziewczynę,	która	pielęgnuje	starego	kapitana.	Nie	rozumie
pan,	że	w	Warrenville	nudzi	mi	się	aż	do	mdłości?

Herbert	zabrał	dziewczynę	kilka	razy	do	Chicago.



Lucy	 rychło	 zorientowała	 się	 w	 stosunkach	 i	 później	 ona	 wskazywała	 młodzieżowe
budy,	gdzie	można	było	potańczyć	za	tanie	pieniądze.

Pierson	z	wolna	wracał	do	zdrowia.	Ale	o	wstawaniu	z	posłania	jeszcze	mowy	nie	było.
Lucy	nadal	trzaskała	drzwiami	wynosząc	nocniki.

Któregoś	dnia	Herbert	pracował	w	pokoju	przed	rysownicą.	Spostrzegł	na	ścianie	nagłe
odbicie	światła.	Drzwi	do	bawialni	były	otwarte.	Usłyszał	lekki	krok	dziewczyny.	Trzask
zamka.	Po	chwili	jazgot	muzyki	z	adapteru.	To	w	pokoju	Lucy.

—	Herbert!

—	Hm?

—	Masz	co	do	picia?	Upał	mnie	skończył.

—	Chodź	i	weź	sobie.	Jestem	zajęty.

—	Przynieś,	bo	przebieram	się.

—	Jestem	zajęty.

Za	plecami	wyczuł	jej	obecność.	Chodziła	bezszelestnie.

—	Gdzie?

—	W	szafie.

I	znowu	niemy	chód.	Szmer	szuflady,	brzęk	szkła.

Zobaczył	rękę	ze	szklanką.

—	Masz!

—	Ach,	 dziękuję	 ci.	 Ten	 cholerny	 szkic!	 Nawet	 odwrócić	 się	 nie	 mogę.	 Muszę	 to
zrobić	do	rana.

—	Masz!

Spojrzał	 na	 dziewczynę.	 Teraz	 dopiero	 zrozumiał,	 dlaczego	 porusza	 się	 bezgłośnie.
Lucy	chodziła	boso.

—	Czy	ty	nacierasz	nogi	talkiem?

—	A	dlaczego?

—	Bo	stopy	masz	jak	alabaster.

—	Ale	skąd.	Taką	mam	cerę.	Nie	wierzysz?!

Odchyliła	 szlafrok	 i	 pokazała	 pierś,	 białą,	 już	 rozwiniętą,	 z	 maleńkim	 kasztankiem
pośrodku.

—	Ładne.

—	Tak	sądzę.

—	Dokąd	biegasz	wieczorami?



—	Myślisz,	że	do	chłopców,	mylisz	się.	Nie	lubię	chłopców,	bo	oni	zaraz	chcieliby	ode
mnie	różnych	rzeczy.

—	A	ty?	—	Herbert	bawił	się	nadal	rozmową	nie	przerywając	pracy.

—	 A	 ja	 nic.	 Nie	 mogę	 przecież	 stracić	 tego,	 dopóki	 nie	 znajdę	 narzeczonego.	 Z
narzeczonym	 można,	 ale	 chłopcy	 chcieliby	 tylko	 i	 potem	 już	 niewiele	 ich	 obchodzi.
Smutne	doświadczenia	moich	koleżanek	ze	szkoły	nauczyły	mnie	rozsądku.	Z	tobą	można
pogadać,	bo	jakoś	nie	lecisz	na	te	rzeczy.	Nie	podobam	ci	się?

—	 Dlaczego.	 Masz	 ładne	 nogi	 i	 piersi	 także	 niczego.	 Ale	 sama	 zauważyłaś,	 że
pilnujesz	się,	a	ja	twoim	narzeczonym	nie	będę.

—	Z	innymi	dziewczynami	nie	chodzisz?

—	Nie.

—	Nie	wierzę.

—	To	nie.	Nie	chodzę,	bo	brakuje	czasu.	I	pieniędzy.

—	A	jak	to	robisz?

—	Co?

—	Nie	rozumiesz?

—	Mam	czas.

—	Kłamiesz.	Wstydzisz	się	przyznać.	Ja	się	nie	wstydzę.

—	Czego,	do	licha?

—	Jesteś	niemożliwy.	Nie	można	z	tobą	po	ludzku	gadać!

—	Więc	powiedz,	o	co	chodzi,	kozo.

—	Rysuj	sobie.	Niczego	ci	nie	powiem.	Gdybyś	nie	wstydził	się	przyznać,	że	robisz	te
rzeczy	wieczorami,	powiedziałabym	coś,	a	tak	to	nie	powiem.

—	No	więc,	skoro	jesteś	przekonana,	że	robię	to,	więc	po	co	pytasz?

—	Żeby	dowiedzieć	się,	czy	możesz	o	tym	mówić.

—	No	więc	zgoda,	robię	to	czasami	w	pokoju	wieczorem.	Powiesz	teraz?

Odłożył	 na	 chwilę	 cyrkiel	 do	 przybornika.	 Ujął	 szarfę	 szlafroka,	 przyciągnął
dziewczynę	do	siebie	i	odsunął.	Bawił	 się	 tak,	patrząc,	 jak	Lucy	zastanawia	się	 i	ogląda
własne	stopy.

—	No	widzisz	—	powiedziała	—	przyznałeś	się	jednak.

—	No	i	co	z	tego,	że	wiesz.	Nie	powinnaś	o	tym	wiedzieć.

—	Dlaczego?	Możemy	robić	to	sobie	razem.

Herbert	był	trochę	zaskoczony.

—	 Nie	 rozumiem.	 Razem?	 Przecież	 mówiłaś,	 że	 musisz	 pilnować	 się,	 dopóki	 nie



znajdziesz	narzeczonego.

—	Pewnie.	Ale	możemy	robić	sobie	tak,	żebym	nie	straciła	tego,	czego	narzeczony	zechce
ode	mnie.

—	A	jak	to	będziemy	robić?	—	sięgnął	znowu	po	cyrkiel.

—	Świnia	 jesteś!	 Powiedziałam	 to,	 co	 ty	 powinieneś	 mnie	 zaproponować,	 a	 ty	 nic.
Stoisz,	i	nic.

—	Zgadzam	się.	Słyszysz?	Zgadzam	się.	Tylko	muszę	skończyć	ten	cholerny	rysunek.

—	Czy	wszyscy	w	Europie	są	tacy.

—	Nie,	skądże.	Tylko	ja	ten	rysunek.	Chcesz	jutro?

—	Niech	będzie	jutro.	Dzisiaj	zrobię	sobie

Wyszła	do	swego	pokoju.	Herbert	nie	był	pewien,	czy	Lucy	jest	idiotką,	czy	usiłowała
dla	zabawy	z	niego	zrobić	 idiotę.	Na	wszelki	wypadek	postanowił	uważać.	Nie	wierzył,
żeby	ona	mówiła	to	wszystko	bez	określonego	celu.	„Jakieś	oszukaństwo	—	pomyślał.	—
Dziewczyna	 nudzi	 się	 potwornie.	 Muszę	 poznać	 ją	 z	 moimi	 kolegami.	 Może	 oni
zaciekawią	się	nią.	Ostatecznie	Lucy	jest	miła,	ma	długie	nogi	i	cerę	jak	alabaster.”

—	Herbert!

—	Hm?

—	Kapitan	prosi	cię.

—	Już	idę.

W	 pokoju	 kapitana	 powietrze	 było	 ciężkawę	 i	 stęchłe,	 jakby	 przesycone	 chorobą	 i
dyszeniem	starego	człowieka.

Uchylił	okno.	Pierson	odłożył	,,Daily	News”	i	spróbował	odwrócić	się	na	posłaniu.

—	Jak	myślisz,	Herbercie,	będę	jeszcze	chodzić?

—	A	czemu	nie	miałby	pan	chodzić?

—	Bez	laski	nie	potrafię.

—	Zobaczymy	 za	 dwa	 tygodnie.	 Za	 dwa	 tygodnie	 pan	 kapitan	 znowu	 będzie	 swoje
trawniki	strzygł	na	grzywkę.

—	Dwa	tygodnie.	Już	nie	mogę	tak	leżeć	bez	ruchu.

—	Może	czegoś	panu	brakuje?

—	Nie.	Tylko	nudzę	 się	 trochę.	Przynieś	 szufladę	z	biurka.	Tak.	Tę	górną.	Pokażę	 ci
zdjęcia.

Oglądali	 przez	 chwilę	 zdjęcia.	 Czerstwi	 mężczyźni,	 oficerskie	 odznaki,	 dobrze
skrojone	mundury,	niekiedy	złote	epolety	generalskie	wśród	zadowolonych	lotników.

—	To	wszystko	z	RAF-u	—	wyjaśnił	kapitan.	—	Boże	mój.	Zapomniałem.	Tu	gdzieś
powinno	leżeć	zdjęcie	twego	ojca.	Chcesz	go	zobaczyć?



—	Mam	kilka	zdjęć	ojca.

—	Zobacz,	o,	to.

—	Pozwoli	pan?

—	Weź	 sobie.	 Oczywiście.	 Dla	 ciebie	 cenniejsza	 pamiątka	 niżeli	 dla	 mnie,	 chociaż
lubiłem	szalenie	twego	ojca.	Pamiętam	ten	ostatni	start.

	

—	Jak	to?

—	Nie	opowiedziałem	ci	jeszcze?	A	to	ze	mnie	stary	zapominajło.

Herbert	przyciągnął	krzesło	i	podał	Piersonowi	herbatę	z	rumem.

—	Pamiętam,	że	to	było	wiosną.	Nad	Londynem	wisiała	mgła,	która	właziła	do	uszu,
nosa,	ust	i	oczu,	pchała	się	za	ubranie.	Tak.	Nawet	kołnierzyki	koszuli	były	wilgotne.	Ze
Spitzbergenu	 zsunęło	 się	 trochę	 arktycznego	 powietrza,	 tak,	 i	 wieczór	 tego	 dnia	 naraz
roziskrzył	się	mrozem	na	ulicach	do	niedawna	stojących	w	kałużach	wody.

Ściągnęli	nas	do	bazy,	tak.	Wszyscy	wiedzieli,	że	będzie	długi	lot.	Każdy	dzień	pogody
wykorzystywaliśmy	dla	wspierania	ofensywy.

Spotkałem	 twojego	 ojca	 w	 komendanturze.	 Czekał	 na	 swoje	 załogi,	 aby	 przekazać
rozkaz	bojowy.	Nie	miałem	wtedy	czasu	i	krzyknąłem	tylko:	,,lecimy”.	„Czołem	stary”	—
odrzekł	mi.	Oni	zawsze	do	mnie	mówili	stary,	chociaż	stary	jestem	dopiero	dzisiaj.

Startowaliśmy	spod	Southampton.	Co	kilkadziesiąt	sekund	maszyna.	Na	cel	mieliśmy
nachodzić	 co	 pół	 minuty.	 Leciałem	 najpierw	 kursem	 na	 Paryż.	 Gdzieś	 nad	 Pontoise
pchnąłem	maszynę	 ku	Nancy.	 Północna	 fala	 tutaj	 się	 kończyła.	Wszedłem	w	 chmury	 i
trochę	trzęsło.	Twój	ojciec	szedł	za	mną
o	te	trzydzieści	sekund.	Na	pokładzie	niosłem	ładny	pakunek.	Przed	Nancy	wziąłem	kurs
na	 Saarbrucken.	 Drugi	 pilot	 pokazał	 mi,	 że	 lecimy	 z	 opóźnieniem.	Wtedy	 wlazłem	 na
wyższy	pułap,	gdzie	świecił	księżyc,	a	chmury	pod	skrzydłami	były	jak	miedziane	szczyty
górskie.

Przed	Saarbrucken	czekały	na	nas	messery.	Dałem	znowu	nura	w	chmury.	Zabawa	 z
kręceniem	 nad	 kontynentem	 kończyła	 się.	Wziąłem	 kurs	 na	 cel	 i	 pakowałem	 silnikom
możliwie	duże	porcje	paliwa.	Po	kilku	minutach	urwały	się	 nagle	 chmury.	Widziałem	 z
daleka	wał	boczny,	który	oddalał	się
w	 stronę	 Aachen.	 Tylny	 strzelec	 pożerał	 wzrokiem	 niebo,	 ale	 messerów	 nie	 było.
Prawdopodobnie	cale	zgrupowanie	rozmieścili	przed	Saarą	i	dalej	w	kierunku	Frankfurtu.
A	ja	parłem	kursem	północnym.	Zobaczyłem	pierwsze	ognie	wybuchów	w	Za-
głębiu	Ruhry.	I	pierwsze	salwy	reflektorów.

Niebo	nagle	ściemniało.	Z	chabrowego	 stało	się	 ugrowoczarne.	W	dole	pożary	miast
przypominały	świąteczne	fajerwerki.	Ponure	skojarzenie,	tak.

Opodal	Solingen	wlazłem	prosto	w	pierścień	 reflektorów.	Nakryli	mnie,	 jak	by	palce
ludzkie	 schwytały	 komara.	 Przebiłem	 się	 jednak	 nad	 Essen,	 gdzie	 miałem	 zrzucić



pakunek.	 Byłem	 spóźniony	 ponad	 dwadzieścia	 sekund,	 a	 że	 leciałem	 nieco	 wyżej,	 niż
podawał	 rozkaz,	 nagle	 zląkłem	 się.	 Twój	 ojciec	 musiał	 ciągnąć	 gdzieś	 pode	 mną.	 Jeśli
leciał	 nieco	wcześniej,	 co	przecież	mogło	 się	 zdarzyć,	mój	 pakunek	winien	mignąć	mu
przed	 nosem.	 Zdarzały	 się	 podobnie	 głupie	 historie.	 Gdy	 byłem	 na	 celu,	 zwolniłem
ładunek	i	rzuciłem	maszynę	do	ucieczki.	Schodziłem	znad	miasta	łukiem	o	szerokim	ra-
mieniu.	Zobaczyłem	wówczas	maszynę	twego	ojca.

Opadły	 ją	 reflektory,	 a	 baloniki	 wybuchów	 otaczały	 zewsząd	 statek.	 Ze	 wstrętem
przyznaję,	 że	 ucieszyłem	 się	 tymi	 reflektorami,	 które	 obsiadły	 twego	 ojca.	 Nie
dostrzeżony	 przez	 nikogo,	 nie	 tknięty	 ani	 przez	 moment	 fioletem	 ostrego	 światła,
wydarłem	się	z	Zagłębia.

W	 Southampton	 dowiedziałem	 się,	 że	 maszyna	 pilotowana	 przez	 twego	 ojca	 nie
wróciła.	Nie	mam	pojęcia,	czy	widziałem	go	w	ostatnich	 chwilach	życia	 jego	maszyny,
czy	też	potrafił	wyrwać	 się	znad	Essen,	a	spadł	gdzieś	w	Belgii,	 trafiony	przez	messera.
Nie	mam	pojęcia,	tak.

Będziesz	robił	te	silniki	odrzutowe.	To	bardzo	dobrze.	Gdy	będziemy	latać	na	silnikach
odrzutowych,	figę	nam	zrobi	artyleria	i	wszystkie	reflektory.	Będziesz	leciał	zbyt	szybko	i
na	wysokim	pułapie,	żeby	obawiać	się	artylerii,	tak,	czy	reflektorów,	tak.	Rób	te	silniki.

—	Na	razie	jestem	tylko	studentem.	A	chciałbym	zrobić	 silniki	do	dalekiego	zasięgu.
To	śmieszne	lecieć	z	Europy	do	Tokio	naokoło	świata.	Przez	Bagdad,	Karaczi,	Singapur
lub	Hong-Kong.	Myślę,	że	z	Brukseli	czy	Kopenhagi	do	Tokio	polecimy	przez	biegun,	jak
Pan	Bóg	przykazał,	drogą	najkrót-
szą.	 A	 za	 to,	 co	 pan	 powiedział	 o	 moim	 ojcu,	 bardzo	 panu	 dziękuję.	 Chyba	 nie	 ma
znaczenia,	czy	strącili	go	nad	Essen,	czy	potem	nad	Belgią.	Przynajmniej	będę	znał	koniec
mego	ojca,	jak	poznałem	koniec	mojej	matki.	Czy	pan	czegoś	nie	potrzebuje?

—	Nie,	dziękuję	ci.

Herbert	zamknął	okno,	bo	czyniło	się	coraz	chłodniej.	Wstawała	noc.	Nad	Warenville
pojawiła	się	łuna	świateł.

Wrócił	do	swego	gabinetu,	aby	kończyć	rysunek.

Lucy	uchyliła	drzwi	swego	pokoju.

—	Herbert.

—	Hm?

—	Uwierzyłeś	w	to,	co	mówiłam?

—	Nie	zastanawiałem	się	jeszcze.

—	Chodź	tutaj,	głupi.

Z	wahaniem	wszedł	do	pokoju	Lucy.



X

Lucy	wytrzymała	z	Herbertem	półtora	roku	i	później	odeszła.	To,	że	z	nim	żyła,	i	to,	że
odeszła,	 było	 dlań	 dobre.	 Herbert	 również	 w	 tych	 sprawach	 niczym	 nie	 wyróżniał	 się
spośród	 innych	mężczyzn.	Każdy	z	nich	w	 tym	wieku,	w	 jakim	był	Herbert,	cierpiał	 na
głęboką	obsesję	zdobycia	kobiety.
Dzięki	Lucy	wyzwolił	się	z	wszelkich	powikłań	w	psychice,	które	tworzą	się,	w	miarę	jak
nie	rozładowana	obsesja	przeciąga	się	i	wrasta	w	organizm	jak	drzewo	w	ziemię.

Lucy	była	zwariowaną	dziewczyną	 i	 dobrze	zrobiła,	że	odeszła	 z	 domu	Herberta.	 To
znaczy	 z	 domu	 kapitana	 Piersona,	 gdzie	 mieszkał	 Herbert.	W	 dodatku	 wyzwoliła	 go	 z
dziwnej	 chimery,	 którą	 przywlókł	 do	Ameryki	 z	 kraju	 niczym	 zarazę.	 Przestał	 naiwnie
wierzyć,	jakoby	Dorotka	była	kobietą	jego	życia,	bo	nie	sądził,	aby	w	ogóle	były	kobiety
całego	życia.

Może	 właśnie	 Porter	 wybrał	 najbardziej	 dogodną	 chwilę,	 by	 przesłać	 wiadomość.
Herbert	przeczytał	kartkę	i	włożył	do	kasety	między	 inne	 listy.	—	Dorotka	żoną	Karola.
To	nie	ma	znaczenia.

Co	innego	miało	dlań	teraz	istotne	znaczenie.

Po	 kilku	 latach	 studiów	 został	 asystentem.	 I	 to	 bez	 poparcia,	 bez	 znajomości,	 bez
łapówki,	w	uczelni	chicagowskiej.

Oznaczało	to	dużo,	dużo	miesięcy	samodzielnej	roboty	w	pracowniach	uczelni,	roboty
kontrolowanej	fachowym	ołówkiem	profesorów.

I	 znowu	 nie	 pojechał	 do	 kraju	 któryś	 tam	 raz	 z	 kolei.	 Całe	 wakacje	 spędził	 w
Warrenville	 i	 Chicago.	W	 ciągu	 paru	 miesięcy	 urósł	 spory	 pęk	 zarysowanych	 arkuszy.
Leżały	także	bruliony	obliczeń,	a	maszyna	do	liczenia	codziennie	stukała	Piersonowi	nad
uchem.

Jedna	z	katedr	uczelni	rozpisała	konkurs	na	opracowanie	technicznej	metody	produkcji
pewnych	części	silnika	odrzutowego	dalekiego	zasięgu	i	dużej	mocy.

Herbert	uporał	się	z	pracą	i	zdążył	w	terminie	złożyć	konspekt	z	tablicami	na	katedrze.
Obiecał	sobie,	że	czekając	na	wyniu	konkursu	pojedzie	wreszcie	do	kraju.	Stało	się	jednak
inaczej.	Co	tydzień	usiłował	poznać	sądy	jury,	dowiedzieć	się	czegoś	o	losach	i	szansach
własnego	projektu.	Bądź	co	bądź,	szalenie	zależało	mu	na	zaciekawieniu
jakiejś	 prywatnej	 firmy	własnymi	 pracami.	 Pieklił	 się	 niemal	 każdego	 dnia	 obserwując
nieudolne	 próby	 wprowadzenia	 do	 komunikacji	 silnika	 odrzutowego.	 Dużo
eksperymentowało	 się	 i	 w	 Ameryce,	 i	 w	 innych	 krajach.	 Szereg	 ciekawych	 pomysłów
zalegało	 gabloty	 pracowni,	 a	 ludzie	 nadal	 z	 Europy	 do	 Tokio	 latali	 naokoło	 świata	 ze
śmieszną
szybkością	trzystu	kilometrów	w	ciągu	godziny.

Rozumiał	doskonale	sytuację	wszystkich	firm	cywilnych.	One	rzadko	miały	pieniądze



na	produkcję	nowych	modeli,	które	albo	będą	latać,	albo…	spoczną	w	hangarze…	cztery,
pięć	okazów	nieudanej	serii.	A	 jeśli	 już	model	przygotowany	 jest	do	 seryjnej	produkcji,
zawsze	coś	musi	stanąć	na	przeszkodzie.	W	rezultacie	nowe	opracowania	zalegają	biura
firm,	ludzie	zaś	korzystają	z	przesta-
rzałych	 statków,	 solidnych,	 ale	 przestarzałych.	 Codziennie	 tysiące	 ludzi	 kupuje	 bilety
lotnicze	 i	 wpłaca	 biurom	 grube	 pliki	 banknotów.	 Firmy	 jednak	 cierpią	 na	 brak	 forsy.
Wojskowi…	to	co	innego.	Oni	zawsze	mają	forsę,	chociaż	nikt	nie	opłaca	im	biletów.	Tak
bywa,	że	jeździmy	starymi	samocho-
dami	 jeszcze	 sprzed	 wojny,	 zaś	 armia	 regularnie	 przeobraża	 się	 co	 dwa	 lata.	 Skąd	 oni
biorą	na	to	forsę?	Głupie	gadanie.	Biorą,	i	już.

Więc	pracował	szczególnie	długo	nad	prostotą	i	obniżeniem	kosztów	produkcji	swego
projektu.	Pragnął,	aby	jego	pomysł	można	zrobić	 szybko,	 tanio,	masowo.	Firmy	cywilne
powinny	złakomić	się	na	atrakcyjne	propozycje	Herberta…	O	ile	oczywiście	sam	projekt
dobrze	zniesie	serię	prób.

Jeździł	zatem	codziennie	do	Chicago	i	nudził	profesorów	bezowocnymi	pytaniami.

Wreszcie…	 wreszcie	 ogłoszono	 wyniki.	 W	 przeddzień	 wieczorem	 znajomy	 doktor
zadzwonił	do	willi	Piersona.

—	Herbert?	Są	trzy	równorzędne	nagrody.	Twój	projekt	jest	w	tej	trójce.	Co?	Ja	wiem,
że	cieszysz	się.	Co?	Czy	ktoś	kupi?	Bo	ja	wiem.	Prywatne	firmy	grzebią	od	kilku	dni	w
planach.	Tych,	które	można	im	pokazać.	Na	wszelki	wypadek	opatentuj	pomysł	i	czekaj.
Co?	 Nie	 wiem.	 Oni	 tak	 zawsze	 węszą,	 przeglądają,	 a	 potem	 niczego	 nie	 biorą.	 To	 są
żebracy.	Oni	chcieliby	bez	nakładów	produkować	dobre,	szybkie	samoloty	pasażerskie.	To
zgraja	dziadów.	Co?	Przyjeżdżaj.

Pojechał	wieczorem	do	miasta.	W	klubie	w	piwnicach	uczelni	było	 sporo	osób.	Tym
razem	wszyscy	zwrócili	 się	 do	Herberta,	 kiedy	 pchnął	 drzwi.	Kilku	 profesorów	 złożyło
mu	gratulacje.

Po	tygodniu	przyjął	go	rektor	winszując	sukcesów.	Przy	okazji	wspomniał	o	posadzie
starszego	asystenta,	jeżeli	Herbert	zdecyduje	się	robić	doktorat.

Postanowił	wypocząć,	a	może	nawet	wyjechać	w	tym	celu	na	kilka	dni.

Ze	 starym	 Piersonem,	 który	 od	 czasu	 choroby	 chodził	 jednak	 o	 lasce,	 porządkowali
willę.	 Właściwie	 to	 nie	 porządkowali,	 bo	 nie	 było	 co	 porządkować.	 Ale…	 tutaj	 coś
przestawili,	 tam	 rzucili	 nieco	 farby,	 skopali	 klomb	 przed	 gankiem,	 posadzili	 jakieś
chwasty,	 które	miały	 niedługo	 zakwitnąć.	 Chodzili	 także	 na	 spacery	 cichymi	 uliczkami
pośród	willi	zarosłych	ciężką	zielenią.

Później	kupił	bilet	do	Denver.

Zaraz	po	przyjeździe	zorientował	się,	że	dobrze	zrobił,	wybierając	Denver.

Po	obrzydliwym	powietrzu	śmierdzącego	Chicago	mocne	oddechy	gór,	widocznych	z
Denver	 jak	chmury	o	zachodzie	słońca	nad	morzem,	wprost	przesycały	człowieka.	Czuł
wyraźnie,	jak	odpoczywa.	Odpoczywa	w	nim	wszystko,	co	stanowi	jego	organizm	i	jego
myśli,	jego	energię….



W	 Denver	 obserwował	 tłum	 ludzi.	 Tych,	 którzy	 mieszkali	 tutaj,	 i	 tych,	 którzy
przyjechali	 odpocząć,	 wydać	 pieniądze,	 zawrzeć	 transakcje	 handlowe	 lub	 transakcje
towarzyskie.

W	Denver	zorientował	 się,	że	 już	nie	 jest	chłopcem	od	 ślęczenia	 nad	podręcznikami,
wyzbył	 się	 taniej	 egzaltacji,	która	wypełniała	go	w	kraju,	że	 jest	człowiekiem	 jak	wielu
innych,	człowiekiem,	który	coś	zrobił,	coś	pragnie	w	przyszłości	zrobić.

Pomyślał	o	Lucy.	Nie	 tęsknił	za	nią,	niczego	 jej	nie	wyrzucał.	Zapomniał	 wieczorów
uniesień	i	świtów	pieszczot,	zapomniał	nawet	koloru	włosów	dziewczyny,	zapomniał	 jej
zapachu,	a	gdy	człowiek	zapomina	zapach	drugiego	człowieka,	z	którym	żył,	to	znaczy,	że
jest	właściwie	tak,	jak	by	tego	wszystkiego	dawniej	nie	było.

Wiele	 czasu	 spędzał	 na	 podobnych	 rozmyślaniach.	 Skrzętnie	 unikał	 ruchliwych	 i
tłocznych	 lokali	 klubowych	 śródmieścia.	 Najchętniej	 zaglądał	 do	 małego	 baru	 opodal
hotelu,	 w	 którym	 mieszkał.	 Zamawiał	 kawę	 ze	 śmietanką.	 Przypatrywał	 się	 rzadkim
gościom	wstępującym	tu	na	chwilę,	smukłej	dziewczynie	obsługującej	ekspres.	Niekiedy
czytał	pisma,	a	właściwie	przerzucał	ich	stronice,	śledząc	jedynie	tytuły.

Któregoś	dnia	zadzwonił	do	Piersona.	Pytał,	czy	nie	przychodził	ktoś	z	firmy	lotniczej,
czy	ktoś	go	nie	szukał.

Jednak	stary	kapitan	odrzekł,	że	nikt	nie	przychodził.

Napisał	do	rektora	list.	Prosił	o	posadę	starszego	asystenta.

Równocześnie	szukał	w	myślach	pierwszej	koncepcji	pracy	doktorskiej.	Obiecał	 sobie
zaraz	po	powrocie	do	Chicago	skontaktować	się	z	profesorami.

Z	żalem	przyznał,	że	całkowicie	zaniedbał	umiejętności	pilotowania.	Kurs	podstawowy
zrobił	w	Chicago.	Uzyskał	 tytuł	 pilota	 sportowego.	 Później	 jeździł	 na	 lotnisko	 coraz	 to
rzadziej.	 Ostatnio	 wcale.	 Całymi	 dniami	 stał	 przed	 rysownicą	 i	 robił	 projekt
konkursowy…	którego	teraz	nie	chciała	kupić	żadna	firma,	chociaż	nie	ulegało	kwestii,	że
jego	projekt	pchnął	pewne	sprawy	naprzód.

W	 Denver	 myślał	 o	 wszystkim	 w	 taki	 sposób,	 żeby	 nie	 zepsuć	 sobie	 odpoczynku.
Kilkakrotnie	jeździł	daleko	w	góry.	Próbował	wspinaczki	i	własnego	mięśnia	sercowego.
Góry	na	zachód	od	Denver	zaciekawiały	i	obiecał	sobie	przyjechać	tutaj	kiedyś	na	dłuższy
czas	z	turystycznym	ekwipunkiem.

Przed	 południem	 jeździł	 poza	 miasto.	 Później	 spacerem	 przemierzał	 najbliższe	 lasy.
Niekiedy	kładł	się	na	świeżej	trawie.	Zakładając	ręce	pod	głowę	patrzył	na	korony	drzew	i
niebo	spoza	nich	wyglądające,	to	szmaragdowo,	to	z	odcieniem	jasnego	seledynu.	Czasem
nawet	było	zielonkawe,	chyba	od	gałęzi	wysokich	drzew,	które	zamykały
się	nad	głową	leżącego.

Kiedyś,	wróciwszy	do	hotelu	na	obiad,	znalazł	list.	Koperta	była	cała	pokreślona.	List
był	 adresowany	 do	Warrenville,	 a	 Pierson	 przekazał	 go	 do	 hotelu	w	Denver.	 Znaczek	 i
stempel	—	krajowy.	Zauważył,	że	to	urzędowe	pismo,	co	bardzo	go	zaskoczyło.

Wyjął	mały	druk	i	przeczytał.	Administracja	wojskowa	wzywała	go	do	kraju.	Należało



stanąć	do	poboru.	Kilkanaście	miesięcy	służby	w	celu	zdobycia	stopnia	podoficerskiego.
Z	pewnością	kaprala.	Lepszych	nie	dawali	prawie	nigdy.

Schował	 pismo	 do	 teczki	 z	 listami.	 Nie	 miał	 pojęcia,	 co	 czynić.	 Do	 kraju	 wracać?
Chętnie,	ale	nie	po	to,	żeby	odrabiać	służbę	wojskową	w	piechocie	czy	saperce.

W	Chicago	czekał	nań	etat	starszego	asystenta	i	praca	doktorska.

Zrezygnowany	 przedłużył	 swój	 pobyt	 w	Denver	 o	 kilka	 dni.	 Chciał	 jeszcze	 chodzić
lasami,	 pić	 kawę	 w	 małym	 barze	 obok	 hotelu,	 wieczorami	 spacerować	 promenadą
oglądając	tuzinkową	elegancję,	zdobywającą	chodniki.

Zadzwonił	 jeszcze	 raz	 do	 Piersona	 i	 opowiedział	 mu	 swoje	 kłopoty.	 Pierson	 radził,
żeby	do	kraju	nie	wracać.	Podpłacie	jakiegoś	urzędnika	i	przedłużyć	paszport.

Pomysł	wydał	się	wcale	rozsądny,	ale	Herbert	był	i	zbyt	leniwy,	i	zbyt	niezręczny,	żeby
znaleźć	urzędnika,	którego	nie	krępowałby	się	przepłacić.

Wieczorem	jadł	kolację	w	hotelowej	 restauracji.	Bez	 ciekawości	patrzył	 na	 kilka	 par
pijących	 likiery.	 W	 rogu	 sali	 siedziała	 samotna	 kobieta	 i	 denerwowała	 się.	 Co	 chwila
biegała	do	telefonu	i	wcale	nie	jadła.	A	w	ogóle	było	pusto.

Więc	tym	bardziej	zdziwił	się,	kiedy	niski,	tęgawy	mężczyzna	zapytał,	czy	może	usiąść
na	moment.

Zgodził	się	z	wyraźną	niechęcią.

Nieznajomy	 zamówił	 kawę.	 Trwał	 w	 milczeniu,	 dopóki	 kelner	 nie	 podszedł	 z	 tacą.
Starannie	mieszał	płyn	srebrną	łyżeczką.

—	Pan	mieszka	w	 tym	hotelu	—	ni	 to	 spytał,	 ni	 to	 stwierdził.	—	Czy	 to	 jest	 dobry
hotel?

—	To	kwestia	upodobań	—	odrzekł	Herbert	znowu	z	niechęcią.

—	Pan	pozwoli,	że	się	przedstawię	—	wyciągnął	dłoń,	szczupłą	dłoń,	zupełnie	drobną
dłoń	wobec	tuszy	niskiego	człowieka.

—	Tak	właśnie	myślałem	—	dodał,	gdy	Herbert	mruknął	swoje	nazwisko.

—	Pan	mnie	zna?…

—	Od	chwili.	Natomiast	słyszałem	wiele	o	panu.

Herbert	po	raz	pierwszy	spojrzał	na	niego	z	ciekawością.

—	Może	 nie	 tyle	 o	 panu,	 co	 o	 pańskim	 projekcie.	Nawet	 przeglądałem	 jego	 ogólne
założenia.

—	Tak?

—	Pan	 wybaczy,	 ale	 wygląda	 pan	 albo	 na	 solidnie	 zmęczonego,	 albo	 zniszczonego
przez	kobiety.

—	Nie.



—	Ach,	już	wiem.	List.

—	Co,	list?

—	List	z	kraju.

—	Pan	wie?

—	Byłem	u	kapitana	Piersona.	Niech	pan	się	nie	martwi.	W	Stanach	w	tym	wieku	nie
takie	rzeczy	można	załatwić.

—	Nie	rozumiem.

—	Czy	pan	chce	wracać	do	kraju?

—	Dziwne	pytanie.

—	Żeby	służyć	w	piechocie?

—	Oczywiście	że	nie	chcę,	ale…

—	Da	się	załatwić.

—	Ale…

—	Niech	się	pan	nie	martwi.

—	No,	ale…

—	Pogadajmy.

—	Nie	rozumiem.

—	 Widzi	 pan,	 te	 firmy,	 wszystkie	 lotnicze	 firmy	 prywatne,	 to	 kupa	 dziadów.
Sklepikarze.	Dziesięć	razy	przymierzają,	zanim	powiedzą,	że	za	drogie.	My,	proszę	pana,
targów	nie	uznajemy.	Czy	zechciałby	pan	doprowadzić	swój	projekt	do	końca?	To	znaczy,
do	wypuszczenia	pierwszej	partii	silników?	Słyszałem,	że	pragnie	pan	sięgnąć	po	tytuł
doktora.	 Pan	 rozumiej	mam	 nadzieję,	 że	 bez	 praktyki	w	 produkcji	 to	 będzie	 potwornie
trudne.	 Pan	 jest	 przecież	 inżynierem-konstruktorem.	 To,	 co	 planuje	 się	 na	 rysownicy,
trzeba	obejrzeć	w	hali,	w	tunelu,	w	lataniu.	Prawda?

—	Zupełnie	nie	rozumiem.

—	My	targów	nie	uznajemy.	 Interesuje	nas	pański	projekt.	Ściślej	mówiąc,	 patent	 na
pański	projekt.	Ile	pan	chciałby	za	ten	patent?

—	Ale	kto	to	jest	my?	Hodowcy	bananów	z	Gwatemali?

Nieznajomy	wymienił	symbol	firmy.

Herbert	znowu	spojrzał	na	obcego	mężczyznę	ciężko	 i	uważnie.	To	była	 znana	 firma
wojskowa.	Dobra	 firma	wojskowa,	która	wypuściła	 już	niejeden	 typ	maszyny	dalekiego
zasięgu.	To	były	dobre	maszyny,	jak	zresztą	i	firma.

—	Przyjechałem	do	Denver,	żeby	wypocząć.	Pan	zechce	mnie	zrozumieć.

—	Oczywiście	że	tak.	Proponuję	spotkanie	w	Warrenville,	gdy	skończy	pan	swój	urlop.



—	Gdy	skończę	urlop,	wracam	do	kraju.	Wie	pan	przecież	o	liście.

—	Panie	 inżynierze,	w	 Stanach	 nie	 takie	 rzeczy	można	 załatwić.	 Czy	 nie	może	 pan
służby	odbyć	w	naszych	zakładach?…	Z	pożytkiem	dla	siebie	i	dla	zakładów.

—	Panowie	gotowi	to	załatwić?

—	 Jeśli	 wyrazi	 pan	 zgodę,	 zaraz	 zacznę	 załatwiać,	 jak	 pan	 to	 określa.	Mógłby	 pan
spokojniej	wypoczywać.	No,	ale	dosyć.	Ja	tylko	pragnąłem	zorientować	pana	w	naszych
propozycjach.	Nie	jesteśmy	sklepikarzami,	nie	oglądamy	dziesięć	razy,	zanim	kupimy.	Ile
pan	chce	za	patent?

—	Nie	wiem,	ile	może	kosztować.	Muszę	zasięgnąć	informacji.

—	Czy	życzy	pan	sobie	kilka	tysięcy	dolarów	zaliczki?	To	panu	pozwoli	wynieść	 się
od	starego	Piersona	i	należycie	skończyć	urlop	w	Denver.

—	Dziękuję.	Wyjeżdżam	do	Warrenville	za	kilka	dni.

—	Więc	do	zobaczenia?

—	Możliwe.

—	Przepraszam,	że	przeszkodziłem	w	kolacji.

Herbert	został	sam.

Rozumiał	 doskonale,	że	 przyjmie	warunki	 firmy,	 która	 zajęła	 się	 nim…	Tak	właśnie
pragnął	to	określić:	„firmy,	która	zajęła	się	jego	osobą”.



XI

Halifax	to	potworne	miasto.

W	 ogóle	 należy	 skasować	 wszystkie	 połączenia	 oceaniczne	 i	 lotnicze	 Europy	 z
Zachodem	poprzez	Halifax.

Ci,	którzy	korzystają	z	Sabeny	lub	SAS-u,	łatwiej	to	znoszą.	Najgorzej	z	tymi,	którzy
płyną	przez	Ocean	starymi	motorowcami.	Kilka,	właściwie	 to	ponad	kilka	dni	 leniwego
wylegiwania	na	leżakach	na	górnym	pokładzie	doskonale	potęguje	niesmak	do	Europy	 i
łechczywie	podnieca	na	wspomnienie
ziemi	sprzed	dziobu.	I	wtedy,	po	długich	godzinach	wyczekiwania	na	górnym	pokładzie	w
obliczu	 błękitnych	 chmur	 idących	 z	 północnego	 wschodu,	 razem	 z	 prądem,	 jak	 by	 nie
powietrze,	a	woda	je	niosła,	i	wtedy	wysiadają	w	Halifaxie.

Tu	zapadają	na	chorobę	amerykańską.	Można	by	to	nazwać	zachodnią	odmianą	splinu.
Szarzyzna	 miasta	 komfortowo	 pokrajanego	 w	 równą	 kostkę	 od	 razu	 rodzi	 łzawy
sentyment	do	wszystkiego,	co	zostało	po	tam-tej	stronie	Oceanu.

Herbert	 pamiętał,	 że	 po	 starcie	 z	 Halifaxu	 wcale	 nie	 mógł	 usnąć.	 Wszystko
przypominał	sobie	dokładnie,	jak	by	to	właśnie	było	teraz,	jak	by	leciał	tą	samą	maszyną	i
chuda	blada	stewardessa	(zmartwienie	czy	okres)	miała	przynieść	kieliszek	coctailu.

Z	 tym	 przypominaniem	 było	 różnie.	 Co	 właściwie	 przypominać?	 Nic.	 Czuł	 się	 jak
dobrze	najedzony	człowiek,	gdy	pokażą	mu	potem	również	dobry	film.	Po	prostu	było	mu
dobrze.	 A	 z	 tym	 przypominaniem	 było	 tak:	 nie	 myślał	 o	 niczym	 i	 dlatego	 raz	 po	 raz
przebiegały	w	pamięci	obrazy	jak	najbardziej	cudacznie	dobrane.	Razem	tworzyły	bardzo
kiepski	 montaż	 filmowy,	 gdzie	 znaleźć	 można	 i	 kawałek	 miasta,	 i	 rozjuszone	 światła
głównej	 ulicy,	 ławkę	 zalaną	 księżycem,	 gałęzie	 spięte	 oczkami	 pajęczyny,	 włosy
dziewczyny,	stopy	dziewczyny,	śmiech	znienacka	i	dzwonek	telefonu,	i	znowu	miasto	jak
fajerwerk	ogni	na	prowincjonalnym	odpuście.	To	wszystko	kręciło	mu	się	w	głowie.

Jedynie,	 co	 potrafił	 wysupłać	 i	 uzmysłowić	 sobie,	 to	 chyba	 tyle,	 że	 myśli	 o
dziewczynie.	Znowu	Dorota.

I	wcale	nie	myślał,	jak	myślą	chłopcy	w	wieku,	w	którym	głupieje	się	bez	dziewczyny.

„Ot…	Gdyby	 Dorota	 była	 wolna	 lub	 wszystko	 inaczej	 się	 ułożyło,	 ożeniłbym	 się	 z
Dorotką.”

Tyle	miał	jedynie	do	przypomnienia.

Jednak	Dorota	przyjechała	do	Chicago	z	Porterem	i	córeczką.	Ani	go	 to	drażniło,	ani
martwiło.	Wręcz	przeciwnie.	Cieszył	się,	że	przyjechała	i	mogli	jeździć	daleko	za	miasto,
na	puste	plaże	nad	 jeziorem;	wtedy	gdy	Porter	był	w	szkole	 lub	na	 lotnisku.	Powiedział
kiedyś	 Dorocie:	 „Jedź	 ze	 mną	 do	 Europy.	 Połazimy	 trochę	 po	 Rzymie,	 Neapolu,	 po
Bazylei	 i	Wenecji.”	„Pojadę	z	 tobą,	 jeśli	Karol	się	 zgodzi.”	Lecz	Karol	nie	zgodził	 się	 i
znowu	Herbert	ani	zawodu,	ani	choćby	żalu	nie	czuł	 do	Karola	 czy	Doroty.	Więc	 leciał



sam,	zadowolony,	że	może	tam	lecieć,	ma	dokąd	lecieć	i	za	co,	i	to	już	wystarczyło.

Przed	 rokiem	 Porter	 przysłał	 list:	 „Przyjeżdżam.”	 Ale	 kiedy	 i	 gdzie,	 trudno	 było
zmiarkować.	Po	kilku	tygodniach	Pierson	zawołał:

—	Herbert,	telefon.

Herbert	usiadł	w	fotelu.	Położył	aparat	na	kolanach.

—	Halo!

—	Herbert?

—	Halo,	kto…

—	Dorotka,	pamiętasz?

—	Boże,	głupie	pytanie.

To	 było	wieczorem.	Nazajutrz	 pojechał	 do	 hotelu,	 ale	Karola	 nie	 zastał.	 Jeszcze	 nie
wrócił	 ze	 szkoły.	 Dorotka	 zrobiła	 kawę	 i	 coctail.	 Zaprosiła	 Herberta	 do	 opowiadania.
Wolał	jednak	sam	posłuchać.

—	To	śmieszny	powód	—	powiedział	wreszcie.

—	Tak	—	odrzekła	zapalając	papierosa.	—	On	mówi,	że	w	kraju	nigdy	nie	nauczy	się
porządnie	 latać	 na	 odrzutowych	 maszynach	 dalekiego	 zasięgu.	 Nie	 ma	 w	 kraju	 takich
maszyn.	Więc	jesteśmy	w	Chicago.	Byłam	rano	w	szpitalu.	Dostanę	pół	etatu.	Gdy	Karol
wynajmie	mieszkanie	 i	weźmiemy	do	dziecka	niańkę,	naprawdę	będzie	nam	tutaj	 razem
fajnie.	Świetnie,	że	spotykamy	się	znowu.

—	Trochę	za	późno.

—	Czemu?

—	Masz	Karola	i	córę.

—	Coś	ty?	To	nie	szkodzi.	Będzie	nam	razem	fajnie.	Karol	jest	fajny,	tylko	ambicja	go
spala.	Po	co	jemu	ta	szkoła	oficerska?	Mógł	latać	w	kraju	na	cywilnych	liniach.

—	Chce	być	świetnym	pilotem.	Niech	 się	 uczy.	Tutaj	można	 nauczyć	 się	 tego.	A	w
każdym	razie	jest	na	czym	się	uczyć.	Wiem	z	własnego	doświadczenia.

—	Też	latasz?	Słyszałam,	że	jesteś	zdolnym	konstruktorem.	Latasz	także?

—	 Teraz	 latam.	 Na	 wszystkim	 i	 sporo.	 Trzeba	 oblatać,	 co	 się	 zaprojektuje.	 Niby
dlaczego	inni	mają	skręcać	głowy	na	moich	pomyłkach.

—	Gadasz…

—	Jest	w	tym	wiele	prawdy.	A	latam,	bo	mi	firma	każe.

—	Wiesz,	tak	to	mówisz.	Dla	Karola	latanie	to	wszystko.

—	A	ty?

—	Ja,	potem.	W	wolnych	chwilach.



—	Czemu	na	mnie	nie	zaczekałaś?

—	Oo,	długo	czekałabym.

—	Wiele	w	tym	racji.	Ale	miałem	ochotę,	słowo	daję.

—	Ja	też.

—	Dorotka!	Nie	żartuj,	bo	niezdrowe	są	takie	żarty.

—	Coś	ty.	Naprawdę	miałam.

—	I	nie	masz?

—	Teraz	ty	przestań,	bo	dziecko	obudzi	się	i	dopiero	będzie…

—	Pamiętasz	dzwon?

—	Jaki	dzwon?

—	Dzwon.	Na	redzie	portu,	gdy	wracaliśmy	statkiem.

—	Nie,	ale	pamiętam,	że	tańczyliśmy	wtedy.

—	Ja	pamiętam	jedno	i	drugie.

Z	 Karolem	 i	 Dorotką	 spotykał	 się	 prawie	 codziennie.	 Częściej	 z	 Dorotką,	 bo	 miała
więcej	czasu.	Chętnie	jeździła	z	nim	za	miasto.	Szukali	ustronnego	brzegu,	gdzie	można
spokojnie	i	w	milczeniu	posiedzieć,	wspomnieć	kraj,	obóz	w	małej	wiosce	i	w	ogóle.

Karol	 miał	 znacznie	 więcej	 godzin	 wylatanych,	 ale	 Herbert	 szybko	 doganiał	 go.
Ponadto	Herbert	latał	na	sprzęcie	najnowszym,	niepewnym,	na	sprzęcie	doświadczalnym,
który	dopiero	miał	wejść	do	seryjnej	produkcji.

Prędko	 dorobił	 się	 książeczki	 oblatywacza,	 a	 nawet	 wśród	 oblatywaczy	 uchodził	 za
człowieka	 z	 talentem.	 ,,On	 czuje	 maszynę”	—	 mówili:	 ,,Jak	 on	 to	 robi?	 Czuje	 nosem
każdą	 awarię,	 na	 krótko	 przed	 pierwszymi	 objawami	 już	 wie,	 że	 maszyna	 jest
awariowana.	 Niech	 go	 piorun	 strzeli,	 jeśli	 można	 do	 tego	 dojść	 tylko	 rozumem	 i
wyczuciem	palców.”

Herbert	 jednak	 jakoś	 to	 robił.	Ciągle	ktoś	 rozkraczał	 się	 to	w	polu,	 to	na	 lotnisku,	 to
zupełnie	daleko	od	poligonu,	on	zaś	wracał	do	portu	nie	pociągiem	lub	samochodem	—	po
skoku	 spadochronowym	—	 ale	 na	 swojejmaszynie.	 Zdarzało	 się,	 że	 Herbert	 rzucał	 w
przestrzeń	meldunek:	 „Proszę	 o	 zezwolenie	 powrotu	 do	 portu,	 przygotować	 starting	 do
lądowania	awaryjnego.”	W	odpowiedzi
otrzymywał	fonogram:	„Podać	dane	awaryjne.”

Więc	meldował	do	portu:	„Tę	cholerę	zaraz	szlag	trafi.	Już	to	czuję	po	lewym	piesku.
Jeszcze	szczeka	dobrze,	ale	zaraz	go	szlag	trafi,	wracam	do	portu,	bo	szkoda	grata.”

Nocą	 zapraszał	 kolegów	 konstruktorów.	 Rozwieszali	 szerokie	 plansze,	 przeglądali
meldunki,	 sprawdzali	 obliczenia	 i	 szkice.	 Po	 kilku	 dniach	 znajdowali	 właściwe
rozwiązanie	techniczne	źle	pracującej	cząstki	aparatu.

Firma	 była	 z	 Herberta	 zadowolona.	 Dopiero	 w	 firmie	 przekonał	 się,	 jak	 wielu	 ma



konkurentów,	 to	znaczy	młodych,	zdolnych	 ludzi,	którzy	chcieli	usprawnić	komunikację
lotniczą	 na	 świecie.	Wszyscy	 spotykali	 się	 wcześniej	 czy	 później	 w	 firmie	 wojskowej,
która	nieźle	płaciła,	lecz	zarazem	ciągle	pędziła	do	nowej	roboty.	Zawsze	mieli	pod	ręką
pieniądze	i	nowe	propozycje.

Z	wielkim	trudem	Herbert	wywalczył	ten	urlop	i	wyjazd	do	Europy.	Snadź	uwierzyli,
że	 jego	zdrowie	pilnie	wymaga	urlopu	 i	wyjazdu	na	drugi	kontynent,	 inaczej	bowiem	z
całą	pewnością	nie	zgodziliby	się.

Wtedy	powiedział	Dorotce	o	wyjeździe.

Siedzieli	 w	 małym	 barze	 obok	 szpitala,	 w	 którym	 pracowała.	 Herbert	 wiedział	 od
pewnego	 czasu,	 że	 gdyby	 Dorotka	 nie	 przyjechała	 razem	 z	 Porterem	 albo	 wszystko
ułożyło	się	inaczej,	Dorotka	byłaby	jego	żoną.

Pili	w	milczeniu	kawę.	Dorotka	spieszyła	się,	bo	zaraz	obejmowała	dyżur.	Herbert	za	to
miał	 wiele	 wolnych	 chwil.	 Nie	 bardzo	 wiedział,	 co	 począć.	 Czuł	 już	 ogarniające
zmęczenie	po	wielu,	wielu	miesiącach	pracy	przy	rysownicy	i	w	kabinie	pilota.

—	Pojedziesz	ze	mną?

—	Gdzie?

—	Najpierw	jadę	do	Rzymu.

Zamyśliła	 się.	 Wiedział,	 że	 na	 pewno	 miała	 wielką	 ochotę	 pojechać.	 Była	 jednak
ślicznym	 i	 tylko	 trochę	 niedopieszczonym	 z	 winy	 Portera	 tchórzem.	 —	 Chyba	 nie
pojedzie.

Rozmawiała	 z	mężem.	Nie	 zgodził	 się.	 Herbert	 również	 rozmawiał.	 Karol	 nigdy	 nie
zgodziłby	się	powierzyć	niańce	na	kilka	tygodni	dziecka.

Więc	pojechał	sam.

Tego	wieczoru,	 to	znaczy	 tamtego	wieczoru,	który	poprzedzał	dzień	 odjazdu,	 spotkał
się	z	Dorotką.

Ani	z	baru,	ani	z	wąskiej	ulicy	nie	mogli	widzieć	nieba.	Lecz	poszli	tylko	kawałek	na
spacer	 do	 parku.	 To	 nie	 był	 nawet	 park,	 ale	 grupa	 drzew	 jeszcze	 nie	 wyciętych	 przez
łakomych	posiadaczy	drogich	placów	 śródmieścia.	Wiatr	 szedł	 z	 południa,	 letni	 i	 lepki,
pachnący,	 przywiał	 nad	 miasto	 chyba	 aż	 z	 ferm	 leniwo	 rozrzuconych	 po	 szerokim
dorzeczu	nizinnej	Missisipi.

Kupił	butelkę	Manhattany.	Z	trudem	chwycili	wolną	taksówkę	i	powiedzieli	szoferowi,
żeby	wiózł	szosą	na	Rasine.

Przebierał	w	dłoniach	palce	Dorotki.	Śmiali	się	do	siebie	i	mówili,	że	ten	południowy
wiatr	pachnie,	jak	wtedy	pachniały	zboża	w	małej	wiosce	nad	jeziorem.

Zobaczyli	 przed	 sobą	 rój	 chorobliwych	 ogników	 drgających	 tak,	 jak	 by	 drgały	 nie
światła,	 ale	 rozgrzane	powietrze.	To	było	Evanston.	Zaraz	 za	Evanston,	 gdy	przed	 nimi
zajaśniało	 najpierw	 Wilmette,	 a	 potem	Winnetha	 i	 Glencoe,	 Herbert	 dotknął	 ramienia
szofera.



—	W	prawo,	na	dół.

—	Nad	wodę?

—	Właśnie.

Zatrzymali	się	na	skraju	dwóch	wąskich	szos.	Wysiedli	z	wozu.	Herbert	niósł	siatkę	z
butelką,	pudding	i	torebkę	z	ciastkami.

Chodnik	zbiegał	na	dół	jak	strumień	wśród	krzewów	gęstych,	z	ostrymi	igiełkami	pod
liśćmi.

Z	lewej	wyminęli	wysoki	parkan	u	góry	jeszcze	zjeżony	kolczastym	drutem.	Na	rogu
szkliła	się	żarówka	i	brudne	światło	zalegało	chodnik,	krzewy	i	niebo	nad	chodnikiem.

Gdy	zbiegli	 jeszcze	niżej,	zobaczyli	niebieską,	prawie	seledynową	wodę	 ze	 smugami
rozpuszczonego	w	niej	księżyca.

Usiedli	na	brzegu.	Dorotka	podciągnęła	nogi	pod	siebie	i	okryła	je	spódnicą.

Herbert	wybił	korek,	nalał	do	szklanki	Manhattany.

—	Masz,	pij.

Skosztowała,	 potem	 wychyliła	 całą	 zawartość.	 Herbert	 zrobił	 dwukrotnie	 to	 samo.
Siedzieli	teraz,	słuchali	i	patrzyli.

Że	czas	biegł,	przypominał	o	tym	stukot	kolejki	elektrycznej.	Co	kilka	minut	pędziły	to
w	jedną,	to	w	drugą	stronę	rozjaśnione	wagoniki.	Gdy	pociąg	hamował,	stukot	zamieniał
się	w	szum,	jak	by	silny	wiatr	przesiewał	liście	na	ulicy.

W	dali,	z	prawej	strony,	mlecznoróżowa	chmura	poświaty	zawisła	nad	Chicago.	Woda
Michiganu	tylko	u	brzegu	była	złotawa	od	księżyca,	dalej	nasiąkała	nocą,	zupełnie	do	niej
podobna…

Ale	 najważniejsze	 było	 to,	 że	 pachniało	 zbożem,	 a	 gdy	 wiatr,	 jak	 fala,	 uderzał	 od
jeziora,	wtedy	pachniało	jeszcze	zgniłymi	stworzonkami,	trawą,	wodorostami.

—	Kręci	mi	się	w	głowie.

—	Ale…

—	Zupełnie	mi	się	kręci,	Herbert,	trzymaj	mnie.

Oparła	 się	 łokciem	 o	 jego	 nogi.	 Ujął	 Dorotkę	 pod	 pachy,	 przyciągnął	 bliżej,	 tak	 że
mogła	oprzeć	głowę	na	jego	nogach	i	leżeć	swobodnie	dalej	z	podkulonymi	nogami.

—	Jedziesz?

—	Uhm.

—	To	szkoda.

—	Czemu?

—	Tak	sobie.

—	Jeszcze	trochę	jest	w	butelce,	chcesz?



—	Nie,	skąd.	Już	mi	się	kręci	w	głowie.	Jak	dobrze.

—	Teraz	też?

Pochylił	 się	 i	 dotknął	 wargami	 policzka.	 Nie	 odwróciła	 głowy	 i	 nie	 kryła	 ust,	 więc
całował	w	usta	przez	jakiś	czas,	aż	wargi	mieli	wilgotne	i	zmęczone	języki.

Wtedy	ona	wstała	i	powiedziała,	że	trzeba	wracać.

—	Pojedziesz	jeszcze	do	Warrenville?

—	Coś	ty!	Przecież	Karol	wraca	na	noc.

—	To	co?

—	Nie	mogę.	Kto	dziecko	wykąpie?…

—	Chodź	tu	jeszcze	raz.

—	Tu	nie.

—	Ale,	co	tam	wiesz.

Dogonił	 ją	 łatwo,	 bo	 wcale	 nie	 próbowała	 tak	 naprawdę	 uciekać.	 Stali	 złączeni,
dopókinie	usłyszeli	za	plecami	rozmowy.

Szli	 dwaj	 rybacy	 na	wieczorny	 połów.	Powiedzieli	młodym	 dobry	wieczór	 tak	 jakoś
inaczej,	niżeli	zwykło	mówić	się	dobry	wieczór.

—	Żeby	nie	Karol	albo	żeby	wszystko	inaczej	ułożyło	się,	to	ożeniłbym	się.	Mam	na	to
właśnie	ochotę,	gdy	patrzę	na	ciebie.

—	W	porę	o	tym	sobie	przypomniałeś.	Jedziemy.

—	Dobrze.

—	Przywieź	mi	cegłę	z	Colloseum.

—	Tam	nie	ma	cegieł,	tylko	kamienie,	których	pilnują.

—	No	to	niczego	nie	musisz	przywozić.	Jak	będziesz	całował	jakąś	ładną	dziewczynę,
to	pomyśl	o	mnie.	Jeśli	możesz	wtedy	myśleć.

—	A	ty	pozdrów	Karola.	Chciałbym	dzisiaj	być	na	jego	miejscu.

—	Oo!	Najpierw	czytałbyś	fachowe	książki,	później	długo	kąpał	się	w	łazience,	znowu
czytał	i	położył	się	o	północy	w	swoim	gabinecie.

—	Więc	jedź	do	Warrenville.

—	Nie	można.	Kto	go	wie,	może	dzisiaj	nie	zechce	czytać	piśmideł.

—	To	wszystko	są	bzdury,	czarniutka.	Fajni	jesteście	oboje	i	bardzo	was	lubię,	chociaż
Karol	ma	chyzia	z	tym	dalekim	zasięgiem.

Potem,	 w	 wagonie,	 już	 nie	 rozmawiali.	 Czuli	 tylko,	 jak	 Manhattany	 krąży	 w
organizmie.

Herbert	pamiętał	wieczór	doskonale.



Lecz	 nie	 wiedział,	 czy	 myślał	 o	 tym	 lecąc	 z	 Halifaxu	 do	 Europy,	 czy	 wracając	 z
kontynentu	 ku	 Nowej	 Funlandii	 i	 jej	 obskurnej	 stolicy.	 Ale	 czy	 to	 ma	 jakiekolwiek
znaczenie?…



XII

Minęło	prawie	pół	roku	od	powrotu	Herberta	z	podróży.

Razem	z	grupą	starszych	konstruktorów	wykonywał	specjalne	zamówienie.

Firma	 miała	 dziwne	 upodobania.	 Nawet	 nie	 upodobania,	 ale	 grymasy.	 Jej	 żądania
śmieszyły	konstruktorów,	bawiły,	 jak	bawią	 rodziców	pierwsze	 listy	dzieci	przysyłane	 z
kolonii.

Firma	 chciała	 nową	 maszynę.	 Nic	 w	 tym	 dziwnego.	 Ale	 jaką?	 Tutaj	 dopiero	 cała
historia…

Maszyna	musi	być	tania	w	produkcji,	pro-
sta	 w	 obsłudze,	 lecz	 maszyna	 zupełnie	 pewna.	 To	 znaczy	 taka	 maszyna,	 która	 w
uciążliwych	warunkach	lotu	zachowa	się	akurat	tak,	jak	sobie	wyobrażali	konstruktorzy.	I
to	 jeszcze	 nie	 wszystko,	 a	 tylko	 śmieszna	 część.	Wysoki	 pułap.	 I	 daleki	 zasięg.	 Kilka
tysięcy	 kilometrów,	 tankowanie	 w	 powietrzu,	 znowu	 kilka	 tysięcy	 i	 powrót	 do	 bazy.
Jeszcze
duży	udźwig.	Koniecznie	 duży	udźwig,	gdyż	 po	 to	 robi	 się	całe	 zamówienie.	Musi	 być
duży	udźwig,	daleki	zasięg	i	wysoki	pułap.	Trzy	przymioty	nawzajem	wykluczające	się!

…Pewna.	 Żeby	 zachowywała	 się	 tak,	 jak	 wyobrażali	 sobie	 konstruktorzy.	 Jeśli
maszyna	nie	 będzie	 pewna,	 cała	 robota	 na	 nic.	Będzie	się	 wozić	 nią	 szczególnie	 cenny
ładunek.	Szczególną	cenę	 trudno	zaiste	określić.	Powiedzmy:	 ładunek	 tak	kos	 towny	 jak
okręg	przemysłowy	o	promieniu	kilkudzie-
sięciu	 kilometrów,	 razem	 z	 ludźmi,	 którzy	 tam	 zamieszkują.	 Właśnie	 taka	 jest	 cena
ładunku.

Firma	prowadziła	prace	od	dawna.	Ze	wlokły	się	coraz	bardziej	opieszale,	to	wiedzieli
wszyscy	 i	 nikt	 nie	 naglił.	 Teraz	 niespodziewanie	 zrobiło	 się	 pilno.	 Piekielnie	 pilno.



Dlaczego?	Firma,	która	przez	lata	godziła	się	na	opieszałość,	rzucała	naraz	coraz	to	nowe
porcje	forsy,	aby	tylko	szybciej	szła	robota.

Mówili,	 że	 wreszcie	 są	 takie	 ładunki,	 które	 właśnie	 tyle	 kosztują,	 więc	 potrzeba
maszyny,	 która	 mogłaby	 je	 należycie	 rozwozić.	 Stąd	 ów	 pośpiech.	 Skoro	 nie	 znali
ładunku,	 trudno	 było	 tworzyć	maszynę.	 A	 teraz	 ładunek	 gromadził	 się,	 więc	 na	 gwałt
ładowano	forsę,	a	w	biurach	konstrukcyjnych	nigdy
prawie	nie	gasły	światła.

Nowa	praca	zmusiła	Herberta	do	porzucenia	asystentury.	Klął	firmę,	ile	wlazło,	ale	cóż
mógł	uczynić,	skoro	podpisał	kontrakt.	Zachowali	się	wobec	niego	nie	 fair,	bo	wiedzieli
przecież,	że	jest	asystentem,	że	kończy	pracę	doktorską.	„Maszyna	najpierw”	—	mówili.
„Dla	nas	maszyna	ważniejsza	od	pańskiej	pracy	doktorskiej,	a	płacimy	także	wię-
cej	niżeli	za	wszystkie	prace	razem	wzięte,	które	ogłaszał	pan	na	uczelni.”

Mieszkał	 nadal	 u	 Piersona,	 chociaż	 mógł	 kupić	 willę	 na	 własność	 lub	 wynająć
przyzwoite	 mieszkanie	 w	 śródmieściu.	 Kupił	 jednak	 tylko	 samochód,	 bo	 miał	 dosyć
codziennej	kolejki	elektrycznej	 i	chodzenia	na	dworzec.	Samochód	kupił	małolitrażowy,
importowany	z	Francji.	Wielkie	muły	amerykańskie	drażniły	jego	gust.

Pierson	wyleczył	 się	 z	 tych	korzonków	nerwowych.	Chodził	 bez	 laski.	Nadal	 strzygł
trawę	wokół	willi	 i	 zastanawiał	 się,	 jak	 zmienić	 umeblowanie	 bawialni,	mimo	 że	 nigdy
gości	nie	przyjmował.	Czasami	jedynie	przy-jeżdżała	Lucy.	Zawsze	robiła	dużo	bałaganu	i
Pierson	długo	potem	sprzątał,	doprowadzał
dom	do	przyzwoitości.

Latem	 Herbert	 korzystał	 z	 tarasu.	 Umieścił	 tam	 wygodny	 leżak.	 Albo	 czytał,	 albo
wylegiwał	 się	 przy	 księżycu	 podczas	 długich	 wieczorów,	 kiedy	 z	 ogródka	 frontowego
miękko	pachniały	kwiaty.	Wtedy	po	raz	pierwszy	zastanowił	się,	czy	nie	zerwać	z	 firmą
kontraktu.	Wypytywał	prywatnie	kilka	osób.

Szybko	zrozumiał,	że	niepotrzebnie	zaprząta	sobie	głowę,	 bo	 firma	nie	 zgodzi	 się	na
przedterminowe	rozwiązanie	umowy.

A	z	tą	maszyną	działy	się	później	jakieś	nienormalne	historie.

Pewnego	 miesiąca	 praca	 utknęła.	 O	 dziwo,	 przestali	 ponaglać.	 Paru	 konstruktorów
zabrano	 do	 innej	 pracy.	 Dokumentacja	 czekała	 na	 rozpoczęcie	 pierwszej	 serii
doświadczalnej.	W	firmie	zatkało	się	jak	w	rurze	kanalizacyjnej.

Pewnego	 dnia	 część	 konstruktorów	 dokądś	 przenieśli.	 Mówili,	 że	 do	 jakiejś	 bazy,
gdzieś,	gdzie	jest	cholerny	świat,	a	nie	normalne	życie	i	nie	normalna	robota.

Karol	przyjeżdżał	i	pytał,	co	z	nową	maszyną.

—	Nie	wiem	—	odpowiadał	Herbert.

—	Nie	wiesz?

—	Nie	wiem.

Karol	pierwszy	dowiedział	się.



—	To	jest	tak	—	mówił	—	zrobicie	maszynę,	która	będzie	miała	daleki	zasięg,	wysoki
pułap,	duży	udźwig	i	będzie	ludzka	w	obsłudze	i	w	miarę	tania	w	produkcji.	Jednego	nie
zaplanujecie.	 Tego	 nie	 można	 zaplanować,	 nawet	 dysponując	 genialnymi	 głowami	 w
biurach	konstrukcyjnych.	Chodzi	o	to,	że	ładunek	jest	wyjątkowo	kosztowny.	Zaś	wy
nie	 możecie	 dać	 gwarancji,	 że	 maszyna	 mimo	 dalekiego	 zasięgu,	 dużego	 udźwigu,
wysokiego	pułapu	wyjdzie	zawsze	na	cel.	Prawda?

—	Takiej	gwarancji	nikt	jeszcze	nie	dał,	od	kiedy	ludzie	latają.	Ale	próbuję	rozumieć,	o
czym	gadasz.

—	Właśnie	o	tym.	Wam	płacą,	abyście	zrobili	taką	maszynę.	W	innych	miastach	innym
ludziom	płacą	znowu,	żeby	wymyślili	coś	takiego,	co	daje	gwarancję,	że	wasza	maszyna
nie	wyjdzie	na	cel	mimo	wszystkich	zalet.	Więc	tamci	męczą	się	nad	rakie-
tami	 przeciwlotniczymi,	 które	 w	 porę	 odpalone	 muszą	 zlikwidować	 każdą	 maszynę	 na
każdym	pułapie.

—	Oczywiście.

—	Rozumiesz?

—	 Tak.	 Chyba	 tak.	 Rakieta	 pewniej	 zaniesie	 na	 cel	 ten	 cenny	 ładunek	 niż	 nasza
zaprojektowana	maszyna.

—	Lotnictwo	schodzi	na	dziady,	a	z	nim	piloci.

—	Co	ty	bzdury	pleciesz	—	niespodziewanie	zirytował	się	Herbert.	—	Jakie	lotnictwo.
Ludzie	długo	jeszcze	będą	latać	maszynami,	które	proszą	się	o	wyrzucenie	na	złom.

—	Głupie	gadanie	z	cywilnymi	liniami.

—	 Wcale	 nie	 głupie.	 Niedawno	 myślałem,	 żeby	 wrócić	 do	 kraju	 i	 pracować	 na
cywilnych	liniach,	jak	wielu	pilotów	pracuje,	i	już.	Tylko	że	kontrakt,	rozumiesz?

—	Tak.

—	A	ty?

—	Co	ja?	Jestem	oficerem.	To	jest	mój	zawód.	Daleki	zasięg.	Gdy	wylatam	te	swoje
tysiące	 godzin,	 przejdę	 na	 instruktaż,	 to	 wszystko.	 Przecież	 chciałem	 być	 pilotem
dalekiego	 zasięgu.	 To	 jest	 fajne	 latanie.	 To	 się	 nazywa	 latanie.	 A	 nie	 starą	 dorożką	 z
Brukseli	 do	Londynu.	 Jak	 zostawisz	 za	 sobą	 światła	 lotniska,	 już	 widzisz	 przedmieścia
Londynu.

—	Masz	swój	gust,	a	ja	swój.

—	Herbert.

—	Hm?

—	Chyba	wyjadą	z	Chicago.

—	Gdzie,	do	cholery?

—	 Trzeba	 trochę	 polatać	 poważnie.	 Chyba	 wyjadę	 do	 jakiejś	 bazy,	 gdzie	 się	 lata
poważnie.



—	Więc	jedź.	Szkoda	tylko,	że	Dorotkę	zabierasz.	Dobrze	mi	z	wami.	Napij	się	jeszcze
tego	wina.	Dobre	wino	włoskie	i	nie	oszukane.

—	Może	partyjkę	szachów	na	to	wszystko?…

—	Chętnie.

—	Tylko	bez	gambitu	królewskiego.	Nie	lubię	drak	na	szachownicy.

—	Dobra,	zagramy	staroindyjską.

Po	miesiącu	Porter	dostał	nominację.	Wiadomo	już	było,	dokąd	go	przenoszą.	Dorotka
zwolniła	 się	 ze	 szpitala.	Wyjeżdżała	 razem	 z	 mężem.	 Miała	 w	 bazie	 dostać	 posadę	 w
szpitalu	wojskowym.

—	A	może	z	nami	pojedziesz?	—	spytał	kiedyś	Karol.

—	Zwariowałeś!

—	Polatasz	sobie	nareszcie	poważnie.

—	Tutaj	nieźle	mi	się	lata.

—	Wiesz	co,	poznam	cię	z	facetami,	którzy	jadą	razem	ze	mną.	Na	pewno	spodobają	ci
się.	To	bardzo	równi	chłopcy	i	stare	wygi	od	wysokich	pułapów	i	dalekich	zasięgów.

Herbert	nie	miał	zbytnio	ochoty.

Lecz	 pewnego	 popołudnia	 nudzili	 się	 obaj.	 Doroty	 nie	 było,	 bo	 załatwiała	 coś	 w
mieście.	Napili	się	kawy	i	zeszli	na	dół	do	samochodu	Herberta.

—	Wiesz,	gdzie	oni	mieszkają?

—	Nie.

—	No	to	po	co	wychodziliśmy	z	domu.

—	Jeden	z	nich,	strasznie	równy	facet,	będzie	na	pewno	w	knajpie.	Strasznie	dziwnie
nazywa	 się	 on	 i	 ta	 knajpa.	 On	 Maykowsky,	 a	 knajpa	 —	 Baranowsky	 czy	 coś	 w	 tym
rodzaju.	On,	zdaje	się,	jest	Polakiem	i	wszyscy	mówią	nań	po	prostu	Mayk.

—	A	gdzie	ta	knajpa?

—	Na	Millvaukee	Ave.

—	Poszukamy.

Jeździli	długo	po	Millvaukee,	zanim	przeczytali:	„Restaurant	—	Baranowsky”.

—	O	—	rzekł	Karol	—	mówiłem,	że	coś	w	tym	rodzaju.

Zapytali	kelnera,	czy	nie	ma	tutaj	kapitana	Mayka.

—	Nie	ma,	proszę	panów.	On	jest	na	pewno	w	tej	drugiej	polskiej	restauracji.

—	A	gdzie	restauracja?

—	Także	na	Millvaukee.	To	jest	restauracja	pana	Lenarda.



Wytłumaczył	im,	jak	mają	iść.

Rzeczywiście	u	Lenarda	spotkali	Mayka.

Okazało	się,	że	zna	Herberta	z	opowiadań	i	wyraża	się	nader	pochlebnie	o	maszynach,
które	także	Herbert	projektował.

—	Pan	jedzie	z	nami?	—	spytał.

—	Nie.	Skądże!

—	Ma	pan	szczęście.

—	Karol	pali	się	do	tego	wyjazdu.

—	Karol	jest	mitomanem.	Później	to	zrozumie.	Jadę,	bo	muszę.

—	Tutaj	nie	ma	na	czym	latać?

—	Wychodzi	tak,	że	nie	ma.	Trzeba	będzie	wozić	ten	cenny	ładunek	tam	i	z	powrotem.
Kretyńska	 zabawa.	 Jak	 sobie	 pomyślę,	że	 trzeba	 to	 będzie	 zabierać	 do	 góry,	 potrzymać
trochę	 i	z	powrotem	przynosić	pod	brzuchem	do	bazy…	ale	maszyny	przynajmniej	dają
dobre.	Ze	względu	na	ładunek,
oczywiście,	nie	na	ludzi.

—	Tak	zawsze	było.

—	Wcale	nie	narzekam,	tylko	mówię	tak	sobie.	Żeby	przypomnieć.

—	Gdzie	Lenzer?	—	spytał	Karol.

—	Zaraz	tu	przyjdzie.	Napijmy	się	czegoś.

—	Można	Manhattany	—	rzekł	Herbert.

—	Ale.	Tutaj	pije	się	firmowe	wódki	z	polskimi	nalepkami.	Poczęstuję	pana	żytniówką
z	Polski.	Lepsza	niż	Manhattany.

—	Skoro	lepsza,	to	dawać.

—	No	właśnie.

—	O,	Lenzer	przyjechał!

Major	 Lenzer	 był	 niski	 i	 szczupły.	 Twarz	 miał	 kanciastą,	 wydłużoną,	 ale	 twarz
człowieka	z	urodzeniem.	W	rysach	brwi,	zaciętych	wargach	kryło	się	coś	z	dystynkcji.	Nie
wiedzieć	dlaczego	Herbert	pomyślał,	że	on	pochodzi	z	Francji,	nosi	w	ukryciu	jakąś	do-
mową	historię	tragiczną	dla	niego	i	najbliż-
szych.	Pomylił	się	jednak,	bo	Lenzer	nie	był	Francuzem,	tylko	jego	babka	była	Francuzką
i	zadała	się	ze	Szkotem,	który	potem	emigrował	do	Stanów,	a	stamtąd	na	Filipiny.	Lenzer
miał	za	sobą	przeprawę	z	Japońcami	i	ten	rys	przerażenia	na	twarzy,	to	chyba	stamtąd.

Najbardziej	przyjacielski	 i	 rubaszny	zarazem	okazał	 się	Mayk.	Cholernie	podobał	 się
otoczeniu.	Wszyscy	 chętnie	 pili	 z	 nim	 żytniówkę.	 A	 Mayk	 śpiewał	 strasznie	 zabawne
piosenki	w	języku,	który	przypominał	wodę	idącą	rynsztokami	w	jesieni.



Mayk	 kazał	 opowiadać	 Porterowi	 o	 Dorocie	 i	 tak	 zaciekawił	 się	 opowiadaniem,	 że
przed	północą	pojechał	 samochodem	Herberta	do	domu	Karola.	Z	powrotem	przywiozła
go	Dorotka,	gdyż	czuła	dziwny	zapach	żytniówki	wewnątrz	samochodu.

Mayk	znał	w	restauracji	prawie	wszystkich	i	rozmawiał	z	nimi	tym	samym	językiem	z
pieśni,	które	śpiewał	niedawno.	Byli	 to	zazwyczaj	starsi	panowie	nie	bardzo	przy	forsie,
ale	z	ambicją	i	wielką	uprzejmością.	I	w	ogóle	z	tytułami.	Aż	Herberta	zdziwiło,	że	 tylu
pułkowników	lotnictwa	i	marynarki	Polska	miała	przed	wojną.	A	chyba	nie	wszyscy	tutaj
zgromadzili	się,	bo	część	została	w	kraju.

Mayk	był	 bardzo	 fajny	 i	 na	koniec	 zaczął	pisać	 list	 do	 kraju	 i	wszyscy	mieli	wielką
zabawę.	Każdy	dał	 dolara	 i	 w	 liście	 był	 gruby	 zwitek	 banknotów,	 które	 jednak	 później
zużytkowano	w	bufecie,	bo	i	tak	kontrola	na	granicy	zakwestionowałaby	forsę.

Gdy	wyszli	z	knajpy,	nad	Chicago	błyszczała	rozjaśniona	noc.	Chłód,	ostry	i	dotkliwy
chłód	znad	Michiganu	spadł	na	ulicę	trząsł	przechodniami.

Jezdnie	dawno	zamarły.	Tylko	przed	lokalami	stały	jeszcze	łańcuszki	wozów.	Herbert
zawiózł	 Porterów	 do	 domu.	Wracał	 dosyć	 szybko.	 Myśli	 w	 głowie	 zmełła	 żytniówka.
Niewiele	 pamiętał.	 Wiedział	 tylko,	 że	 Mayk	 to	 fajny	 chłop,	 Lenzer	 także	 jest	 fajny,
chociaż	ma	tragiczną	twarz,	Porter	wy-
jeżdża	 i	 on	 zostanie	 znowu	 sam	 ze	 starym	 Piersonem.	 Wiedział,	 że	 Dorotka	 świetnie
bawiła	się	z	Maykiem,	i	było	mu	trochę	żal.	Wydało	mu	się	to	dziwne,	bo	nie	żałował,	gdy
Karol	żegnał	go	w	samochodzie	 i	 szedł	do	bramy	razem	z	Dorotą,	ale	wściekał	 się,	gdy
Dorota	pozwoliła	się	czarować
Maykowi.

Wszystko	 to	 było	 pozbawione	 jakiegokolwiek	 znaczenia,	 więc	 mógł	 dosyć	 szybko
wracać	do	Warrenville	z	uczuciem	dobrze	spędzonego	wieczoru.

Dopiero	za	kilka	dni	miał	się	dowiedzieć,	że	to	był	ostatni	miły	wieczór	w	Chicago.

W	 firmie	 wezwali	 go	 do	 głównego	 szefa.	 Już	 wtedy	 zrodziło	 się	 przeczucie.	 Kilku
oblatywaczy	klęło	potwornie	tego	dnia,	gdyż	wysyłali	ich	na	jakiś	czas	do	jakiejś	bazy.

Z	powodów	zupełnie	nieznanych	firma	wysłała	go	do	bazy	na	rok,	po	czym	obiecała
ściągnąć	 z	 powrotem	 do	 pracy	 konstruktora,	 gdy	 minie	 jakiś	 tam	 kryzys	 w	 sztabie
kontrolującym	działalność	wszystkich	lotniczych	firm	wojskowych.

Zdawał	sobie	sprawę,	że	robią	mu	świństwo.

Cały	tydzień	wałęsał	się	bez	celu	po	mieście.

Wiedział,	że	coś	pozbawia	go	woli,	wyboru.	Ale	wyboru	pozbawił	się	już	dawniej.	Był
osaczony.

…Był	osaczony	nie	wiedzieć	kiedy	i	dlaczego.	W	każdym	bądź	razie	musiał	pojechać
do	bazy.

Już	wtedy,	w	Denver,	przy	kolacji	przypuszczał,	że	to	wszystko	głupio	się	skończy,	bo
cała	 robota	 w	 firmie	 nie	 miała	 większego	 sensu.	 Chyba	 tylko	 jakiś	 tam	 ,,sens
pomnikowy”…	Że	ludzie	zrobili	coś	takiego	i	że	to	jest	sukces	ludzkiego	rozumu.	Sukces



wcale	 nie	 wykorzystany,	 jeżeli	 nie	 liczyć	 roboty	 w	 bazie,	 jako	 roboty	 komukolwiek
potrzebnej.

XIII

—	Majorze.

Nie	od	razu	odpowiedział.	Rozejrzał	się	we	wnętrzu	kabiny.

Tablice.	 Niebieski,	 chorobliwy	 blask	 przyrządów.	 Zegary	 przesunęły	 się	 o	 godzinę.
Szybkościomierz	 cofnął	 się	 nieco,	 ale	 nie	 na	 tyle,	 żeby	 automat	 włączył	 sygnalizację
ostrzegawczą.	 Metaliczne	 okruchy	 księżyca	 zsunęły	 się	 z	 mankietu	 kombinezonu	 i
dotykały	dłoni.	 Za	 szybkami	 nadal	 przestrzenna	 czarna	 noc,	 a	 księżyc	 był	 jak	 rtęciowa
kula.

Odwrócił	 nieco	 głowę	 i	 zobaczył	 śniady	 kontur	 postaci.	 Hełm	 Rafała	 już	 nie	 sypał
iskrami.	Cały	fotel	tonął	w	mroku.	Światło	drgało	na	przyrządach	umocowanych	do	ścian.
Było	podobne	do	białych	ścierek	po-rozwieszanych	bezładnie	tu	i	ówdzie.

Za	plecami	 jeszcze	ktoś	był.	Nie	dostrzegał	go,	gdyż	kabina	z	 tyłu	miała	kolor	 nocy.
Nie	słyszał	także	stukotu	aparatu,	lecz	wyczuł	nieuchwytny	dla	innych	charakterystyczny
szmer.	Wiedział,	że	gdacze	nadajnik.

Nad	 kolanami	 martwe	 na	 pozór	 strzałki	 w	 obwódkach	 tarcz	 ciągle	 się	 przesuwały.
Sprawdził	 je	kolejno	wzrokiem.	Chociaż	 to	słyszał,	bo	słyszał,	 jak	żyły	silniki,	 spojrzał,
czy	 mieszanka	 miarowo	 pulsuje	 w	 prowadnicach,	 czy	 nie	 grzeją	 się	 zbyt	 intensywnie
komory.	 Powrócił	 do	 szybkościomierza	 i	 zastanowił	 się,	 dlaczego	 opadł.	 Drugi	 pilot
znowu	zwrócił	twarz	hełmu	w	jego	stronę.

—	Majorze.

—	Hm?

Rafał	podniósł	oparcie	 fotela.	Trwał	chwilę	bez	ruchu.	Może	zastanawiał	 się,	a	może
ziewał.	Nie	sposób	zobaczyć,	rozpoznać.

—	Niech	pan	wyłączy	automat	—	powiedział.	—	Przejmę	pilotaż.

—	A	po	co?	—	zdziwił	się	Herbert.

—	Szybciej	czas	będzie	biegł.	Potwornie	mi	się	nudzi.

—	Prędko	chwyta	cię	dzisiaj	zniecierpliwienie.	Patrz	na	zegar.	Jeszcze	sporo	czasu	nam
zostało	na	niszczenie	nerwów.

—	Jak	pan	myśli?	Dlaczego	jeszcze	nie	ma	wiadomości	z	portu?

—	Jakiej	wiadomości?	O	czym	ty	myślisz?…



—	Czyżby	jeszcze	nie	urodziła.

—	 Ach,	 Boże,	 zapomniałem.	 Jak	 mogłem.	 Oczywiście	 że	 jeszcze	 nie	 urodziła.	 Ty
myślisz,	że	urodzić	to	jak	ugotować	kartofle.	Co?

—	Niech	pan	wyłączy	automat.

—	Przejmuj	pilotaż.	Popraw	szybkościomierz.	Lecimy	z	opóźnieniem.

—	To	głupstwo.

—	Pasjami	lubię	porządek,	a	szybkościomierz	cofnął	się.	Wyłączam	automat.

—	Zrozumiałem.

Znowu	milczenie	na	pokładzie.

Rafał	 chlusnął	mieszanką	 w	 prowadnicę.	 Herbert	 obserwował,	 jak	 strzałka	 skoczyła
daleko	 poza	 cyfrę	 wymienioną	 w	 rozkazie,	 a	 potem	 z	 wolna	 spadała.	 Wybuchy	 w
komorach	nabierały	ponownie	rytmicznego	pulsu.

Herbert	ziewnął.	Nie	wiadomo	dlaczego,	wydało	mu	się,	że	Rafał	czyni	to	samo.

Był	senny	i	zmęczony.	Ale	czym?	Chyba	nie	pustą	kontemplacją.

W	ogóle	—	zastanawiał	 się	—	 dlaczego	 przypomniał	 sobie	 to	wszystko.	 Jest	mądry
akurat	tak	samo	jak	przedtem.	Pamiętał,	że	miał	jakiś	cel	wyciągając	tyle	niepotrzebnych
rupieci	z	pamięci.	W	żaden	sposób	nie	umiał	przypomnieć	sobie,	co	chciał	ustalić.Przecież
nie	można	ustalać	czegoś,	co	już	było,	zdarzyło	się,	ongiś	miało	swój	sens	je-
dnoznaczny	 i	 straciło	 dawno	 jakikolwiek	 sens	 i	 teraz	 już	 nie	 ma	 żadnego	 sensu,	 jest
nieprzydatne.

Najgorsze	jednak,	że	ilekroć	leci,	zawsze	:o	sobie	przypomina,	rozważa,	ożywia	przed
oczyma,	a	potem	nie	ma	pojęcia,	dlaczego	tak	czyni.

Trzy	 lata.	 Można	 wyuczyć	 się	 na	 pamięć	 własnej	 przeszłości	 albo	 zmieniać	 ją	 na
zupełnie	inną,	zatracając	z	wolna	orientację:	co	było	naprawdę,	a	co	wymyślone.	Swoista
metoda	ogłupiania	samego	siebie.	Ale	to	już	przesada.	Bo	w	takim	razie	wszystko	winno
być	ogłupiające.	Czytanie	Biblii,	sypianie	z	żoną,	spożywanie	obiadów,	pieszczenie
dziecka…

„Nieustanne	mielenie	jęzorem	wyobraźni	to	kara	dla	rozgarniętych.	Nie	wymigam	się
od	 tego.	Może	mi	 się	podobać	 lub	 nie,	 ale	 zawsze	 będę	 o	 czymś	myślał	 w	 czasie	 lotu.
Obserwacja	księżyca	może	być	interesująca,	ale	nie	dla	pilota	wysokiego	pułapu.	Jednak
—	zważywszy	rozsądnie	—	trzyletniodmawianie	różańca	własnych	wspomnień	jest	lekką
przesadą.	Zaczyna	gnębić,	zanimnie	przejdzie	w	nawyk,	w	podświadomość.	Wtedy	nawet
nie	gnębi,	zaczyna	drażnić,	niemal	irytować.”

Herbert	właśnie	teraz	irytował	się.	Zupełnie	bezcelowo,	bo	nerwy	będą	mu	potrzebne
za	kilka	chwil.

Poprawił	 się	 w	 fotelu.	Wyczuł,	 jak	 maszyna	 lekko	 opadła	 na	 lewe	 skrzydło	 i	 Rafał
zaraz	ją	wyprostował.



Chciałby	zapalić.	 Zobaczył	maleńki	 rynek,	 cały	 niemal	 pod	 kolorowymi	 parasolami.
Stoliki	i	rum.	Miał	wielką	ochotę	zapalić.

W	 osiedlu	 teraz	 późny	 wieczór.	 Gasną	 okna.	 Do	 portu	 przybija	 stara	 krypa	 z	 nową
porcją	 żywności.	Małe,	 trzykołowe	 samochody	 rozwożą	 ją	 do	 kasyn,	 hoteli	 i	 sklepów.
Zacznie	się	cichy,	nocny,	pracowity	ruch.

Krypa	ryczała	zdartym	głosem,	a	dzwonek	nadany	z	pomostu	do	kotłowni	słyszało	się
stojąc	na	molo.	Wędkarze-maniacy	wyciągają	pławiki,	zanim	krótka	fala	nie	wtłoczy	 ich
między	 pale.	 Później	 woda	 chlupotała	 rozbijając	 czoło	 o	 pale,	 a	 pławiki	 znowu
podskakiwały	na	powierzchni	tłustej,	zastałej	wody	przystani.

Dorota	ściągnęła	w	szpitalu	 fartuch,	 złożyła	do	 torebki	 słuchawki.	Myła	długo	ręce	 i
nacierała	wodą	 utlenioną.	 Prawie	 że	 biegła	 do	 domu,	 lękając	 się	 podpitych	 rybaków	 i
marynarzy	 z	 jedynego	 kutra	 patrolowego,	 jaki	 cumował	 w	 porcie.	 Niańka	 już	 dawno
uśpiła	dziecko	i	sama	także	spała.	Gdy	Do-
rota	 wejdzie	 do	 mieszkania,	 na	 stole	 swego	 pokoju	 znajdzie	 kartkę	 dostarczoną	 przez
grubą	kelnerkę	z	kasyna.	Rozerwie	kopertę	i	przeczyta.	Może	już	przeczytała	i	teraz	myje
się	w	łazience,	a	mocna	herbata	stygnie	na	tacy.

Zauważył,	 jak	 maszyna	 znowu	 zanurzyła	 się	 lewym	 skrzydłem	 i	 jak	 Rafał	 zaraz
wyrównał.	Lecz	dalsze	wstrząsy	powtarzały	się	raz	po	raz.	Zbudziły	się	u	dołu	maszyny,
poszturchiwały	ją;	drobne	wstrząsy	niczym	uderzenia	dziecka.

W	 osiedlu	 trwa	 przygnębiająca	 cisza.	 Niebo	 jest	 czyste,	 choć	 księżyc	 wcale	 nie
wygląda	na	rtęciową	kulę,	lecz	podobny	jest	do	bursztynowego	talerza	z	rytym	wzorem.	I
w	 osiedlu	 nigdy	 nie	 ma	 tak	 smakowitego	 powietrza.	 Oddech	 z	 aparatu	 tlenowego	 jest
wprost	odżywczy	i	doskonale	chłodny.

Uniósł	głowę	i	pochylił	ku	przodowi.	Rozglądał	się	wokół,	niemal	do	tyłu,	aż	zobaczył
skrzące	się	skrzydło	i	czarne	gęby	silników.

Maszyna	lekko	spadła	na	lewe	skrzydło.

—	Rafał.

—	Taa…

—	Czemu	tak	trzęsiesz?	Nie	czujesz?

Rafał	uniósł	nieznacznie	rękę	i	oparł	na	regulatorze	gazu.	Herbert	spojrzał	machinalnie
na	szybkościomierz.

—	To	nie	ja,	sama	się	trzęsie.	Musi	być	niezły	ciąg.

Herbert	spojrzał	w	dół	jeszcze	raz.	Tam	gdzie	powinna	znajdować	się	ziemia,	wyraźnie
dostrzegł	brunatny	plankton	chmur.

—	Bzdura!	Na	tym	pułapie…

—	Niech	pan	major	sam	spróbuje.

Podniósł	oparcie	fotela	i	chwycił	palcami	instrumenty.



—	Dobra.	Przejmuję	pilotaż.

—	Zrozumiałem.

Prowadził	maszynę	miękko	 i	płynnie.	Po	chwili	 lewe	skrzydło	nieznacznie	zanurzyło
się,	 a	 w	 pokład	 jakby	 ktoś	 pięścią	 uderzył.	 Wyrównał	 krótkim	 ruchem.	 Statek
wyprostował	się	i	płynął	dalej	miękko.

—	Ciągnie	jak	cholera	—	rzekł.	—	Na	tym	pułapie?

—	A	w	osiedlu	ludzie	zapomnieli,	jak	chmura	wygląda.

—	Na	dole	ułożyły	się	grubo.

—	 Widziałem,	 jak	 nachodziliśmy.	 Niekiedy	 przenikała	 je	 zielonkawa	 poświata
wyładowań.	Tam	cholernie	musi	ciągnąć.

—	Gdy	wrócimy	do	osiedla,	będzie	znowu	wspaniałe	niebo.

—	Jak	zwykle	—	dodał	Rafał.

Herbert	 trwał	 w	milczeniu.	 Patrzył	 przed	 siebie,	 ni	 to	 poza	 szyby,	 ni	 w	 instrumenty
rozłożone	nad	kolanami	i	z	boków,	i	jeszcze	nad	szybkami.

Naraz	uprzytomnił	 sobie,	 że	 patrzy	 bezmyślnie	 na	 docelowy	 zegar,	 który	 już	 dawno
rozpoczął	ostatnie	okrążenie	dużej	wskazówki.

—	Majorze.

—	Hm?

—	Zapalimy?

—	Nie	słyszę.

—	Zapalimy?

—	Że	też	przyszło	ci	to	do	głowy!	Przecież	nie	możemy	teraz	palić.

—	 Sprowadzę	maszynę	 na	 dół	 i	 zapalimy.	 Co	 prawda	 na	 dole	 zdrowo	 ciągnie,	 ale
chyba	nie	tak,	żeby	nie	dało	rady	lecieć.

—	 Oszalałeś.	 Teraz	 palić!	 Zawsze	 palimy	 przecież,	 gdy	 miniemy	 już	 ten	 cholerny
zwrotny	punkt.

Rafał	 zamilkł.	 Wyciągał	 szyję	 i	 zaglądał	 przez	 szybki,	 jak	 by	 mógł	 cokolwiek
zobaczyć.

Za	 plecami	 znowu	 coś	 się	 działo.	 Wyczuwał,	 właśnie	 wyczuwał	 instynktownie,	 nie
słyszał,	jak	radiowiec	przyjmuje	kolejny	namiar	kontrolny.	Wyciągnął	do	tyłu	rękę,	nic	nie
mówiąc.	Niewidzialna	postać	podała	mu	arkusz.	Zsunął	z	hełmu	ciemne	okulary,	spojrzał
na	dokument.	Przebiegł	wzrokiem	rządki	cyfr.	Oddał	papier	z	powrotem
także	bez	słowa.

Wszystko	było	właśnie,	jak	potrzeba.	Cyfry	z	rozkazu	były	takie	same	jak	te	z	namiaru
i	 z	 przyrządów	 o	 niebieskawym	 świetle.	 Może	 to	 nazywa	 się	 sztuką	 pilotażu?	 To



wszystko,	co	 trzeba	zrobić	 lub	czego	nie	 trzeba	czynić,	żeby	cyfry	z	papierka,	 zwanego
rozkazem,	zgadzały	się	z	cyframi	przyrządów	w	kabinie	i	rządkami	jak	dziecięce	rachunki
z	arkusza	namiarowego	radiotele-
grafisty.

„Już	 najwyższy	 czas	 —	 myślał	 —	 żeby	 automat	 nauczył	 się	 zastępować	 mnie	 i
Rafała…	 od	 grzania	motorów	 na	 płycie	wyczekiwania	 aż	 do	 kołowania	 z	 powrotem	w
rejozdawczo-odbiorczy	 po	 wykonaniu	 rozkazu.	 Rozkazu?	 Rozkaz	 wydaje	 się	 tylko
ludziom.	Nie	można	przecież	wydać	automatowi	roz-
kazu	 w	 takim	 sensie,	 jak	 wydaje	 go	 zielona	małpa	 w	 komendanturze	 ruchu	 brązowym
małpom	 siedzącym	 za	 pulpitami	 stolików.	 Automatem	 można	 tylko	 sterować.	 Muszę
dokonać	ściśle	określonych	czynności.	Mogę	 tym	 czasie	 zachować	 się	 zupełnie	 inaczej.
Lecz	muszę,	 po	 to	 otrzymałem	 rozkaz,	muszę	zachować	 się	 w	 ściśle	 określony	 sposób,
rezygnując	z	innych	wariantów	kierowania	wła-
snymi	czynami.	To	właśnie	nazywa	się	 technologią	 rozkazu.	Natomiast	 automat	 nie	 zna
wyboru.	Nie	zna	przymusu,	bo	nie	ma	woli.	Wszak	przymus	jest	nieodłączny,	jest	funkcją
swobodnej	woli.	Na	przykład	Mayk…	Wracając	do	bazy	nadał	sygnał	awaryjny.	To	było
jeszcze	nad	Europą.	Mayk	mógł	wyskoczyć,	ale	w	gruncie	rzeczy	nie	mógł	skakać.	Mógł	i
nie	mógł	siadać	na	miękkim	gruncie,	zasianym	trawami.	Mayk	wyciągnął	zwariowanego
grata	daleko	w	morze.	I	wtedy	już	było	za	późno,	żeby	skakać.	Mniej	więcej	w	ten	sposób
kształtuje	się	przymus	jako	funkcja	swobodnej	woli.”

„No	dobrze,	ale	jaki	to	wszystko	ma	sens?
—	myślał	 dalej	 Herbert.	—	Trudno	 tu	 zaiste	 jednoznacznie	 cokolwiek	 określić.	 Raczej
należałoby	 zaatakować	 samo	 pytanie,	 jako	 niedorzeczne.	 A	 co	 w	 ogóle	 ma	 sens?	 I	 w
związku	z	tym;	czy	wszystko	tak	zaraz	musi	kryć	w	sobie	jakiś	sens?”

„Gdyby	 rzeczywiście	 tak	 było,	 nie	 leciałbym	 dzisiaj	 z	 Rafałem	 nad	 matowym
planktonem	 chmur	 wobec	 rażącego	 blasku	 białoniebieskiej	 kuli	 księżyca.	 Spróbuję
rozważyć	to	pokrótce.	Tym	bardziej	że	nie	spodziewam	się	żadnych	trudności,	gdyż	blisko
trzy	lata	myślę	podobnie,	ilekroć	zegar	docelowy	rozpoczyna	ostatnią	kolejkę	dużej	wska-
zówki.”

„Codziennie	wieczorem,	gdy	ludzie	wrócili	już	do	swych	domów,	jedzą	kolację,	gapią
się	 w	 ekran	 telewizorów,	 rozmawiają	 albo	 po	 prostu	 zaczynają	 się	 kochać,	 codziennie
wieczorem	 setki,	 dosłownie	 setki	maszyn	 startuje	 z	wielu	 lotnisk.	Maszyny	 znaczą	 nad
światem	swoistą	pajęczynę	lotów.”

„Jedne	 z	 maszyn	 niosą	 kartki	 świąteczne,	 imieninowe,	 prasę,	 akcje	 i	 dokumenty,
kosztowności.	Inne	niosą	ludzi,	chociaż	rozgraniczenie	ludzi	od	kosztowności	wydaje	się
pewnym	dziwolągiem	rozumowym.	Codziennie	także	z	bazy	rozłożonej	w	głębi	wyżynnej
pustyni	o	kilka	mil	od	kamiennego	osiedla	startują	maszyny	z	mandarynką	na	po-
kładzie.	Lecą	w	kierunku	na	zwrotny	punkt,	 skąd	zawracają	do	portu.	Na	bojowy	pułap
wspinają	się	inne,	tak	że	przez	tygodnie,	miesiące,	przez	całe	dwadzieścia	cztery	godziny
na	 dobę	 jakaś	 załoga	 utrzymuje	 mandarynkę	 ponad	 głowami	 ludzi	 czytających,
kochających	się	czy	sporządzających	kolację	lub	goniących	do	pracy.”

„Trudno	wyobrazić	 sobie,	 aby	 kiedykolwiek	 jakaś	 maszyna	 minęła	 zwrotny	 punkt	 i



płynęła	dalej.	Ludzie	z	bazy,	a	zwłaszcza	piloci,	wiedzieli	doskonale,	że	 ta	maszyna	nie
zdążyłaby	oswobodzić	 się	 z	 ładunku	 nad	 celem.	Nie	 doszłaby	 do	 celu.	A	 gdyby	 doszła
celu	 i	 zwolniła	 ładunek	 z	 pokładu,	wpadłaby	w	 czułe	 i	 chwytliwe	 palce	 radaru.	 A	 gdy
wyślizgnie	się	z	pierścienia	radarowego	i	wydostanie	na	wolną	przestrzeń,	 już	nie	 redzie
dokąd	wracać,	 bo	 nie	 będzie	 bazy	 jeszcze	 wielu	 innych	 rzeczy	 nie	 będzie,	 a	 maszyna
zawiśnie	pomiędzy	czarno-purpurowym	niebem	a	ziemią	niebieską	z	domieszką	ugru.”

„Piloci	z	bazy	 i	normalni	 ludzie	z	kontynentu	rozumieli,	że	 te	chorobliwe	 imaginacje
rozbawione	 są	 sensu.	 Mogli	 więc	 piloci	 z	 bazy	 marzyć	 o	 pracy	 w	 cywilnych	 liniach
komunikacyjnych,	zaś	ludzie	z	kontynentu	mogli	kupować	wózki	dziecięce,	pisać	książki,
biegać	do	kina	i	służyć	w	wojsku.”

„Taki	więc	jest	wielki	sens	i	wielki	bezsens	tego,	co	robimy	z	Rafałem.”

Nowe	uderzenie	wzdrygnęło	pokładem.	Statek	podskoczył	w	górę	i	zaraz	opadł	płasko,
znowu	szarpnął	 i	 klapnął	 jak	płaski	kamień	 rzucony	 na	 powierzchnię	 wody.	 Spojrzał	 w
dół.	Światło	stało	się	bardziej	intensywne,	a	noc	wysrebrzyła	się,	jak	by
z	 tyłu	 za	 ogonem	 statku	 miało	 zaraz	 wychynąć	 wielkie,	 oślepiające	 słońce.	 Patrzył
uważnie,	 co	 się	 dzieje	 w	 dole.	 Niewielka	 przestrzeń	 dzieliła	 pilotów	 od	 chmur,	 które
rozpłaszczyły	się	w	bezruchu
i	swoje	miękkie	brzuszki	wygrzewały	w	blasku	
pozbawionym	 jakiegokolwiek	 ciepła.	 Wokół	 ścieliła	 się	 pustynia	 drobnych	 wzgórz,
przypominających	chropawe,	wielkie,	matowe	szkło.

Ziewnął.	Uniósł	rękę	do	hełmu,	jak	by	chciał	przesłonić	usta.

Zauważył,	że	Rafał	po	chwili	uczynił	to	samo.	Herbert	roześmiał	się	głośno.	Śmiał	się
długo	 nie	 wyłączywszy	 mikrofonu.	 A	 skoro	 przestał,	 jeszcze	 długo	 słyszał	 śmiech	 w
słuchawkach.	Nie	powiedzieli	słowa.

„Jednego	tylko	nie	mogę	pojąć	—	myślał.	—	Dlaczego	myślę	zawsze	o	tym,	co	było,
gdy	robię	tę	cholerną	kolejkę.	Czy	zawsze	powracałem	do	wspomnień.”

Usiłował	 przypomnieć	 sobie,	 jak	 znosił	 kolejki	 w	 pierwszym	 roku	 istnienia	 bazy.
„Chyba	nie	myślałem.	Zacząłem	przeżuwać	niczym	jałowa	krowa,	dopiero	od	czasu	kiedy
złożyłem	prośbę	o	przeniesienie	do	cywilnych	linii.”

„Nie	 ulega	 wątpliwości,	 że	 baza	 opodal	 śmierdzącego	 osiedla	 jest	 dla	 mnie	 niejako
przeznaczeniem,	 od	 którego	 nie	 umiałbym	 uciec,	 gdyż	 nie	 znam	 swego	 przeznaczenia.
Ani	 ludzie,	 ani	 ja	 sam	 nic	 nie	 zawiniłem,	 urodziłem	 się	 już	 taki.	 Czy	 moja	 wina,	 że
miałem	wcześnie,	bardzo	wcześnie	smykałkę	do	maszyn,	zwłaszcza	do	silników,	później
szczególnie	do	silników	odrzutowych.	Wolał-
bym	posiadać	przeciętne	zdolności	do	rozwo-
żenia	mleka	dwukołowym	wózkiem	każdego	zamglonego	ranka.	Zamiast	stawiać	butelki
u	progu	ludzkich	mieszkań,	latam	ponad	ludzkimi	głowami.	Właśnie	zdolności	zawiniły.	
	Żebym	chociaż	był	pilotem	jak	wielu	innych.	Żebym	był	 jak	wszyscy	kolejarze,	niczym
nie	wyróżniający	się,	jak	motorniczy	wielkich	miastach	jednakowo	precyzyjnie
władający	 korbą	 motoru…	 Pech	 chciał,	 że	 jestem	 zdolnym	 pilotem,	 i	 jeszcze	 większy
pech	chciał,	że	mnie	wyróżnili.	Wysłali	do	bazy,	gdzie	pracowali	najlepsi	piloci	spośród



wszystkich	pilotów.”

„Mayka	już	nie	ma,	Lenzera	nie	ma,	Portera	także	właściwie	nie	ma.	Zostałem	ostatni	z
całej	paczki.	Przecież	nie	tak	dawno	piliśmy	we	czwórkę	żytniówkę	na	Millvaukee	Ave,	a
Dorota	łasiła	się	w	tańcu	do	Mayka.”

…Niedawno?	Tamto	pamiętał	dokładnie,	 a	 trzech	 lat	w	 osiedlu	 prawie	 nie	 pamiętał.
Były…	jak	dzień	rozkapryszony	i	szary.	Dzień,	który	łatwo	zapomnieć,	pomylić	z	innymi,
który	może	trwać	na	przykład	trzy	lata.

,,Lenzer	głupio	dzisiaj	skończył,	zresztą	w	bazie	wszyscy	kończą	głupio.	Nie	 tylko	w
bazie.	Niemniej	—	Lenzera	 szkoda.	Mayka	 także,	gdyż	 był	 cholernie	 równym	 facetem.
Portera	także	szkoda,	chociaż	jego	mitomania	mogła	wyprowadzić	z	równowagi
najbardziej	stalowego	pilota.	Gdyby	tak	zapalić	papierosa…”

„Albo	 żeby	 już	 było	 o	 dwie	 godziny	 później.	 Doskonały	 pomysł.	 Przy	 każdej	 kolejce
skracać	sobie	życie	o	dwie	godziny.	Te	najgorsze	dwie	godziny.	Lub	chociaż	o	piętnaście
minut.	Najbardziej	cholerny	kwadrans	lotu.	Ten	właśnie,	który	liczy	się	na	cenę	miesięcy
czy	lat	życia.	Porter	nie	ścierpiał
wielu	 tych	 kwadransów.	Rafał	mówi,	że	 jeszcze	 spróbuje	 przez	 rok.	Tak	 ocenia	własne
siły.	A	moje?…	Głupie	gadanie!	Każda	kolejka	skraca	nam	życie	o	tyle,	że	dwie	godziny
stają	się	śmiesznostką.	Wysłałem	Dorocie	wiadomość,	pułkownik	obiecał	załatwić	prośbę.
Coś	podobnego	—	zdaje	się
—	mówił	 dzisiaj.	 Reszta	 obchodzi	mnie	 akurat	 tyle,	 ile	 zawartość	 kloacznych	 ścieków
osiedla.”

„Mam	dosyć	osiedla	i	śmierdzącej	pustyni	ze	zwęglonymi	badylami.	…Nocy	targanej
ciosami	 reflektorów.	 Ciemnych	 szkieł	 wiecznie	 osadzonych	 przed	 oczyma.	Nocny	 pilot
wysokiego	 pułapu.	 To	 brzmi…	 tylko	 dla	 smarkaczów.	 Na	 twarzach	 normalnych	 ludzi
winno	budzić	uśmiech	politowania.	Ale	nie	ma	normalnych	ludzi.	To	znaczy,	są.	Są	tam,
skąd	krypa	przywozi	wieczorami	kapustę,	 rum,	ziemniaki	 i	mięso.	Gdyby	nie	 chropawa
powłoka	chmur,	pędząca	do	tyłu	niczym	zwariowana	rzeka,	odniósłbym	wrażenie,	jakoby
maszyna	 zawisła	 ponad	 osiedlem.	 Prawdopodobnie	 lecę	 teraz	 ponad	 głowami	 euro-
pejskich	miast.	Łatwo	sprawdzić,	czy	wszedłem	już	w	rejon	morza,	czy	jeszcze	lecę	nad
kontynentem.	 Za	 leniwy	 jestem,	 by	 wyciągnąć	 rękę	 do	 radiotelegrafisty	 po	 arkusz
namiarowy.	Rozpalona	kula	przetacza	się	w	prawo,	to	znaczy,	że	czas	ucieka.”

—	Majorze.

—	Hm…

—	Lecimy.

—	Zrobimy	tę	cholerną	kolejkę!

—	Jeszcze	jak	ją	zrobimy!	Przy	minimalnym	zużyciu	paliwa.

—	Co	cię	obchodzi	paliwo,	do	licha!

—	Miałem	na	myśli	nerwy.

—	Aaa…



—	Właśnie	 myślałem,	 że	 to	 jest	 nic	 innego	 jak	 tylko	 bieg	 na	 daleki	 dystans.	 Kto
pierwszy	dobiegnie	do	końca?	My	czy	nasze	nerwy.	Mój	dystans	wynosi	 jeden	 rok.	 Jak
pańska	prośba,	majorze?

—	Nawet	tę	odległość	mierzymy	czasem.	Nawyk.

Rafał	nie	odpowiedział.

Herbert	zauważył,	że	od	chwili	wstrząsy	przestały	się	powtarzać.	Obłoki	pędziły	pod
statkiem	 czystym,	 wartkim	 strumieniem,	 równo,	 bez	 uskoków,	 rowów,	 bez	 wyrw	 i
kotłowania.	„Wyszliśmy	z	kanału”	—	po-myślał.	 Spojrzał	 na	 szybkościomierz.	 Strzałka
przesunęła	się	znacznie	do	przodu.	Auto-
mat	włączył	sygnał.

Przeniósł	dłoń	na	regulator	gazu	i	skrócił	dopływ	mieszanki.	Odczekał,	aż	wskazówka
instrumentu	osadziła	się	na	właściwej	cyfrze.	Włączył	ponownie	pilota	automatycznego.

Skrzyżował	ręce	na	kolanach	i	siedział	nieco	pochylony,	przegięty	ku	przodowi.

—	Majorze.

—	Hm…

—	Nic.	Myślałem,	że	pan	źle	się	czuje.

Rozluźnił	klamrę	 pasa.	Usadowił	 się	wygodniej.	Kombinezon	 uwierał	 go	 pod	 pachą.
Sięgnął	 ręką,	 by	 podrapać	 się,	 lecz	 uprzytomnił	 sobie	 bezsens	 odruchu.	 Poruszył
kilkakrotnie	ramieniem	i	ucisk	ustąpił.	Pomyślał:	„Wlazłbym	chętnie	do	basenu	z	zimną
wodą.	Albo	przynajmniej	pod	ostry	i	gęsty
prysznic.	Nadstawić	plecy,	aby	siekące	promienie	wody	uderzały	w	napiętą	skórę.”

Z	przyjemnością	dotykał	dłońmi	chłodnego	metalu	przyrządów.

Rafał	 ziewał	 głośno	 nie	 wyłączywszy	 mikrofonu.	 Nie	 zwrócił	 mu	 uwagi,	 lecz	 sam
ziewnął	także	przeciągle.

—	Rafał.

—	Taa…

—	Napiłbyś	się	rumu?

—	Tak.

—	To	dobrze.	Napijemy	się	w	porcie.

—	Majorze.

—	Hm?

—	Co	pan	major	chciałby	teraz	zrobić?

—	Wleźć	do	zimnej	wody.

—	A	ja	przesunąć	zegary	o	jeden	obrót.

—	Głupie	gadanie.



—	Ja	wiem,	tylko	tak	sobie.

—	Zrobimy	tę	kolejkę.

—	Tak.	Zrobimy	tę	cholerną	kolejkę,	i	już.

—	I	co	z	tego?

—	Jak	to	co?	Będziemy	ją	mieli	za	sobą.

—	Głupie	gadanie.	Będziemy	przed	na-
depną	kolejką.

—	I	to	prawda.

—	Rafał.

—	Taa…

—	Długo	tak	można?

—	Bo	ja	wiem.	Porter	długo	nie	wytrzy-
mał.	Ale	my	jakoś	nie	dajemy	się.

—	Właśnie.

—	Majorze.

—	Hm…

—	Zaraz	wyjdziemy	nad	morze.

Herbert	spojrzał	na	zegar.	Wskazówce	została	jeszcze	ćwiartka	tarczy.	Wzdrygnął	się	i
opadł	w	głąb	fotela.

XIV

Głos	 maszyny	 przypominał	 organy.	 Mało	 przypominał.	 Był	 podobny	 do	 muzyki
organowej,	 tak	 przynajmniej	 wydawało	 się	 Herbertowi.	 Człowiek,	 który	 nigdy	 nie
pilotował	 maszyny,	 słuchając	 jej	 lotu,	 rozpoznaje	 suchy	 warkot	 jak	 daleką	 pracę	 kilku
tartacznych	 pił	 lub	 głuche,	 stłumione	 wilgotnym	 powietrzem	 zawodzenie	 ochrypłych
owadów.	Zaś	przy	starcie	kojarzy	sobie	impulsywne
uderzenia	motorów	z	rykiem	alarmowej	syreny.	Na	pasażerskim	pokładzie	najpierw	drażni
go	dojmująca	wibracja	 szyb,	 fotela,	 szklanki	ustawionej	obok,	później	 przyzwyczaja	 się
i…	nie	słyszy.	Jak	szofer	nie	słyszy	szumu	samochodu	w	piątej	godzinie	jazdy	autostradą.



Ale	 pilot	 wie,	 że	 gdy	 ściągnie	 rączkę	 regulatora	 gazów,	 silnik	 obniży	 swój	 głos,
zaśpiewa	—	można	 rzec	—	 bardziej	 pobożnie,	 ściszając	 się	 prawie	 do	 pomruku.	 Jeśli
pchnie	tę	samą	rączkę	w	drugą	stronę	—	dźwięk	rośnie,	wygładza	się,	 staje	się	śpiewny,
niemal	melodyjny,	pilot	zna	melodię,	potrafi	odtworzyć	ją	w	pamięci.

Wspomniał	 teraz	organy.	Dlaczego	organy,	 a	nie	 swoistą	 rozmowę	 kilku	wiolonczel?
One	 także	mogą	zagrać	 lot	 bojowej	maszyny.	Może	 dlatego,	 że	 pojęcie	 organów	 to	 nie
tylko	—	dźwięk,	ale	ich	obraz	utrwalony	w	pamięci.	Potężne,	ogarniające	 i	przejmujące.
Gdy	odzywają	 się	 organy	 rozległym	 pasażem,	 gdy	 nabierają	 siły,	 oddechu,	 a	 powietrze
drga	niemal	jak	struny,	wtedy	—	jak	w	kamertonie	—	budzi	się	blade	echo	głosu.	I	to	jest
głos	 w	 nas	 samych.	Wiadomo,	 że	 muzyka	 dotarła	 do	 nas,	 uderzyła,	 ale	 i	 przeniknęła.
Chyba	dlatego	pomyślał	teraz	o	wielkiej	koronie	srebrnych	rur,	od	których
promieniował	głos.

Nie	trzeba	być	muzykiem,	aby	pojąć,	że	silniki	maszyny	są	melodyjne.	Do	tego	trzeba
być	pilotem	i	znać	silniki	jak	muzyk	zna	klawiaturę	organów.

Słyszał	bardzo	wyraźnie	prosty,	krótki	motyw	powtarzany	monotonnie,	ale	zarazem	z
pasją.	 Była	 to	 impresja.	 W	 ogóle	 —	 silniki	 grają	 jedynie	 impresje.	 Jak	 człowiek
zasłuchany	 wyłącznie	 w	 Debussy’ego,	 Rachmaninowa	 czy	 Lista	 nie	 zrozumie
elektroakustyki,	tak	człowiek	nie	będący	pilotem
dalekiego	 zasięgu	 nie	 usłyszy	 w	 śpiewnym	 gadaniu	 maszyny	 —	 delikatnego	 motywu
impresji.

Wsłuchiwał	się	bez	wysiłku.	Umiał	również	nazwać	melodię	prowadzoną	przez	cztery
struny	maszyny.

Impresja,	której	słuchał,	nazywa	się	osamotnienie.

Wcale	nie	przez	to,	że	leciał	we	wnętrzu	kuli	o	ścianach	u	góry	czarno-purpurowych,	u
dołu	granatowo-burych…	Za	szybą	biały	krążek	jak	wyżarta	rozpalonym	grotem	dziura	w
tej	bezkresnej	kuli.

Nie	 dlatego	 że	 pod	 stopami	 ciągną	 się	 mlecznosine	 pokłady	 chmur	 albo	 rdzewieje
płachta	 głęboko	 osadzonej	 ziemi…	 Rozjuszonych	 świateł	 miast	 ani	 sfalowanych	 gór	 z
centkami	mgieł	zalegających	przełęcze	nie	uda	się	dostrzec.

Obok	 siedzi	 drugi	 pilot,	 a	 za	 plecami	 instynktownie	 wyczuwa	 się	 także	 obecność
człowieka.	Kontur	 postaci	 skulony	opodal	 jest	 niemy	 i	 bez	 znaczenia	 pozostaje	 fakt,	że
mikrofon	i	słuchawki	działają	nienagannie.	Drugi	pilot	niczego	nie	mógł	powiedzieć,	on
zaś	niewiele	miał	do	odpowiedzenia.	Choć	zaraz	może	rzucić	do	mikrofonu:	„Ra-
fał”.	 Usłyszy	 przeciągłe	 ,,taa”.	 „Lecimy”	 —	 powie	 i	 w	 słuchawce	 zatrzaskają	 wolno
cedzone	słowa	„zrobimy	tę	cholerną	kolejkę	i	już”.

Oto	przykład	rozmowy	ludzi	o	niemych	umysłach.

Nie	dlatego	słucha	—	osamotnienia.

Gdzieś	 bardzo	 daleko	 i	 zarazem	 nad	 wyraz	 blisko	 płaszczą	 się	 milionowe	 miasta
starego	 kontynentu.	Nie	 sposób	wyobrazić	 sobie,	 by	 spośród	mrowia	 żyjących	 nikt	 nie
pamiętał,	że	leci	nad	nimi	maszyna,	a	w	kabinie	pilota	jeszcze	niecały	kwadrans	pozostał



do	zwrotnego	punktu.

„Kwadrans	 czy	 nieskończoność?	 Za	 kwadrans	 położę	 maszynę	 na	 lewe	 skrzydło,
pokład	dźwignie	się	do	góry,	tracąc	oparcie	ziemi,	ale	nie	sięgając	nieba,	zawiśnie…	jak
niedopowiedziane	słowo.”

„Ludzie	nie	wiedzą,	kiedy	położę	statek	na	skrzydło,	aby	zawrócić.	Wiedzą	jednak,	że
lecę	 i	 zawrócę.	 Nazajutrz	 nocą	 następna	 maszyna	 w	 oznaczonej	 chwili	 zatoczy	 krąg,
później	następna	i	następna,	ciągle	i	ciągle	jakaś	maszyna	będzie	podchodzić	do	miejsca,
gdzie	 trzeba	 zrobić	 szeroki	 łuk.	 Ciągle…	 dopóki	 komuś	 nie	 znudzi	 się	 ta	 zabawa.	 Nie
zdarzy	się,	żeby	którakolwiek	z	maszyn
osiągnęła	 choć	 jedną	 minutę	 poza	 owym	 ostatnim	 kwadransem	 naznaczonym	 w
pierwszym	zegarze	docelowym.”

„Bo	jeśli	 już…	wszystko	byłoby	nierealne,	 nierzeczywiste,	 a	 każda	czynność	 ludzi	 z
dołu	 i	 nonsensowna,	 i	 nieprawdziwa	 w	 obliczu	 tych	minut,	 które	 leżą	 na	 przedłużeniu
ostatniego	 kwadransu	 zegara	 docelowego.”	 „Doskonale	 rozumiem,	 że	 ci	 z	 dołu,	 którzy
myślą	o	mnie,	myślą	wszyscy	z	nienawiścią	jak	o	zarazie.”

„Porter	 tego	 nie	mógł	 znieść.	 Porter	 był	 przede	wszystkim	 ambicjonalistą,	 a	 później
mitomanem.	Był	żądny	dobrej	maszyny	i	trudnego	rozkazu.	Ale	nie	takiego	rozkazu,	żeby
ludzie	myśleli	 z	 nienawiścią	 i	 żeby	 sama	 ewentualność	 wykonania	 go	 porażała	 umysły
wszystkich	bez	wyjątku,	to	znaczy
wykonawców	 także…	 I	 jeszcze	 lata	 ogryzania	 palców	 i	 tysięcy	 godzin	 wylatanych	 i
zaniedbany	dom,	gorączkowe	oczy	na	widok	nowej	maszyny	i	rozszerzone	oczy	na	widok
rumowiska	dymiącej	stali	—	pomnika	kolegi.	Lata	odoru	pustyni	z	tlącymi	się	badylami,
zaduchu	śmierdzącego	samochodu
i	 rumu,	który	płynął	w	osiedlu	oszalałą	 rzeką.	Trzeba	dobrze	zrozumieć,	że	wszystko	 to
właśnie	 było	 jedynie	 po	 to,	 żeby	 ludzi	 nauczyć	 nienawidzić	 i	 nienawiść	 skierować
przeciwko	sobie.”

„Wtedy	Porter	wygłaszał	w	kabinie	długie	monologi.	Tak	długie	jak	ostatni	kwadrans
w	 zegarze	 docelowym.	 Przenieśli	 Portera	 do	 innej	 grupy.	 Poleciał	 na	 daleki	 zasięg	 bez
mandarynki.	 Ale	 jemu	 wydawało	 się,	 że	 znowu	 wiezie	 ładunek.	 I	 znowu	 tłumaczył
ludziom,	aby	cofnęli	wyciągnięte	ku	niemu	ręce	z	palcami	zakrzywionymi	od	wściekło-
ści.	Drugi	pilot	 sprowadził	 statek	 do	 lądowania,	 a	 gdy	Porter	wyszedł,	 z	 ust	 kapała	mu
ślina	 brudnymi	 płatami.	 Grupa	 ludzi	 z	 trudem	 zamknęła	 go	 w	 karetce,	 a	 jeden	 z
sanitariuszy	 pobiegł	 zaraz	 na	 opatrunek,	 dwaj	 inni	 długo	 rozcierali	 skórę	 po	 silnych
kopniakach.	Porter	do	końca	wierzył,	że
przeniosą	 go	 do	 cywilnych	 linii.	Może	 i	 doczekałby	 się	 kiedyś.	 Nie	można	 przecież	 w
bazie	zbyt	długo	pracować.	Ale	przegrał	wyścig,	o	którym	niedawno	mówił	Rafał.	Potem
piloci	jak	by	się	zmówili.	Blanche,	Karst.	Kończyli	jeszcze	głupiej	niż	dzisiaj
Lenzer.	Mur	wysypany	u	góry	 tłuczonym	szkłem.	Nieuchronna	 konsekwencja	własnego
sposobu	życia,	zdobytych	umiejętności,	wyróżnień	zawodowych.”

…Więc	silniki	grały	—	osamotnienie.

Herbert	spojrzał	na	zegar,	jak	kurczy	się	ów	kwadrans.



Z	tyłu	znajdował	się	mały	aparat	gadający	językami	kropek	i	kresek.

Aparat	 nie	może	 teraz	 odezwać	 się	 i	 nigdy	 się	 nie	 odezwie.	 Herbert	 za	 kilka	minut
zawróci	statek.	Na	przodzie,	w	odległości	dwudziestu	minut,	zaczynają	się	pola	radarowe,
a	siatki	ekranów	na	próżno	węszą	puste	niebo.

Każda	 cząstka	 maszyny	 pracowała	 dokładnie,	 rytmicznie,	 niemal	 monotonnie,	 z
uczciwością	dobrze	nakręconego	robota.

Uważne	 oczy	 Herberta	 obiegły	 kolejno	 instrumenty.	 Równocześnie	 łowił	 najlżejsze
skurcze	czterech	serc	metalowego	organizmu.

Później	 zaś,	 w	 miarę	 jak	 spadały	 minuty,	 skupił	 się	 cały	 w	 nasłuchiwaniu,	 czy	 nie
odezwie	 się	 mały	 aparat	 za	 plecami.	 Trudno	 to	 nazwać	 zasłuchaniem,	 skoro	 i	 tak	 nie
usłyszy	stukotu	kresek	i	kropek.	Raczej	wyczuje,	instynktownie,	choć	nieomylnie.	Aparat
milczał.	W	Herbercie	budziły	się	nerwy.	Umysł	dławiło	coraz	większe	oszołomienie.

Maleńki	aparat	był	synonimem	zła.	W	każdej	chwili	mógł	rozpocząć	nadawanie	tekstu.
Stukać	 długo	 nie	 będzie.	 Najpierw	 wywołanie	 statku,	 numer	 szyfrowy	 komendantury
portu,	a	następnie	„rozkazuję	wykonać”.	Herbertowi	słowa	układały	się	w	głowie	nie	jako
dźwięki,	lecz	pasemka	fioletowych	znaczków	na	wąskiej	taśmie	rozwijanej
z	walca.

O	 tym	 najlepiej	 nie	 myśleć.	 Nie	 zdarzy	 się,	 aby	 taki	 radiogram	 wysłał	 jakikolwiek
nadajnik	świata.

Lepiej	więc	myśleć	chociażby	o	Dorocie,	która	jest	cudowna.	Ma	wspaniałe	włosy,	w
południe	lśniące	nadmiarem	światła,	niemal	kawową	 skórę	 ramion,	nóg.	 I	gdy	wychodzi
wieczorem	ścieżką	rąbaną	wśród	skał	na	strome	zbocze	ostro	spadające	w	zatokę,	 ludzie
oglądają	się	za	nią	nie	tylko	z	tego	powodu,	że	jest	cudowną	kobietą.	Trudno
powiedzieć,	 dlaczego	 oglądają	 się.	 Ma	 w	 twarzy	 zarazem	 coś	 z	 dziecinnej	 pogody	 i
rozsądku	 matki.	 Ma	 to	 wypisane	 na	 ustach,	 czole,	 w	 oczach,	 we	 włosach…	 Drobna
dziewczynka	 drepcze	 obok	 mamy	 i	 zapytuje	 odwiecznym	 —	 co	 to?	 Wtedy	 Dorotka
przystaje,	tłumaczy	dziecku,	pokazuje	ręką,	niekiedy	pogłaszcze	ciemną	główkę	i	ruszy
dalej	 powolnym,	 ale	 lekkim	krokiem…	Skoro	wydostanie	 się	 na	 płaski	 szczyt	 skały	—
matka	i	dziecko	—	zobaczą	amarantowy	łuk	słońca	i	siniejącą	w	zmierzchu	wyżynę.

Można	myśleć	 o	 czymkolwiek.	 O	 czerwonym	 ogniku	 w	 awanporcie.	 O	 polewaczce
zmywającej	śmieci	wraz	z	kurzem	do	rynsztoków,	o	sklepikarzach	zwijających	kolorowe
baldachimy	 nad	witrynami	 sklepów.	 O	 kieliszku	wybornego	 rumu	 z	 Italii	 czy	 głośnym
śmiechu	oficerów	stojących	godzinami	przed	wejściem	do	baru.

„Można	by	o	 tym	wszystkim,	 jeśli	w	ogóle	potrafiłbym	teraz	myśleć.	Moje	wrażenia
układają	się	w	chimeryczne	kształty	jałowych	symboli	i	wcale	nie	są	podobne	do	myśli.”

Cała	 uwaga	 pilota	 skupiona	 wokół	 małego	 aparatu	 była	 porażona,	 jak	 dotknięta
paraliżem.	Tylko	i	tylko	aparat	rozpoznawał	pośród	miliona	przedmiotów	otaczających	go
zewsząd,	choć	aparatu	akurat	nie	mógł	zobaczyć.	Umieszczony	był	za	jego	plecami,	 tam
gdzie	wnętrze	kabiny	wypełniało	się
barwą	 nocy.	 I	 jeśli	 cokolwiek	 stałoby	 się	 na	 pokładzie,	 może	 nie	 uszłoby	 jego



doświadczonej	 uwadze.	 Ale	 tak	 naprawdę	 był	 zdolny	 jedynie	 do	 wyłowienia
niesłyszalnego	szmeru	dygocącego	aparatu,	mimo	że	był	 to	 jedyny	 instrument	na	statku,
który	nie	wzbudzał	podejrzeń.

Spostrzegł,	że	wpatruje	się	bezwiednie	w	tarczę	zegara,	a	nawet	nie	w	tarczę,	tylko	we
wskazówkę	sekundnika	wolno	zataczającą	kręgi.

Obok	 siedział	 jeszcze	 Rafał	 zakuty	 w	 hełm	 i	 uniform.	 Nie	 dostrzegał	 go.
Bladoniebieskie	płaty	światła	lekko	drgały	w	kabinie.

Sekundnikowi	zostało	jeszcze	półtora	obrotu.

Wtedy,	spośród	dźwięku	organów	zawieszonych	u	skrzydeł,	 szumu	w	uszach	 idącego
skądsiś,	od	skroni,	rozpoznał	nowy,	zupełnie	wyczuwalny	szept.

Aparat	radiowy	przyjmował	tekst.

Herbert	 trwał	 jeszcze	 w	 nierzeczywisty	 oszołomieniu.	 Pomyślał,	 że	 imaginacja
odebrała	mu	zdolność	rozpoznawania.	Lecz	hełm	Rafała	z	wolna	obracał	się.	Rafał	 także
usłyszał,	to	znaczy	—	wyczuł.

Aparat	przyjmował	 tekst.	W	tej	chwili	stało	się	coś	bardzo	dziwnego	i	nienaturalnego
w	całym	świecie,	chociaż	nikt	 jeszcze	nie	wiedział.	Wiedział	 tylko	aparat	 radiowy.	Dłoń
radiotelegrafisty	podniesie	taśmę	z	meldunkiem	i	dowiedzą	się	pierwsi	ludzie	—	piloci,	a
potem	dopiero	inni,	ale	dopiero	potem…

Uczucie,	 którego	 nie	 potrafiłby	 określić,	 ogarniało	 umysł	 i	 cały	 system	 nerwowy.
Zwykły	 ludzki	 strach	 nie	 stanowi	 tu	 żadnego	 porównania.	 …Strach	 zupełnie	 swoisty,
szczególny,	potworny	i	potężny	gwałtownie	wypełniał	kabinę.

Nie	 tylko	 oczy	 Herberta,	 myśli	 i	 cały	 system	 odczuwania	 pałał	 strachem,	 jak
promieniuje	 gorączką	 człowiek	 śmiertelnie	 chory.	 Przerażone	 spojrzenie,	 czego	 by	 nie
schwyciło	się,	trafiało	na	taki	sam	strach	rozwieszony	na	instrumentach,	ogarniający	noc
poza	szybkami	kabiny.

…Zespolenie	człowieka	skutego	strachem	z	martwym	światem	przedmiotów,	z	których
i	w	strach	wydobywał	się	niczym	gaz.

Odbiornik	jeszcze	rozwijał	taśmę.

Nagle	Herbert	poczuł	głęboki,	silny	ból	poniżej	 lewego	 ramienia.	Ból	 rozrastał	 się	w
całej	lewej	stronie	klatki	piersiowej.	Zdławił	uściskiem	płuca,	Herbert	przestał	oddychać,
dusił	 krtań,	 zbudził	 mdlenie	 w	 żołądku,	 delikatne,	 błękitne	 dzwonki	 w	 uszach	 i
zielonkawe	zabarwienie	wzroku.	A	ból	na-
dal	rósł,	zupełnie	jak	by	coś	nadymało	się
w	lewej	stronie	piersi	i	zaczadzało	organizm.

Rozpoznał	go	następnie	w	ramieniu.	Lewa	ręka	drętwiała.	Nie	było	jej,	ale	tylko	przez
moment.	 Ból	 schodził	 po	 ręce.	 Cała	 lewa	 strona	 ciała	 była	 zbolałym,	 bezsilnym,
workowatym	 wspomnieniem	 żywego	 przed	 chwilą	 splotu	 mięśni,	 nerwów	 i	 naczyń
pełnych	krwi.



Strach	rósł	razem	z	bólem	i	jak	ból	piersi,
tak	on	rozsadzał	oczy,	głowę	i	nerwy.

Zobaczył	przez	to	zielonkawe	zabarwienie	wzroku,	jak	ciemna	dłoń	telegrafisty	podała
taśmę	Rafałowi.

Sekundnik	docelowego	zegara	zaczął	ostatnie	okrążenie.

Należało	wyłączyć	automat	i	pilotować	maszynę…	zgodnie	z	rozkazem.

…Co	czyta	Rafał?!

Rafał	trzymał	przed	oczyma	tekst.	Odłożył	na	bok	i	znowu	podniósł	do	czytania.

—	Majorze	—	strzyknęło	w	słuchawce.

Herbert	 ostatnim	 wysiłkiem	 poszukał	 wyciągniętym	 językiem	 łyżeczki	 z	 masy,
umieszczonej	 tuż	 przy	 mikrofonie,	 wewnątrz	 hełmu.	 Wcisnął	 koniec	 grotu	 pod	 język.
Kapsułka	nitrogliceryny	rozpuszczała	się	w	śluzie	i	ślinie.

—	Majorze.

Próbował	 mruknąć	 „hm”,	 lecz	 nie	 wydobył	 głosu.	 Ból	 na	 nowo	 otworzył	 piersi.
Nitrogliceryna	rozpuszczała	się.

Wskazówka	opadła	na	dół	i	zaczęła	wspinać	się	do	cyfry	zero,	na	której	spoczywała	już
od	momentu	duża	wskazówka.

„…Trzeba	wyłączyć	automat,	wyłączyć	automat,	automat”	—	bezwiednie	powtarzał	w
myśli.

Czuł,	 jak	zaczyna	pulsować	 krew.	Najpierw	w	 szyi,	w	głowie,	 a	 później	 coraz	niżej.
Ból	cofał	się,	a	strach	zaczął	 spełzać	z	martwych	przedmiotów,	choć	pozostał	w	oczach,
na	ustach	i	w	myślach	pilota.

—	Majorze!

Wreszcie	 wydobył	 słowo,	 niewyraźne,	 bo	 ściskana	 pod	 językiem	 kapsułka
nitrogliceryny	utrudniała	wymowę.

—	Automat	—	powiedział.

—	Zrozumiałem	—	usłyszał.

Ulga	w	głowie,	jak	by	uczynił	coś	bardzo	trudnego	i	ważnego.

—	Zrozumiałem	—	powtórzył	Rafał.

Lecz	 Herbert	 uniósł	 prawą	 rękę.	 Nie	 wiedział,	 czy	 lewą	 zdolny	 jest	 dźwignąć	 się
choćby	o	milimetr.	Nie	przyszło	mu	na	myśl,	że	można	po	prostu	sprawdzić.

Prawą	ręką	wyłączył	automat.	Rafał	przejął	pilotaż.

—	Majorze…	Mam	córkę!

Zegar	dobiegł	swojego	czasu.	Tarcza	zabłysła	czerwonym	sygnałem	i	zgasła.

—	Zawracaj!	—	krzyknął	Herbert.



Wyłączył	 także	 drugą	 tarczę	 zegara	 docelowego,	 która	 jeszcze	 w	 żadnej	 kabinie
żadnemu	pilotowi	nie	mrugnęła	czerwonym	sygnałem.

Rafał	oparł	dłoń	na	dźwigni	regulatora	gazów.

Silniki	 przycichły.	Głęboka	 i	 poważna	muzyka	 organowa	 urwała	 się	 w	 pół	 taktu.	 Z
daleka	 głos	 maszyny	 przypominał	 świszczące	 duszenie	 się	 starego	 astmatyka.
Szybkościomierz	skoczył	do	tyłu.	Wtedy	Rafał	pochylił	statek	na	lewe	skrzydło.

Księżyc	w	pośpiechu	porwał	swe	ręce	z	kabiny	i	prysnął.

Noc	za	szybkami	straciła	jakikolwiek	wymiar.

Kabina	 nachyliła	 się	 niemal	 do	 pionu,	 ale	 statek	 siłą	 bezwładu	 leciał	 jeszcze	 przez
chwilę	prosto	i	dopiero	później	wszedł	w	łuk	skrętu.

Herbert	 wyrzucił	 z	 ust	 grot	 łyżeczki.	 Odepchnął	 go	 językiem	 w	 łożysko	 nad
mikrofonem.	 W	 palcach	 rąk	 i	 nóg	 pulsowała	 krew	 i	 swobodnie	 rozlewała	 się	 do
najdalszych	 tkanek.	 „Rafałowi	 trzeba	 gratulacje.	 Dla	 niego	 zdarzyło	 się	 coś	 bardzo
ważnego.”

Wychylił	się	z	fotela.	Lewe	skrzydło	srebrzyło	się	blaskiem,	który	osiadł	kryształkami.
W	dali	zobaczył	miedziany	sznur	spalonej	mieszanki,	wyrzucanej	kółkami	z	rur	silników.
Miedziana	 kreska	 zdecydowanie	 przecinała	 niebo	 szeroko	 zakreślonym	 lukiem.	 Tam,	 u
jego	początku,	był	Zwrotny
Punkt.



XV

„…Błyszczące	 reklamy.	 Oszalałe	 samochody	 rozdzierają	 jezdnię	 na	 długie	 skiby.
Przechodnie	 usiłują	 przedrzeć	 się	 pomiędzy	 rzędami	 świateł.	 Otwarte	 bary.	 Tłum	 na
Corso…	Więc	to	jeszcze	będzie.”

„Gaje	 oliwek.	 Kiście	 winogron	 rzucone	 na	 ramiona	 drzew.	 Takania	 ekspresu,	 szare
bryły	Apenin,	małe	mieściny	na	dachach	wzgórz,	szosy	poskręcane	śmiesznie	w	zygzaki.
Upalne	powietrze	w	wagonie	i	kłótliwi	ludzie	w	korytarzyku.	To	będzie	także.”

„Słońce	nad	Monte	Mario…”	„Prześcieradła	w	poprzek	ulic	zawieszone.”

„Koty	wygrzewające	się	w	paczkach	z	owocami.”

„Stragany	makreli	i	zielonego	paskudztwa.”

„Obszarpani	malcy	poszukujący	w	cudzych	kieszeniach	drobnej	monety…”

„To	wszystko	jeszcze	raz	uratowane	dla	mnie.”

Po	niedawnym	ataku	odczuwał	raz	po	raz	nerwicowe	drżenie.

Rafał	pilotował	maszynę	bardzo	starannie,	choć	bez	entuzjazmu.	Spojrzał	kilkakrotnie



w	stronę	Herberta.	Wreszcie	zapytał.

—	Majorze?

—	Hm?

—	Schodzimy	na	papierosa?

—	A	jak	na	dole?

—	Chmury.

—	Schodź.

—	Zrozumiałem.

Zaczął	 wykonywać	 to	 wszystko,	 co	 potrzebne,	 żeby	maszynę	 sprowadzić	 na	 niższy
pułap.	W	 końcu	 ręka	 znowu	 powędrowała	 do	 regulatora	 gazu.	 Świst	 przedostał	 się	 do
kabiny	 i	wypełnił	 ją	niczym	nagły	przeciąg	wnętrze	mieszkania.	W	dole	pojaśniało.	Zaś
noc	 z	wolna	 nabierała	 kształtów.	Niebo	 rysowało	 się	 nie	 jako	 pusta	 jama,	 ale	 wyraźne
błękitno-fioletowe	sklepienie.

Promienie	blasku	omijając	kabinę	cięły	przestrzeń	nadając	jej	lodowatej	ostrości.

—	Dwanaście	tysięcy	—	zameldował	Rafał.

Chmury	były	już	całkiem	blisko.	Wyglądały	jak	wielkie	kłębowisko	żmij.

„A	w	osiedlu	—	myślał	Herbert	—	nawet	dostawcy	 towarów	powlekli	się	 do	 swoich
domów.	Nocni	wędkarze	wracają	 z	 połowu	 dźwigając	 puste	 bańki.	Ostatni	 przechodnie
tego	 dnia.	 Dopiero	 nad	 ranem	 wylegną	 żołnierze	 z	 pewnego	 kamiennego	 domu	 i	 z
drugiego	 domu	 także	 kamiennego,	 który	 stoi	 naprzeciwko	 pierwszego.	 Z	 obu	 kamienic
wy-
chodzi	się	nad	ranem.	Pierwsi	kramikarze	zaciągają	wtedy	kolorowe	parasole.	Żołnierze
nalegają	 i	 kupiec	 niechętnie	 wyciąga	 pierwszą	 butelkę	 rumu,	 wybija	 korek	 i	 pierwsza
porcja	wędruje	do	ludzkich	żołądków	o	zmęczonych	mięśniach	po	nocnych
zajęciach.”

„Po	północy	wrócę	trzęsącym	autobusem	do	osiedla.	Z	prawdziwą	rozkoszą	zwalę	 się
do	łóżka.”

—	Dziewięć	 tysięcy	—	meldował	 Rafał	—	 osiem	 siedemset,	 osiem	 pięćset,	 trzysta,
dwieście,	siedem	tysięcy,	osiemset,	sześćset,	pięćset…

Statek	 zarył	 dziobem	 w	 pierwszą	 bryzgę	 strzępiastej	 chmury.	 Miała	 sinomleczną,
połyskliwą	 barwę.	 Była	miękka	 jak	 gąbka,	 jak	 padający	 śnieg;	 statek	 zarył	 się	 w	 nią	 i
zniszczył,	gdy	tylko	strugi	powietrza	z	komór	silników	wdrążyły	się	w	gąbczaste	cielsko
chmury.

Znaleźli	 się	 w	 obszernej	 zatoce	 pośród	 miedzianych	 obłoków	 z	 wysrebrzonymi
krawędziami.	Z	boków,	pod	nimi,	poniżej	pokładu,	gnały	niewielkie	wzgórza,	podobne	do
siebie	jak	bruk	starej	ulicy.	Statek	szybko	spadał.

—	Sześć	tysięcy	—	meldował	Rafał.	—	Cholera!	—	krzyknął	i	pokazał	ręką.



Herbert	pochylił	się	i	rozejrzał.

Przed	nimi	brudnobrązowa	ściana.

Maszyna	wyrżnęła	łbem	w	całym	pędzie.	Wzdrygnęły	się	instrumenty.	Zadrżały	fotele,
podskoczyły,	zachybotały	ciałami	pilotów.	Obaj	odnieśli	wrażenie,	jak	by	zgasło	światło.

—	Cholera	—	odrzekł	Herbert.

—	Pięć	pięćset.

—	Spróbuj	zejść	niżej.

—	Zrozumiałem,	pięć	dwieście.

Rafał	włączył	szczoteczki,	które	zaczęły	zamiatać	szybki	błyskawicznymi	ruchami.

—	Cztery	sześćset.	Trzęsie.

—	Trzęsie.

—	Cholera!

—	W	tych	warunkach	nie	można	włączyć	automatu.	Spróbuj	zejść	niżej.

—	Cztery	dwieście.	Trójka	wypadła	z	rytmu!

—	Słyszałem	to.	Nie	szkodzi.

„Może	w	osiedlu	nareszcie	leje	—	pomyślał	Herbert.	—	Zresztą,	to	nie	ma	znaczenia.
A	poza	 tym	do	osiedla	 jest	kilka	kwadransów	 lotu.	W	osiedlu	gorąca	noc	pełna	 jazgotu
ożywionej	pustyni.	Dorota	śpi.”

„Dorota	śpi	—	myślał.	—	To	już	niedługo.”

Spotykali	się	często.	Z	kim	można	spotykać	się	w	osiedlu?	Dopóki	Karol	robił	kolejki,
urządzali	 co	 kilka	 dni	 coctailowe	 przyjęcia.	 Zazwyczaj	w	 domu	 Porterów.	 Przychodzili
oficerowie,	z	których	pozostał	 tylko	Herbert.	Piło	się	 rum	i	wytrawne	wina.	Magnetofon
rozwijał	taśmy	z	dobrą	muzyką.
W	 dużym	 salonie	 meble	 wędrowały	 pod	 ściany,	 a	 pośrodku	można	 było	 tańczyć.	 Przy
stole	 z	 zastawą	paliło	 się	 papierosy.	Mężczyźni	 po	 raz	 nie	wiadomo	 który	 klęli	 cicho	 i
pytali,	kiedy	będzie	koniec	bazy	i	cholernej	roboty.	Atmosfera	katzenjammeru	nie
poddawała	się	nawet	oczom	Doroty.	Każde
przyjęcie	miało	w	sobie	coś	ze	stypy	pogrze-
bowej.

…A	Dorota	ni	stąd,	ni	zowąd	upodobała	sobie	Mayka.	Porter	wiedział,	że	wtedy	gdy
siedzi	w	maszynie,	Dorotka	zabiera	koc	i	razem	z	Maykiem	idzie	poza	miasto,	gdzie	rosły
rachityczne	drzewka,	tłuste	i	wielkie	agawy.	Porter	dowiedział	się,	ale	awantury	nie	było,
gdyż	Mayk	zakaszlał	się	na	śmierć	gdzieś	nad	basenem	morza.

Jeszcze	później	 zabrali	 Portera	 do	 karetki.	Dorotka	 natomiast	myślała	 o	wyjeździe	 z
osiedla.	Miała	dosyć	wszystkiego.	Przestała	denerwować	się	z	powodu	Karola,	bo	on	już
nie	 latał.	 Więc	 denerwowała	 się,	 gdy	 leciał	 Herbert,	 Lenzer,	 Blanche,	 Karst.	 Herbert
prowadził	Dorotę	pod	ramię,	gdy	wieźli	na	cmentarz	prochy	któregoś	z	kolegów.	Je-



żeli	 zabierała	 kogoś	 karetka,	 wtedy	w	 ogóle	 nie	 wychodzili	 do	miasteczka,	 siedzieli	 w
domu,	pili	rum	i	milczeli.

—	Trzy	dziewięćset.

—	Trzymaj	w	poziomie.	Spróbuj	włączyć	automat.

—	Taa…

Po	roku	Dorotka	jeszcze	nie	wyjechała.	Jej	matka	żyła	w	kraju	i	pisała	do	córki	skąpe
listy.	Dorotka	chciała	wrócić	do	matki.	Ale	Herbert	wiedział,	że	tak	nie	będzie.	Wyjadą	z
bazy	 razem.	 Skoro	 zabrali	 Karola,	 oboje	 wiedzieli,	 że	 wyjadą	 razem.	 Widocznie	 już
wtedy,	w	zapadłej	wiosce	nad	jeziorem,	sądzone	im	było	żyć	razem.	Nie	rozmawiali
nigdy	o	tym,	ale	rozumieli	się	doskonale.

Tego	wieczoru	Herbert	wysłał	Dorotce	kartkę.	Zrazu	próbował	w	liście	powiedzieć,	co
miał	do	powiedzenia,	ale	zrezygnował.	Wolał	wyjaśnić	to,	patrząc	w	jej	twarz.

Jutro	przyjdzie	do	„Nowej	z	Astrami”.

Usiądą	 przy	 małym	 stoliku,	 zamówią	 lody	 i	 coctail.	 „Wtedy	 zapalę	 papierosa.	 I
powiem:	«No	więc	jedziemy.	Spróbuj	wytłumaczyć	to	wszystko	córce.	Dobrze?».”

Dorota	 z	 pewnością	 nie	 odpowie	 słowem,	 pochyli	 głowę,	 ale	 potem	 spotkają	 się
spojrzeniami	jak	w	przeciętnych	filmach.

Wrócą	razem	do	domu.	Po	raz	pierwszy	razem	wrócą	do	domu	myśląc	tylko	o	tym,	że
wyjeżdżają,	że	wyślą	dziecko	bawić	się	do	ogródka	i	zostaną	sami.	O	tym	właśnie	chciał
teraz	pomyśleć.	Będą	sami,	z	daleka	od	bazy,	ludzi	z	bazy,	statków	i	zegarów	docelowych,
skurczów	naczyń	wieńcowych,	śmierdzącej	wyżyny,	kamiennych	pagórków.

„Pułkownik	 obiecał	 szybko	 załatwić	 prośbę	 o	 przeniesienie.	 Może	 za	 kilka	 tygodni
będę	pilotował	pasażerskie	maszyny	do	Aten,	Rzymu,	Wiednia,	Warszawy.”

Rozluźnił	klamry	pasów	fotela.	Zdjął	 słuchawki	z	hełmu,	odłożył	 je.	Odkręcił	hełm	 i
także	 odstawił	 go	 na	 bok.	 Przedtem	 wyłączył	 aparat	 tlenowy.	 Założył	 powtórnie
słuchawki.	Spojrzał	w	stronę	Rafała.	On	także	uporał	się	z	hełmem	i	zwolnił	pasy	fotela.
Usiadł	 bokiem,	 jak	 siada	 się	 niedbale	 w	 klubowych	 fotelach,	 i	 kręcił	 z	 zadowoleniem
butem.	Miał	głupkowaty	uśmiech	przyklejony	do	ust	i	z	tym	głupim	uśmiechem	wyglądał
akurat	jak	większość	normalnych	ludzi	z	kontynentu.	Sięgnął	do	kieszeni,	wydobył	paczkę
papierosów.	Podsunął	Herbertowi.

Mógłby	zapalić	własnego,	 bo	Rafała	były	nazbyt	mocne.	 Jednak	 chodziło	 przecież	 o
gest,	o	wyciągniętą	rękę	z	paczką	papierosów	niczym	w	klubie	przy	kieliszku	rumu.

Herbert	błysnął	zapalniczką.

Zaciągnęli	się	kilkakrotnie	szybko	i	głęboko.

Dym	sinymi	smugami	chodził	w	kabinie.

—	Gratuluję	ci	—	rzekł	Herbert.

—	Dziękuję,	panie	majorze.	Zrobiliśmy	tę	kolejkę.



—	Prawie	zrobiliśmy.

—	Przyjdzie	 pan	 do	 mnie?	 Dziecko	 trzeba	 ochrzcić,	 a	 najlepiej	 będzie	 jakąś	 dobrą
wódką.

—	Też	tak	myślę.	Pójdziemy	na	pogrzeb	Lenzera	i	później	do	ciebie.	Jak	chrzciny,	 to
chrzciny.

—	Przestało	trząść.

—	Wyszliśmy	z	kanału.

—	O,	niech	pan	major	zobaczy.	Te	rude	płaty	na	granatowej	ziemi.	Miasta.

—	Uhm.	Całe	we	mgle.	Ledwie	nikła	poświata	przebija	się	w	górę.

Zabłysły	żywiej	ogniki,	gdy	unosili	papierosy	do	ust.

XVI



Lecieli	znowu	zakuci	w	hełmy.

Rafał	zameldował:

—	Osiągnąłem	bojowy	pułap.

Włączył	 pilota	 automatycznego.	 Powietrze	 rozmieszczało	 się	 niejednolicie	 drążone
szerokimi	bruzdami	próżni.	Maszyna	zapadała	się	nieraz	głęboko.	Spadała	na	gęściejsze
warstwy,	jak	spada	kot:	elastycznie	i	płynnie.

Z	dołu,	z	ziemi,	ludzie	obserwowali	gwiezdną	noc.	Chmury	zostały	na	trasie	w	tyle.

Piloci	śledzili	szybko	przesuwające	się	pias-
kowe	centki	na	tle	sinobrązowej	ziemi.	Gdzie-
niegdzie	 fioletowe	ogniki,	widoczne	 stąd	 jak	błędne	 płomyki	 bagienne,	 znaczyły	 centra
przemysłowe.	Grube	żyły	rzek	srebrzyły	się	w	księżycowym	świetle.

Herbert	 objął	 rękami	 kolana	 i	 trwał	 w	 zadumie.	 Odpoczywał.	 Spocił	 się.	 Koszula
zupełnie	lepiła	się	pod	pachami.	Wilgoć	sięgała	mu	aż	po	łokcie.	Poruszył	ramionami,	by
rękawy	odlepiły	się	od	ciała.

Zniknęły	 bursztynowe	 światła	 miast.	 Ziemia	 zgarbiła	 się,	 pokrajała	 w	 nieforemne
bryły.	Niektóre	z	nich	u	szczytu	błyszczały	lodowatą	poświatą.	Większe	masywy	skalne,
obleczone	żółtawym	 księżycem,	 przypominały	wyspy	 o	 świcie	 na	 tle	 ciemnego	 jeszcze
oceanu.

Daleko	 na	 przedzie	 spostrzegł	 nikły	 ognik.	 Ognik	 szybko	 zamienił	 się	 na	 zielone	 i
czerwone	 oczka	 blisko	 ze	 sobą	 złączone.	 Statek	 leciał	 znacznie	 niżej	 przecinając	 trasę
Herbertowi.

Sięgnął	do	radarowego	ekranu.	Włączył	go	i	śledził	na	siatce	lot	obcej	maszyny,	dopóki
nie	zeszła	z	pola	przenikanego	promieniami.

Gdy	 przeniósł	 wzrok	 poza	 szybki,	 prawie	 niczego	 nie	 dostrzegł.	 Ekran	 i	 jego
metaliczny	blask	oślepił	źrenice.

—	Wysoko	szedł	—	powiedział	Rafał.

—	Na	dwunastu	tysiącach.

Rafał	 ziewał	 głośno	 nie	wyłączywszy	mikrofonu.	Herbert	 starał	 się	 pohamować,	 ale
także	rozwarł	szeroko	usta.

Góry	skończyły	się	 prawie	 nagle	 po	 kilku	minutach.	 Znów	 jaśniejsze	 placki	 skupisk
miejskich	 tworzyły	 przed	 szybkami	 maszyny	 swoistą	 mapę	 zarysowaną	 skąpymi
kolorami.

Statek	zanurzył	się	głęboko	w	poduszkę,	 jak	piloci	nazywali	obszary	próżni.	Automat
wyłączył	 się	 i	 Herbert	 chwycił	 stery.	 Wyrównał	 do	 poziomu	 i	 uruchomił	 metalowego
pilota.

Odpoczywał.	 Nie	 myślał	 o	 dusznym	 osiedlu	 ani	 o	 locie,	 jak	 by	 już	 ukończył	 go	 i
trzęsącym	 autokarem	 miał	 zaraz	 nocą	 odjechać	 wśród	 hełmistej	 wyżyny	 w	 stronę



miasteczka.

Rozglądał	się	wokół	nie	dotykając	spojrzeniem	żadnego	instrumentu.

Wydało	 mu	 się	 nagle,	 że	 w	 kabinie	 zdarzyło	 się	 coś,	 co	 uszło	 jego	 uwadze.	 Czuł
instynktownie,	że	któryś	z	przyrządów	nie	zachowuje	się	normalnie.

Uważnie	i	pilnie	obejrzał	wzrokiem	wnętrze	kabiny.

Dźwignia	urządzenia	spustowego	lekko,	prawie	niedostrzegalnie	drgnęła.

Zdziwił	się	niepomiernie.	Chciał	pokazać	Rafałowi,	lecz	nie	zdążył.

Statek	 uwolniony	 z	 ciężaru	 poderwał	 się	 do	 góry,	 jak	 by	 silna	 dłoń	 nadczłowieka
mocno	uderzyła	pięścią	od	spodu	w	pokład.

Dźwignia	ponownie	lekko	zadrżała,	ale	pozostała	na	swym	miejscu.

Jednak	sygnał	spustu	dawał	znak,	że	ładunek	został	wyrzucony	z	pokładu.

Wszystko,	co	czynił	teraz	Herbert,	nie	podlegało	kontroli	umysłu.

Ruchy,	 które	 wykonywał,	 znał	 od	 dawna	 na	 pamięć,	 chociaż	 nigdy	 nie	 musiał	 ich
stosować.	 Robił	 więc	 wszystko	 machinalnie.	 Zresztą,	 czynności	 były	 proste,	 tylko
należało	szybko	reagować.

Przełączył	 regulator	 gazu	 na	 szybkość	 ponaddźwiękową.	 Wyrównał	 kołyszącą	 się
maszyną	 do	 poziomu,	 uruchomił	 automatyczny	 pilotaż.	 Fotele	 rozkładały	 się	 już	 do
pozycji	wpół	leżącej	i	przyciągały	pasami	załogą.	Silniki	wrzasnęły,	zatrzęsły,	zaniosły	się
niemal	skowytem,	który	przerodził	się	w	wysoki	świst.

Omdlewającą	 ręką	 zdążył	 nacisnąć	 zegar	 awaryjny,	 a	 radiotelegrafista	 rozpoczął
nadawanie	awaryjnego	sygnału.

Minęły	 pierwsze	 sekundy.	 Ładunek	 wyrzucony	 samoczynnie	 z	 pokładu	 wędrował
parabolicznie	ku	ziemi.	Szybkościomierz	minął	wszystkie	cyfry	wymienione	w	rozkazie	i
strzałka	z	wolna	wchodziła	w	róg	 tarczy	specjalnie	znaczony	czerwoną	 siatką	 szybkości
ponaddźwiękowej.

Herbert	 nie	musiał	 sobie	 uzmysławiać,	 że	 mimo	 rozwiniętej	 maksymalnej	 prędkości
statek	 nie	 wydostanie	 się	 z	 pierścienia	 eksplozji.	 Leciał	 zbyt	 wolno	 w	 chwili	 awarii
urządzeń	spustowych.

Za	 kilka	 sekund	 pojawi	 się	 w	 rogach	 kabiny,	 za	 szybkami,	 najpierw	 biały,	 później
zielonkawy	i	fioletowy	blask.	Ogarnie	cały	nieboskłon,	przeniknie	do	kabiny	od	przodu,
wypełni	 ją	całkowicie,	porazi	oczy	 tak,	że	 już	niczego	nie	będzie	można	zobaczyć.	A	w
następnej	chwili	eksplodują	zbiorniki	mieszanki.

Liczył	w	pamięci	sekundy.

Silne	 przyśpieszenie	 zrodziło	 mdlenie	 żołądka,	 które	 dźwignęło	 się	 do	 gardła.	 Ręce
zamieniły	się	w	ciężary	nie	do	dźwignięcia.	Pierwsze	grudki	potu	stoczyły	się	 spod	pach
do	łokci.

Zmrużył	powieki,	choć	wiedział,	że	nie	uchronią	oczu	przed	porażeniem.



Czekał	na	upływ	sekund.	Ładunek	wyszedł	już	z	lotu	po	krzywej	i	pionowo	spadał	w
dół,	a	za	chwilę	zaryje	się	w	ziemię.

Maszyna	wyzwolona	z	 ciężaru	wstrząsała	się	 raz	po	 raz	dreszczem,	który	 jednak	nie
wytrącał	 jej	 z	 kursu.	 W	 przeciwnym	 bowiem	 razie	 należałoby	 zamknąć	 gaz	 i	 przejąć
pilotaż.

Minęły	jeszcze	dwie	sekundy,	a	potem	jeszcze	jedna.

Oczekiwał	zielonkawego	blasku,	dla	którego	powieki	nie	stanowiły	zapory.

W	słuchawkach	coś	trzasnęło.	Rafał	dostał	czkawki.

Rozchylił	 oczy.	 Widział	 biegnący	 sekundnik	 zegara	 awaryjnego.	 To	 było	 już…
Zamknął	znowu	oczy.	Zacisnął	powieki,	aż	zabolały	białka.	Następne	krople	potu	ściekały
po	rękach.	Oczekiwanie	przedłużało	się.	„Widocznie	—	uzmysłowił	 sobie	—	silny	wiatr
znosi	ładunek	wydłużając	jego	lot.”

Rafał	zaczkał	jakoś	tak	drapieżnie	i	przeraźliwie.	„Zobaczył	—	przemknęło	Herbertowi
w	głowie.	—	Zaraz	i	ja	zobaczę	poprzez	powieki.”

Znowu	spadły	trzy	sekundy.

Statek	szedł	płynnie	bez	wstrząsów,	jak	łódź	po	spokojnym	jeziorze	w	rozgwieżdżoną
noc.	Herbert	uchylił	powieki,	aby	sprawdzić	zegar.	Bowiem	czas	zbyt	szybko	biegł	w	jego
pamięci.

Podniósł	wzrok	do	szybek	i	wtedy	zobaczył	w	kącikach	oczu	coś	zielonkawego.	Rzucił
się	głową	o	oparcie	fotela.	Zmęczone	niedawnym	atakiem	serce	wypadło	z	rytmu.	Nerwy
przestały	pracować,	a	krew	zatrzymała	się.	Potem	serce	uderzyło	mocniej
i	 pracowało	 normalnie.	 Za	 to	 krew	 nadmiernie	 tłoczyła	 się	 do	 głowy.	 Szum	 w	 uszach
zagłuszał	salwy	wybuchów	czterech	silników.

Ładunek	musiał	już	zaryć	się	w	ziemię.	Wiadomo	było,	że	nie	eksplodował.

Obaj	piloci	 trwali	w	bezruchu,	dopóki	gaz	na	skutek	działania	automatu	nie	wyłączył
się	sam.	Prędkość	zjeżdżała	po	strzałce	licznika.

Fotele	samoczynnie	składały	się	umieszczając	załogę	w	pozycji	siedzącej.

Zmęczone	silniki	wypadały	raz	po	raz	z	rytmu	jak	niedawno	serce	Herberta.

Zredukował	 jeszcze	 gaz.	 Radiotelegrafista	 ciągle	 nadawał	 sygnał	 awaryjny.	 Rafał
odezwał	się	pierwszy.

—	Schodzimy	na	dół.

—	Nie	można.

—	Ja	muszę.

—	Nie	można.

Rafał	odpinał	 pasy.	Herbert	 śledził	 jego	ruchy.	Sierżant	wstał	 z	 fotela.	Zataczając	się
zniknął	za	plecami	Herberta.



Pot	spadł	na	powieki,	a	stamtąd	dostał	się	do	oczu.	Zapiekło.	Nie	mógł	 ich	przetrzeć.
Odzież	przylepiła	się	do	skóry.

Rafał	nie	wracał.

Radiotelegrafista	wyciągnął	dłoń.

Przeczytał	 meldunek.	 Komendantura	 portu	 już	 odezwała	 się.	 Żądała	 przekazania
danych	awaryjnych.

Dyktował	je	telegrafiście.	Kiedy,	w	jakicś	warunkach	 lotu,	na	 jakim	pułapie	nastąpiło
samoczynne	 wyrzucenie	 ładunku.	 W	 jaki	 sposób	 zachowała	 się	 maszyna,	 załoga,	 co
uczynił	zaraz	po	awarii	i	stan	maszyny	w	ostatniej	chwili	lotu.

Z	 komendantury	 otrzymał	 potwierdzenie	 odbioru	meldunku	 i	 rozkaz	 kontynuowania
lotu	zgodnie	z	założeniami.

Powiedział	do	radiowca:

—	Zażądaj	przesłania	na	pokład	informacji	o	skutkach	awarii.

Rafał	nadal	nie	wracał.

Rozpiął	więc	 klamry	 pasów.	Zdjął	 słuchawki.	Uniósł	 się	 ostrożnie	 z	 fotela.	Uważnie
obejrzał	 tablice	 metalowego	 pilota.	 Opierając	 się	 rękoma	 ruszył	 w	 głąb	 korytarzyka.
Wyminął	ciemną	sylwetkę	 radiowca.	Przed	nim	zamajaczył	kontur	człowieka.	Nie	mogli
teraz	porozumieć	się,	dopóki	znowu	nie	zajmą	swoich	miejsc	na	przedzie	kabiny.

Rafał	szedł	zataczając	się.	Herbert	podtrzymał	go	oburącz.	Pomógł	usiąść.	Zajrzał	mu
przy	 tym	w	 twarz.	Ale	 zobaczył	 tylko	matowe,	 jakby	 puste	wnętrze	 hełmu…	Zupełnie
jakby	Rafał	nie	miał	twarzy.

Wzdrygnął	się.	Obserwował,	jak	sierżant	usadawia	się	na	swoim	miejscu.	Chwilę	trwa
w	bezruchu,	wreszcie	sięga	po	słuchawki.	Uczynił	to	samo,	podłączył	mikrofon	i	rzekł:

—	Rafał.

Nie	odpowiedział.

—	Rafał!	Rafał,	nie	podłączyłeś	mikrofonu.

Ręka	drugiego	pilota	powędrowała	 za	 przewodem.	W	 słuchawkach	 trzask	 i	wreszcie
głos.

—	Taa…

—	No?

—	Niech	pan	major	zrobi	to	samo.

—	Ale	co	z	tobą?

—	Nic.	Dopiero	gdy	zapinałem	skafander,	krew	uderzyła	 nosem.	 I	 z	 prawym	uchem
także	coś	niedobrego.	Zdaje	się	krew.	Trochę	mąci	mi	się	w	głowie.	Och,	majorze,	nic	nie
widzę,	nie	widzę!



—	Rafał!

—	Taa…

—	Posiedź	chwilę	i	nie	ruszaj	się.	Zaraz	odzyskasz	wzrok.	Tylko	nie	zaciskaj	powiek.
Przymknij	lekko.

—	Taa…

I	po	chwili:

—	Hm?

—	Już.

—	Co,	już?

—	Już	widzę.

—	No	widzisz…

—	Majorze.

—	Hm?

—	Niech	pan	major	zrobi	 to	samo.	Wszystko	wyrzuciłem	z	siebie.	Skręciło	mnie	 tak
potwornie,	 że	 musiałem	 to	 zrobić.	 Nie	 miałem	 siły	 zapiąć	 klapy	 kombinezonu,	 ale
musiałem	to	zrobić	i	radzę	panu	także	wypróżnić	się	solidnie,	bo	pomaga.

Trwali	długo	w	milczeniu.	Radiotelegrafista	przyjmował	telegram.

Zobaczył	 przed	 sobą	 kontur	 ręki	 i	 zakropkowany	 pasek.	 Przeczytał	 go	 przesuwając
taśmę	z	ręki	do	ręki.	Podał	Rafałowi.

Ten	przeczytał	szybko,	a	później	jeszcze	raz	—	głośno.	Przerywał	wybuchając	ostrym,
histerycznym	śmiechem.

—	 „Nic	 się	 nie	 stało.”	 —	 Śmiech.	 —	 „Ładunek	 spadł	 na	 podmiejski	 cmentarz
katolicki.”	 —	 Cmentarz!	 „Zginęło	 dwoje	 ludzi,	 którzy	 z	 kaplicy	 cmentarnej	 urządzili
świątynię	miłości.”	Śmiech.	„Ludność	panicznie	ewakuuje	się	z	miasta.	Ekipy	chemiczne
zajęły	teren	objęty	skażeniem.	Na	ulice	wyjechały	pierwsze	wozy	radiowe	wzywające	do
zachowania	spokoju	i	powrotu	do	domu.	Wstrzy-
mano	natomiast	eksploatację	linii	kolejowej	biegnącej	obok	cmentarza,	aż	do	wydobycia	z
ziemi	ładunku.”

Rafał	 zanosił	 się	 histerycznym	 śmiechem	 powtarzając	 raz	 po	 raz	 pierwsze	 słowa
radiogramu:	„Nic	się	nie	stało.”

—	Ciekawe,	czy	ci	dwoje	zdążyli	się	spuścić!

Herbert	 wyłączył	 przewód	 słuchawek.	 Nagle	 zobaczył	 to	 wszystko	 w	 imaginacji.
Nieodparta	 fala	mdłości	 ogarnęła	 go	 niespodziewanie.	 Zwymiotował	 wewnątrz	 hełmu	 i
przestraszył	się.	W	każdej	chwili	mógł	zakleić	się	zawór	aparatu	tlenowego.	Nie	wiedział
także,	czy	działa	mikrofon.

W	imaginacji	zaś	widział	 to	wszystko.	Wnętrze	kaplicy.	Martwe	 twarze	świętych.	Na



posadzce	dwoje	ludzi	z	odzieżą	ściągniętą	poza	kolana.	Pękające	sklepienie	dachu,	rumor
zbutwiałych	belek	i	przenikliwy	pył	z	lecącego	tynku.

Włączył	 przewód	 słuchawek.	 Rafał	 uspokoił	 się	 i	 ciężko	 oddychał,	 aż	 membrany
szorstko	szeleściły.

Herbert	 widział	 przed	 oczyma	 podmiejskie	 szosy…	 rwące	 samochody,	 furmanki,
ciężarówki	 zarzucone	 gratami,	 wrzeszczące	 dzieci,	 hałas	 klaksonów.	 „To	 mi	 coś
przypomina	—	pomyślał.	—	Komunikat	zaczyna	się	słowami	«nic	się	nie	stało».”

—	Nic	się	nie	stało	—	powtórzył	głośno,	by	sprawdzić	mikrofon.

Lecz	 Rafał	 także	 się	 odwrócił.	 Rozpiął	 klamry	 pasów	 i	 poszedł	 zobaczyć.	 Wrócił,
usiadł	i	wkładał	słuchawki.

—	Co	tam?

—	Telegrafista	się	zastrzelił.



XVII

Łączność	z	ziemią	była	przerwana.

Co	prawda,	mógł	Rafałowi	rozkazać,	aby	zajął	miejsce	radiotelegrafisty,	ale	nie	chciał
tego	 czynić.	 Nie	 chciał,	 żeby	 Rafał	 widział	 zwłoki	 człowieka,	 zaczął	 niepotrzebnie
rozmyślać,	bo	w	końcu	zrobiłby	coś	niedobrego,	a	drugi	pilot	był	mu	potrzebny	w	czasie
lądowania.

Statek	 szybko	 zbliżał	 się	 do	 bazy	 i	 po	 kilkunastu	minutach	Herbert	 porozumie	 się	 z
ziemią	bezpośrednio	za	pomocą	fonii.

„…Przed	bramą	portu	strzeżoną	przez	gruby	łańcuch	i	wartownika	gromadzi	się	tłum.
Niektóre	wozy	dostają	przepustki	i	wjeżdżają	na	teren	obiektu.	Długi	starting	rozjaśnia	się
cały	 zielokawo	 i	 raz	 po	 raz	 nowa	maszyna	 podchodzi	 do	 lądowania.	Ściągają	 komisje,
inspekcje,	 wizytacje,	 kontrole,	 garnie	 się	 ciżba	 facetów	 z	 fleszami,	 kamerami	 wąskiej
taśmy,	z	pytaniami	 i	hałasem,	z	oburzeniem	 i	nadzieją	na	zrobienie	 forsy,	bo	okazja	nie
byle	jaka.”

„Cała	 ta	 sfora,	 od	 generałów	 do	 ostatnich	 reporterów	 z	 przeróżnych	 szmatławców,
rzuci	się	na	nas	 i	 rozdziobie	niczym	smakowite	żarło.	Telegrafista,	cholera,	wiedział,	co
trzeba	zrobić.	Tak	jeszcze	byłoby	najrozsądniej.	Wymigać	się	z	całej	historii	dosyć	tanim
kosztem.”

„A	 ludzie	do	bramy	z	 łańcuchem	wciąż	ciągną	 i	ciągną.	Niedługo	 tam	będą	 wszyscy
mieszkańcy	 osiedla.	 To	 wygląda	 na	 pielgrzymkę	 bez	 księży	 albo	 na	 przyzwoity	 strajk
europejski.	Chociaż…	księża	także	przyjdą.	Może	nawet	będą	usiłowali	zbawiać
mnie	i	Rafała	jeszcze	za	życia.	Ten	trzeci	teraz	jest	spokojny	i	gdyby	na	moment	odzyskał
świadomość,	pomyślałby,	że	jest	zadowolony.”

„Ciżba	przed	bramą	ma	w	swym	charakterze	coś	ze	strajkujących.	Nocą	zasiądą	po	obu
stronach	szosy	na	śliskim	od	rosy	asfalcie	i	będą	siedzieć.	Roje	żarzących	się	papierosów,
bełkotliwy	gwar,	spośród	którego	wybuchają	tu	i	ówdzie	głośniejsze	okrzyki.	Samochody
wojskowe	z	trudem	rozdzierają	niesforny	tłum,	by	dostać	się	poza	łańcuch
i	bramę.	Komendantura	wzmocniła	na	pewno	straż.”

„Ci	 z	 przodu	 będą	 także	 usiłowali	 przedostać	 się	 poza	 bramę.	 W	 końcu	 wyniknie
awantura,	a	może	nawet	bójka	 i	przyjedzie	strażacki	wóz,	 i	będzie	prawdziwy	strajk	 jak
ongiś	w	Neapolu.”

„Spikerzy	 zdążyli	 odczytać	 komunikaty.	Wiadomości	 dotarły	 do	 ludzkich	 mieszkań,
zapewne	 mówi	 się	 teraz	 wszędzie	 tylko	 o	 tej	 historii,	 o	 załodze.	 Boże,	 co	 za	 rola	 dla
Portera!	 Gdyby	 wiedział,	 jak	 to	 wszystko	 skończy	 się,	 zrobiłby	 to	 samo	 co
radiotelegrafista	 i	 miałby	 spokój.	 Lepsze	 coś	 takiego	 niżeli	 mur	 wysypany	 u	 góry
tłuczonym	szkłem.	Jeśli	Rafał	zrobi	zaraz	to	samo,	trudno	mi
będzie	sprowadzić	na	dół	maszynę.	Może	jednak	nie	będzie	taką	świnią	jak	radiowiec.”



„Przed	bramę	ściągają	ostatni	spośród	mieszkańców,	korzy	nie	mogli	 tak	zaraz	rzucić
swojej	roboty.	Rozpytują,	co	nowego,	i	dołączają	się	do	grupy	prącej	na	łańcuch.	Dorota
już	 pośród	 nich.	 Chociaż,	 może	 ją	 wpuścili	 na	 teren	 obiektu.	 Przeczytała	 przecież
wiadomość,	którą	zaniosła	gruba	kelnerka.	Domyśliła	się	od	razu,	co	miałem	jutro
powiedzieć.	Rodziny	załóg	wpuszczali	do	portu,	 ilekroć	 stało	się	coś	niedobrego.	Kiedy
Portera	 zabierali,	 także	 ją	 wpuścili,	 dzisiaj	 więc	 pewnie	 już	 czeka	 przed	 bunkrem
dowództwa.”

„Oficer	 z	 komendy	 ruchu	 przeczytał	 zebranym	 reporterom	 i	 pracownikom	 bazy
komunikat	 o	 skutkach	 awarii.	 «Nic	 się	 nie	 stało.»	 To	 ładnie	 brzmi.	 Któż	 by	 się
spodziewał,	że	w	porcie	pracują	także	styliści.	Wreszcie	mieli	okazję	ujawnić	swoją	rękę.”

„O	 czym	Dorota	myśli.	Modli	 się	 do	Boga,	 którego	 nie	mieliśmy	nigdy,	 o	 łaskę	 dla
mnie.	Ona	chyba	najlepiej	wie,	że	tylko	Dobry	Bóg	sprowadzi	na	dół	maszynę…	żebyśmy
potem	 razem	 wracali	 do	 domu	 ciemną	 nocą	 pośród	 chłodnej	 pustyni,	 gdy	 wrzeszczy
zgłodniałe	ptactwo	 i	wszelkie	 inne,	 rozbudzone	paskudztwo.	Żebyśmy	wracali	do	domu
pakować	 rzeczy…	Ale	 będzie	 inaczej.	 Ochrypłym	 głosem	 zakaszle	 syrena.	 Stara	 krypa
odcumuje	i	wyruszy	w	którąś	tam	podróż	do	normalnych	miast	po	żywność	dla	osiedla.	Z
pokładu	krypy	Dorota	z	córką	 jeszcze	 raz	popatrzy	na	 rozrzucone	 światła	osiedla,	 które
zabrało	jej	dwóch	ludzi.”

„Może	ona	uwierzyła	na	chwilę	w	Dobrego	Boga,	skoro	nie	ma	innej	nadziei?	Jak	 to
gadali	 wieczorem	 w	 klubie	 komendantury?	 Gdyby	 On	 wrócił	 na	 ziemię,	 nikt	 by	 nie
uwierzył	 i	On	skonałby	w	szpitalu	na	raka	albo	wpadł	 pod	 samochód	młodego	pijanicy.
Zaraz,	czy	nie	ja	mówiłem	o	tym	w	klubie?
To	 nie	 ma	 znaczenia.	 Ktoś	 to	 powiedział,	 i	 już.	 Dobrze	 powiedział,	 ale	 Dorota	 teraz
wierzy	w	Dobrego	Boga,	bo	tyle	nam	zostało,	psiakrew!	Szkoda,	cholera,	że	nie	ma	Boga,
można	by	na	niego	zwalić	całą	winę	i	niech	sobie	głowę	suszy.	Nas	tu	na	dole
gówno	by	cała	historia	obchodziła.	Radiowiec	wiedział,	że	późno	jest	na	uchylanie	głowy.
Teraz,	 kiedy	 to	 się	 stało…	 Pewnie,	 że	 późno.	 Cholera,	 o	 ten	 jeden	 dzień	 za	 późno.
Dlaczego	nie	zdążyłem	wyjechać	z	Dorotą?	Czy	z	osiedla	nie	można	było	uciec?	Niech
mnie	szlag	trafi,	 jeśli	 to	nie	moja	wina.	Każdy	z	nas	wiedział,	czym	czuć	cały	 interes,	a
siedzieliśmy	 tutaj	 i	 robili	 kolejki.	 Coraz	 to	 któryś	 tłukł	 sobie	 mordę,	 i	 już	 tyle	 go
przyjaciele	 oglądali.	 Inni	 nadal	 robili	 i	 robili	 kolejki.	 Na	 przykład	 ten	 idiota,	 Rafał.
Wyliczył	sobie,	że	jeszcze	rok	potrafi	to	robić.	Każdy	wiedział,	jak	to	się	skończy,	ale
żaden	 z	 nas	 nie	 sądził,	 że	 kiedyś	 nadejdzie	 ten	 dzień,	 kiedy	 będzie	 już…	 Jak	 katolicy,
którzy	wierzą,	że	wróci	do	nich	On,	ale	gdyby	wrócił	i	tak	nie	uwierzą,	a	w	każdym	bądź
razie	 zdziwią	 się	 potwornie.	 Ludzie,	 którzy	 tyle	 wymyślili,	 tej	 prostej	 konsekwencji
własnych	 iluzji	 nie	 potrafią	 sobie	 uzmysłowić.	 Prymityw	 obok	wyrafinowania.	Obłędu,
psiakrew,	można	dostać.”

„Dorota	 wie,	 o	 czym	 ja	 teraz	 myślę.	 Za	 długo	 mnie	 znała.	 I	 wiedziała,	 jak	 to	 się
zaczynało	 u	 Portera.	 No	 i	 spóźniliśmy	 się,	 to	 znaczy:	 cała	 historia	 zdarzyła	 się	 za
wcześnie.	Wiedzieliśmy,	 że	 musi	 się	 kiedyś	 zdarzyć,	 ale	 owo	 kiedyś	 uspokajało	 naszą
wyobraźnię.”

„Przecież	 wszyscy	 wiedzieli,	 że	 jesteśmy	 takimi	 dużymi,	 rozumnymi	 skorpionami.



Lecz	nikt	nie	wierzył,	żeby	te	duże	skorpiony	zadały	cios,	bo	przecież	duże	skorpiony	są
rozumne.	A	w	każdym	bądź	 razie	 rozumniejsze	od	 tych	małych	skorpionów,	włażą	cych
po	nogach	od	krzesła.	Aż	tu	niespodzianie	duży	skorpion	rąbnął	niechcący	i	stało
się,	psiakrew!”

„Nie	rozumiem,	dlaczego	ja	jestem	wmieszany	w	to	wszystko.	Co	ja	mam	wspólnego	z
nimi	i	z	tym	wszystkim?	Porter	od	początku	chciał	zostać	wybitnym	pilotem	wojskowym.
Nie	wiedział,	że	w	samym	założeniu	 tkwi	zalążek	 jego	żałosnego	końca.	Ale	 ja	 zawsze
pragnąłem	usprawnić	lotnicze	linie	cywilne.	Co	ja	tu	robię	i	dlaczego	wszystkie
radia	 rzucają	 moim	 nazwiskiem,	 a	 w	 domach	 na	 kontynencie	 to	 nic	 nie	 mówią,	 ale
wolałbym	 nie	 zachodzić	 do	 żadnego	 z	 domów	 ani	 w	 Wiedniu,	 ani	 w	 Rzymie,	 w
Warszawie	czy	Bazylei?”

„Nie	powinienem	był	podpisać	kontraktu	z	firmą.	…No	to	co?	Podpisałby	kto	inny,	a	ja
poszedłbym	sobie	do	piechoty	w	kraju.	I	w	uczelni,	i	w	pracy	zawsze	miałem	tę	szansę,	że
kiedyś	spotkam	taką	firmę	cywilną,	która	będzie	dla	mnie	w	sam	raz.	Czy	moja	wina,	że	w
firmie	po	latach	coś	się	za-
tkało?	 Firma	 także	 bez	 winy.	 Bezradni	 wszakże	 winy	 nie	 ponoszą.	 No	 więc?	 Chyba
niedobrze	się	 stało,	że	pojechałem	wtedy	nad	 jezioro	z	chłopakami.	Spotkałem	Portera	 i
wmówiłem	 sobie,	 po	 raz	 pierwszy	 poważnie,	 jakoby	 moim	 przeznaczeniem	 był
konstruktaż,	 daleki	 zasięg,	 loty	 przez	 biegun	 na	 silnikach	 odrzutowych	 i	 takie	 sobie
bzdury.”

,,A	w	tej	bazie	to	już	niczego	nie	mogłem…	Oczywiście,	to	nieprawda,	że	pułkownik
załatwi	prośbę.	Nic	podobnego	nie	mówił,	a	tylko	wmówiłem	sobie	niestworzone	historie.
Pułkownik,	 gdyby	mógł,	 sam	 przeniósłby	 się	 czym	 prędzej.	 Potem,	 gdy	 pryśnie,	 guzik
będzie	obchodzić	go	moja	prośba.	Nowego	pułkownika	trzeba	by	przekonać…	Nie.	Z	tego
osiedla	trudno	wyjechać.	Chyba	że	w	tę
stronę,	co	Porter.”

„Na	co	my	wszyscy	czekaliśmy?	Każdy	sądził,	że	to	się	stanie,	gdy	jego	już	nie	będzie.
Byliśmy	w	sytuacji	katolików,	którzy	czekają	na	przyjście	Boga,	nie	życząc	sobie	wcale
Jego	powrotu.”

„Co	ja	tu	robię	pośród	całego	towarzystwa?	Nieporozumienie	i	przypadek	sprowadziły
mnie	do	osiedla.	Dlaczego	więc	akurat	ja	muszę	wejść	do	historii?	Wcale	tą	rolą	nie	czuję
się	 zachwycony.	Wolałbym	 rozwozić	 spokojnie	 mleko	 każdego	 ranka	 i	 stawiać	 je	 pod
drzwiami	mieszkań…	Przecież	wiedzieli	wszyscy,	że	to	musi	kiedyś	nastąpić.”

„Tamci,	 z	kontynentu,	 także	wiedzieli,	 ale	mieli	 całą	bazę	 i	 to,	 co	 się	w	niej	 robi,	w
nosie.	 Wykoncypowali	 sobie	 w	 czerstwych	 rozumkach	 bogobojnych	 posiadaczy
skromnych	 etatów	 i	 comiesięcznej	 pensji,	 że	 ich	 —	 ominie,	 a	 potomnością	 nikt
dotychczas	w	historii	nie	martwił	się	szczerze.”

„Srogo	się	nabrali.	Ale	właściwie	skąd	niby	mogli	przypuszczać,	że	 to	może	się	 stać.
Dopiero	gdy	dzisiaj	stało	się,	będą	wiedzieć…	Że	każdego	dnia	o	każdej	porze	to	znowu
się	może	zdarzyć.	A	więc	może	stać	się	wszędzie	 i	w	każdej	chwili.	Nie	wykluczone,	że
jakiś	cymbał	z	gazet	opatrzy	komentarz	na-główkiem	«Permanentny	stan	potencjalnej



katastrofy»	 i	pomyśli,	że	odkrył	 jakąś	 regułę	w	 stosunkach	między	 ludźmi.	Niczego	 nie
odkryje,	bo	o	tym	przecież	wiedziało	się	dawniej.	Tylko	tak	jakoś…	oni	to	mają	w	nosie…
I	jutro	także	będą	mieli	w	nosie.	Przeczytają	gazety,	pogadają	w	 tramwajach,	w	biurach,
dzieci	spytają	się	przy	obiedzie,
odburkną	im	jakieś	złe	słowo	i	znowu	będą	mieć	w	nosie.	Jak	długo,	do	cholery!”

„Nigdy	 nie	 przypuszczałem,	 że	 mój	 radiowiec	 miał	 tak	 szeroki	 umysł.	 Szybko
domyślał	sobie	do	tego	miejsca,	do	tego	«jak	długo»,	i	rąbnął	się.	On	sprawę	załatwił.”

„Gdybyż	ci	na	dole	nie	mieli	w	nosie	tego	wszystkiego…	gdyby	mniej	pieścili	siebie	i
własne	myśli,	marzenia,	mógłbym	z	Rafałem	wrócić	 do	 portu,	może	 nawet	wyjechać	 z
Dorotką.	 Ale	 oni,	 psiakrew,	 ucieszą	 się,	 kiedy	 potrafię	 zapomnieć.	 Skażą	 mnie	 na
rozwalenie	—	słowami.	Tylko	za	 to,	że	moja	postać	będzie	przypominać.	Nie	mogę	żyć
jako	 naznaczony.	 Ta	 cała	 historia	 będzie	 im	 się	 kojarzyć	 z	 moją	 gębą,	 jak	 mnie	 z	 ich
zamkniętymi	 gębami.	 Nie	 mogę	 żyć	 stale	 pod	 wyciągniętym	 palcem	 wskazującym.
Ostatecznie,	co	ja	mam	z	tym	wspólnego?	Co	inni,	z	bazy,	mają	wspólnego?	Pułkownik,
komenda	ruchu,	sztab,	który	zleca	pułkownikowi…	Wszyscy	wiedzą,	że	głupi	rozkaz.	Ale
pokażcie	takiego,	który	poczuje	się	odpowie-
dzialny	i	cofnie	rozkaz.	Nie	on	wydał,	co	go
to	obchodzi.	Ma	w	nosie,	cholera!”

„A	tamci	z	dołu	przełączyli	radia	i	telewizory	na	muzykę	rozrywkową…”

—	Rafał!	—	krzyknął.

Odpowiedzi	nie	dostał.

—	Rafał	—	powtórzył.

—	Taa…

—	Przygotować	maszynę	do	lądowania	zgodnie	z	regulaminem.

—	Zrozumiałem.

Herbert	przełączył	kontakty	i	rozpoczął	wywoływanie	bazy	za	pomocą	fonii.	Po	kilku
minutach	ziemia	odezwała	się.

—	Majorze,	 dlaczego	 przerwaliście	 łączność	 z	 bazą,	 dlaczego	 nie	 odpowiadacie	 na
wezwania	—	usłyszał.

Zameldował	o	czynie	radiotelegrafisty.

—	Przekażcie	ostatni	namiar,	przekażcie	namiar,	odbiór.

Z	portu	przekazali	namiar.	Sprawdził	go	z	rozkazem.

—	Rafał.

—	Taa…

—	Lecimy	z	półtoraminutowym	opóźnieniem.	Popchnij	do	przodu.

—	Zrozumiałem.



Uważnie	obserwował	Rafała.	W	 słuchawkach	 trzasnęło	 coś	 parokrotnie.	 Zorientował
się,	że	Rafał	ma	czkawkę.	Po	wyłączeniu	pilota	automatycznego,	maszynę	chwytały	 raz
po	raz	delikatne	wstrząsy.	Herbert	wiedział,	że	to	drżą	ręce	Rafała.

—	Rafał.

—	Taa…

—	Uspokój	się,	do	cholery.	Przejmuję	pilotaż.

Wykonał	 kilka	 czynności.	Maszyną	 dalej	 potrząsało.	 Spojrzał	 na	 swoje	 palce,	 które
drżały,	 mimo	 że	 usztywniał	 mięśnie,	 to	 znowu	 zwalniał	 je,	 na	 próżno	 oczekując,	 by
nabrały	elastyczności.

Włączył	 na	 powrót	 automat	 i	 bezradnie	 opadł	 w	 głąb	 fotela.	 „Nie	 będziemy	 mogli
lądować”	—	pomyślał.

Rafał	czkał	coraz	głośniej

Źyrokompas	schwycił	już	promienie	radiolatarni	i	strzałka	myszkowała	po	tarczy	lekko
drgając.	„Maszynę	trzeba	sprowadzić	na	kurs,	co	się	dzieje	z	łapami.”

—	Majorze!

—	Hm.

—	Niech	pan	da	pilotaż.	Wezmę	maszynę	na	kurs	i	będę	siadał	sam.	Niech	pan	niczego
nie	robi.

Rafał	 przejął	 stery,	 ale	 równocześnie	 paroksyzm	 czkawki	 przeszkodził	 mu	 w
zachowaniu	precyzji	w	palcach.

Maszyna	pchnięta	nieopatrznym	ruchem	zwaliła	się	na	prawe	skrzydło,	stoczyła	 łbem
w	dół,	z	wolna	wchodziła	w	ruch	po	spirali.

Herbertowi	 krew	 uderzyła	 do	 oczu	 od	 nagłego	 przyśpieszenia.	 Schwycił	 oba	 stery
maszyny	i	z	trudem	dźwignął	ją	do	poziomu.	Ręce	znowu	były	pewne.

Rafał	szamotał	się	w	swoim	fotelu.

Nagle	spróbował	wyrwać	pilotaż	Herbertowi.

Maszyna	znowu	runęła	łbem	w	dół.	Rafał	wrzeszczał:

—	Puść	stery!	Puść	ster!	Ja	wyląduję.	Ty	rozkraczysz	maszynę	na	startingu.	Ja	muszę
wylądować.	Muszę	zaraz	do	szpitala	jechać…	Zabrać	 ich…	i…	uciekać,	uciekać!	Dawaj
ster!

Herbert	zobaczył,	że	Rafał	targa	ręką	kaburę	pistoletu	i	nie	może	jej	odpiąć.

Szybko	wyrwał	 pistolet	 i	 strzelił	 dwukrotnie.	 Gdy	 Rafał	 zwisł	 bezwładnie	 z	 fotela,
pomyślał:	„Dlaczego	strzeliłem	w	twarz,	można	było	w	twarz	nie	strzelać.”

Opanował	statek	i	wyprowadził	go	ponownie	na	kurs.

Daleko,	w	głębi	horyzontu,	zobaczył	fioletowe	błyski	reflektorów.



XVIII

Szerokim	kręgiem	zawisł	nad	bazą.

Rozmowę	z	portem	zakończył.	Przestał	zwracać	uwagę	na	mikrofon.	Użyje	go	dopiero,
gdy	będzie	sprowadzał	maszynę	na	płytę	startingu.

Odszedł	w	kierunku	radiolatarni	i	kołował	nad	nią.

Z	bojowego	pułapu	miał	zejść	na	pułap	wyczekiwania.	Zamknął	regulatory	mieszanki.
Maszyna	 ze	 świstem	pochyliła	się	 do	 ślizgu.	Nagłe	 przyspieszenie	wywołało	 nową	 falę
wymiotów,	 której	 nie	 mógł	 powstrzymać.	 Wysokościomierz	 przeskakiwał	 z	 cyfry	 na
cyfrę,	a	Herbertem	wstrząsały	wymioty.	Dusił	się	w	ciasnej	klatce	hełmu	i	chciałby	już	go
zdjąć	i	odłożyć	poza	siebie.

Rafała	nie	było.	Jego	zwłoki	bezwładnie	wspierały	się	na	pasach	fotela.	„Żeby	go	szlag
trafił	—	pomyślał.	—	I	tych	z	dołu	także.”

Miał	 za	 chwilę	 rozpocząć	 przygotowania	 do	 sprowadzenia	 statku	 na	 ziemię.
Kilkadziesiąt	czynności	musiał	wykonać	sam	jeden,	a	niektóre	z	nich	winne	być	dokonane
równocześnie.	Bez	pomocy	drugiego	pilota	 i	 radiowca,	który	w	czasie	 lądowania	stał	za
fotelem	 z	 tyłu	 jako	 nawigator,	 nie	 wiedział,	 jak	 to	 zrobi.	 Rozkaz	 otrzymany	 w	 k
mendziruchu	nie	przewidywał	podobnych	okolicz-
ności.

Znowu	spojrzał	na	strzałkę	szybkościomierza	i	wyrównał	statek	do	poziomu.	Włączył
pilota	automatycznego.

Z	ulgą	sięgnął	rękoma	do	przewodów	słuchawek	i	wyłączył	 je.	Nie	było	Rafała,	żeby
pomógł	 odkręcić	 hełm.	 Długo	 mocował	 się	 ze	 szczelnymi	 zaworami.	 Wreszcie	 zdjął
ciężkie	 okrycie	 i	 położył	 za	 fotelem.	 Z	 powrotem	 sięgnął	 po	 słuchawki	 i	 rurę	 aparatu
tlenowego.	Kabinę	wypełniało	z	wolna	chłodne
powietrze	nocy	o	mocnym	ciśnieniu.	Oddychał	raz	nosem,	raz	ustami	wciągając	pachnącą
niemal	strugę	z	tlenowego	zasobnika.

Poszukał	 w	 kieszeni	 paczki	 z	 papierosami.	 Zaciągnął	 się	 i	 znowu	 chwycił	 go	 atak
mdłości.	 Wykaszlał	 się,	 odpoczął	 przez	 moment	 i	 zaczął	 przygotowywać	 maszynę	 do
lądowania.

Robił	wszystko	bez	pośpiechu,	ale	i	bez	irytacji.

W	dole	zobaczył	uciekający	pod	 stery	 zielonkawo	 rozjaśniony	 pas	 betonu.	Wszystko
tam	było	gotowe.	Ludzie,	wozy;	instrumenty	namiarowe	ścigały	go	bezustannie,	chociaż
tego	nie	mógł	rozpoznać.

Z	 boku	 dostrzegł	 dwa	 światełka	 przylepione	 do	 siebie.	 Krążyły	 znacznie	 niżej,	 po
drugiej	stronie	bazy.

Zameldował	 do	 mikrofonu,	 że	 poczeka,	 aż	 usiądzie	 tamta	 druga	 maszyna.	 Lecz



komendantura	wezwała	go	do	lądowania.

Spojrzał	z	nagle	rosnącym	dreszczem	nerwowym	na	zielonkawy	pas	startingu.

Odzież	lepiła	się	nie	tylko	pod	pachami,	ale	na	plecach	i	piersi.	Naskórek	pod	tłustymi
włosami	swędział.	Raz	po	raz	rozczesywał	je	krótkim	ruchem	palców.

,,To	już	zaraz	—	pomyślał	—	nie	pozwolą	nawet	na	chwilę	samotnego	przygotowania
do	tego,	co	będzie…”

Zapragnął	unosić	się	jeszcze	ponad	ziemią,	obserwować	żółte	placki	osiedli,	błyszczące
w	srebrnym	świetle	szczyty	gór,	ich	czarne	zbocza,	złotawe	żyły	rzek.

Ale	to	wszystko	zostało	poza	nim.	Kołował	szerokimi	kręgami	nad	bazą,	do	której	miał
wrócić.

Bał	się	ziemi,	bał	się	zetknięcia	z	nią.	Była	przecież	tą	samą	ziemią,	w	którą	zaryło	się
żądło	zarazy.

Nie	rozumiał	siebie.	Oczekiwał	czegoś,	co	jego	zdaniem	powinno	stać	się	z	chwilą,	gdy
statek	dotknie	podwoziem	ziemi.	Ona	już	nie	jest	taka,	jaką	zostawił	startując.	Do	 tamtej
ziemi	 nie	ma	 powrotu.	 Czy	 zrozumieli	 ci	 na	 dole,	 że	 ziemia	 usunęła	 się,	 to	 nie	 jest	 ta
ziemia;	dobra,	pachnąca	ziemia,	po	której	chodzi	się	i	wraca	się	do	niej	jak	dziecko	wraca
do	domu,	w	którym	jest	matka.	„Na	pewno	to	rozumieją	i	czekają	na	mnie,	na	pilota,	żeby
zwalić	winę.	Trzeba	znaleźć	winnego	i	zniszczyć,	żeby	ziemia	znowu	była	jak	dawniej.”

W	słuchawkach	głos	wzywający	do	lądowania.	Zaczęły	trzaskać	cyfry,	meldunki.

Musiał	zamieniać	 się	w	 robota	z	 rozumem,	spieszyć	 się,	aby	zdążyć	 z	operacjami	na
dziesiątkach	przyrządów.

Ani	 chwili	 już	 nie	 zostało	 na	 kontemplację.	 Niczego	 nie	 da	 się	 cofnąć	 lub	 choćby
przedłużyć.	Głos	w	słuchawkach	ponaglał,	mimo	że	 ani	 razu	nie	 padło	słowo	—	 spiesz
się…

Położył	statek	w	skręt	i	odchodził	znad	bazy.

Bokiem	przesunęły	się	sygnały	czekającej	w	powietrzu	drugiej	maszyny.

Ponad	 pustynią	 zatoczył	 szeroki	 łuk.	 Otworzył	 prowadnicę	 zbiorników	 i	 wyrzucał
zapasy	mieszanki,	by	uniknąć	eksplozji	na	wypadek	awarii	przy	spotkaniu	z	płytą	betonu.
Nie	było	przecież	ani	drugiego	pilota,	ani	radiowca.

Przed	 sobą	 ujrzał	 dwie	 bariery	 świateł.	 Pod	 pokładem	 szerokie,	 a	 na	 przedzie
schodzące	się	w	wąską	gardziel	zakończoną	w	dali	pasem	płyty.

Rozsunął	 podwozie.	 I	 w	 tym	 czasie	 lewa	 ręka	 lekko	 drgnęła.	 Próbował	 opanować
swoje	 palce.	 Patrzył	 bezsilny,	 jak	 szybciutko	 drżą.	 Nie	 mógł	 ich	 poskromić.	 Było	 coś
fascynującego	 w	 bezradnym	 wzroku	 człowieka,	 który	 stracił	 panowanie	 nad	 własnym
organizmem.

Zatarł	obie	ręce	jak	pianista	przed	rozpoczęciem	koncertu.

Przywarł	wzrokiem	do	strzałki	drugiego	żyrokompasu.	Tylko	ona	teraz	koncentrowała



jego	 uwagę.	 Jeżeli	 drgnie	 choćby	 przez	 moment	 w	 tę	 lub	 drugą	 stronę,	 będzie	 musiał
poderwać	maszynę,	aby	nie	zejść	z	płyty	na	garbaty	trawnik	miękkiej	ziemi.	A	wyrzucił	z
pokładu	cały	zapas	mieszanki.

Szwadrony	świateł	zacieśniały	się;	tunel	między	nimi	coraz	to	węższy.

Poznał	hełmiste	wzgórza	pustyni.	Szosę	jak	asfaltowa	rzeka	o	zamarzłej	powierzchni…
Już	 płyta.	 Ziemia	 blisko,	 blisko,	 szybka	 i	 nieuchwytna,	 gnająca	 do	 tyłu,	wciąż	 jeszcze
nieosiągalna.

Maszyna	 uderzyła	 o	 beton.	 Odbiła	 się	 pod	 kątem	 nieco	 szerszym,	 niżeli	 to	 było
dozwolone.	Spadła	jeszcze	raz,	ale	już	mocno	przylepiła	się	do	jasnego	strumienia	betonu.
Podwozie	wytrzymało	jednak	ciężar	upadku.

Herbert	 czekał	 na	 ostatnie	 sekundy,	 wlepiwszy	 oczy	 w	 strzałkę	 żyrokompasu.	 Gdy
nadszedł	czas,	wyrzucił	spadochron,	który	z	tyłu	rozwinął	się	w	białą	kopułę,	nady-maną
pędem	i	strachem.

Kilometry	startingu	biegły	coraz	wolniej.

Na	 skraju	 lądowiska	 Herbert	 pchnął	 maszynę	 prawym	 silnikiem	 i	 sprowadził	 z
głównego	 pasa.	 Powiedział	 do	 mikrofonu:	 „podać	 czas	 lądowania”,	 i	 nie	 zaczekał	 na
odpowiedź.

Uwolnił	 się	 z	 pasów	 fotela.	 Wstał,	 czując,	 jak	 krew	 ucieka	 z	 głowy.	 Niepewnym
krokiem	opuścił	kabinę.	Zwolnił	zatrzask	wyjścia.	Rozsunęła	się	aluminiowa	drabinka.

Zeskoczył	na	ziemię.

Stanął	na	betonie,	a	później	ruszył	przed	siebie.

Noc	była	chłodna,	a	powietrze	idące	znad	zatoki	głębokie	i	soczyste,	nawet	wydawało
się	słone,	bo	na	wargach	zostawał	gorzkawy	posmak.

Z	pustyni	ciągnął	zwierzęcy	jazgot	głodu,	czyhania	i	drapieżnej	miłości.

Tam	gdzie	leżało	osiedle	przycupnięte	na	skarpie	 jak	wodny	porost,	niebo	rozjaśniało
się	niczym	od	świtu.	Inna	łuna,	bardziej	różowa	i	migotliwa,	drgała	ponad	bunkrami	portu.
Wokół	Herberta	roztaczał	się	obszerny	płat	czarnej	ziemi,	jak	woda	w	pachnący	wieczór.

Był	 zaczadzony.	 Powietrzem,	 nocą,	 nagłą	 ciszą,	 spokojem,	 ziemią	 twardą	 i
nieustępliwą	 pod	 stopami,	 jazgotem	 głodnej	 pustyni,	 ale	 nade	 wszystko	—	 spokojem	 i
ciszą.

Nogi	nie	chciały	słuchać	poleceń,	a	w	kolanach	jak	by	nie	było	stawów.

Musiał	 przystanąć.	 Kręciło	 mu	 się	 w	 głowie.	 Przetarł	 dłonią	 oczy.	 Światła	 portu
rozmazały	się	zupełnie,	jak	wtedy,	gdy	kropla	deszczu	stacza	się	z	rzęs.

Nagle	ziemia	zachwiała	się	pod	nim.

Wyciągnął	 ręce,	 by	 utrzymać	 równowagę.	 W	 głowie	 zadrżało	 wszystko	 i	 stracił
orientację,	gdzie	beton,	gdzie	światła	portu,	dokąd	sięga	niebo.	Wszystko	zmieszało	się	w
świadomości.	Skronie	raz	po	raz	przeszywał	ostry	ból,	niczym	głuche	uderzenia.



Ocucił	się	po	chwili.	Klęczał	na	środku	startingu	w	zielonkawej	poświacie.

Dalej	przed	sobą	dostrzegał	tę	zieloną	rzekę	o	szklanej	powierzchni.

Wydało	mu	się,	że	tam	gdzie	rozpoczynał	się	mrok,	coś	się	poruszało.

Przeszedł	kilka	kroków.

Wtedy	zobaczył,	że	idzie	szosą,	gładką	szosą	asfaltową.	Po	obu	stronach	rosną	smukłe,
szumiące	drzewa.

Naraz	pojawiły	się	oczka	świateł.	Gnające	w	jego	stronę,	żywe,	oszalałe	w	zawrotnej
szybkości.

Wyciągnął	 znowu	 ręce,	 żeby	 zasłonić	 się	 przed	 burzą	 wściekłych	 świateł.	 Pędziły
wozy.	Mijały	go	jakoś	tak	z	ubocza;	prawie	ich	nie	dostrzegał,	gdy	już	powinny	wpaść	nań
i	stratować,	zrównać	z	asfaltem.

Usłyszał:	brzęk,	hałas,	 trąbienie,	żelazne	obręcze,	 cienki	gwizd	opon,	człapanie	 koni,
wrzask	dziecka…

Zasłonił	się	ręką	i	krzyknął	świszczącym	głosem:

—	Nie!…

Zacisnął	do	bólu	powieki,	a	gdy	spojrzał	znowu,	szosy	uciekinierów	już	nie	było.

Spostrzegł	 natomiast	 w	 głębi	 startingu	 czekających	 ludzi.	 Szedł	 im	 naprzeciw.	 Gdy
spojrzał	uważniej,	zauważył,	że	ludzie	nie	siedzą	i	nie	czekają,	lecz	także	idą.	Niepewnie,
ociągając	 się,	 lecz	 nieustannie	 zbliżają	 się	 do	 niego.	 Mógł	 już	 rozpoznać	 pierwsze
sylwetki,	szare	kitle,	czarne	kurtki,	piaskowe	prochowce.

Zatrzymał	się.	Oni	byli	coraz	to	bliżej.

Nagły	dreszcz	wstrząsnął	całym	organizmem,	aż	zakłuł	w	naskórku	głowy,	w	uszach	i
w	samych	końcach	palców.

Ludzie,	 którzy	 szli,	 mieli	 szczurze	 mordki.	 A	 właściwie	 to	 nie	 ludzie,	 lecz	 szczury
człapiące	w	ludzkiej	postawie.	Tylko	ręce	ludzkie…

Przyglądał	się	mordkom	niosącym	zarazę.	Wstręt	ponownie	zwalił	go	z	nóg.

Uniósł	 się	 na	 klęczkach	 i	 czekał,	 aby	 nadeszły.	 Jak	 tylko	 zdołał	 ogarnąć	 wzrokiem,
wszędzie	 niekończący	 się	 pochód	 owych	 szkaradnych	 głów,	 które	 wychynęły	 nie
wiadomo	skąd.

Pierwsze	szeregi	już	na	wyciągnięcie	ręki.	Czuł	w	nozdrzach	zatykający	smród.

Upadł,	aby	nie	patrzeć.

Skoro	podniósł	się,	na	drodze	nikogo	nie	było,	pochód	przewalił	się	ponad	nim,	ominął
bokami,	pozostał	w	tyle.

Szybko	więc	 ruszył	 naprzód,	 na	 ile	 tylko	 pozwalały	mu	 sztywne	 w	 kolanach	 nogi	 i
dygocąca	 głowa.	 Spieszył	 się	 coraz	 bardziej,	 aż	 oddech	 wydarł	 się	 z	 płuc	 nierówny,
chrapliwy	i	wciąż	krótszy.



Przystanął.	Pas	betonu	znowu	nie	był	pusty.

Maleńkie	czerwone	oczko.	W	miarę	 jak	bacznie	przyglądał	mu	się,	nabierało	życia,	a
jego	blask,	 chociaż	 nikły,	 był	 niemal	 kłujący.	Nim	 zdołał	 zastanowić	 się,	 już	 były	 dwa
oczka,	jedno	tuż	obok	drugiego.	Wyglądały	jak	żarzące	się	węgle	wyrzucone	na	drogę.

Postąpił	kilka	kroków.	Zachłysnął	się	urwanym	oddechem	i	krwią	idącą	do	twarzy.

Spoza	czerwonych	oczek	wynurzyły	się	długie	wąsy,	potem	odnóża,	za	którymi	czaił
się	odwłok	skorpiona.	Duży	skorpion	zdolny	rozczapierzonymi	łapami	powalić	człowieka,
aby	 później	 zadać	 cios	 ostrym	 końcem	 długiego,	 zakręconego	 odwłoku	 wypełnionego
śmiercią.

Skorpion	 siedział	 na	 drodze	 i	 patrzył	 czerwonymi	 oczkami	 matowo,	 beznamiętnie,
kamiennie,	chociaż	uważnie.

Nieco	dalej	ukazały	się	nowe	ślepia	—	 jak	martwe	koraliki.	Wypełzł	drugi	skorpion,
gdzieś	z	boku	i	zaczaił	się	poza	pierwszym,	na	asfalcie.

Nie	wiedział,	jak	długo	patrzył,	ponieważ	utracił	pojęcie	czasu.

Bydlaków	z	szerokimi	oczyma	i	zadartymi	odwłokami	przybywało.

Cała	ich	procesja	wyległa	na	asfalt	i	czekała,	co	uczyni	pierwszy.

To,	co	było	poza	 jego	plecami,	 dla	Herberta	nie	 istniało.	Nie	przyszło	mu	do	głowy,
żeby	zawrócić	i	uciec,	dopóki	serce	nadąża	z	pracą.

Bał	 się	 ruszyć	 ku	 przodowi,	 bał	 się	 pozostać	 w	miejscu,	 aby	 nie	 zniecierpliwiły	 się
skorpiony,	a	zwłaszcza	ten	pierwszy.

Właściwie	 przestał	 teraz	 istnieć.	 Cały	 skupiony	 był	 we	 własnym	 wzroku,	 który
przylepił	się	do	skóry	skorpiona	pokrytej	wstrętnym	meszkiem.

Oczy	Herberta	 rozbiegały	się,	bo	nie	nadążały	w	 śledzeniu	dwu	naraz	wyciągniętych
odnóży	nieruchomego	skorpiona.

Wtedy	 właśnie	 czerwone	 oczka	 poruszyły	 się.	 Zwęziły,	 zbiegły	 do	 siebie	 w
przedwczesnym	uścisku.	Odnóża	drgnęły.

Herbert	runął	twarzą	na	beton.

Słaby	powiew	zgarniał	z	lotniska	suche	trawy,	miótł	nimi	po	startingu,	ciskał	w	lampy
sygnałowe,	 rozjaśnione	 zielonym	 blaskiem	 po	 obu	 stronach	 płyty.	 Ukośne	 promienie
księżyca,	 wiszącego	 tuż	 nad	 hełmami	 pustyni,	 ślizgały	 się	 po	 gładkiej	 nawierzchni.
Minuty	spadały	jak	błędne	gwiazdy	z	nieboskłonu.

Gdy	odzyskał	świadomość,	najpierw	poczuł	łagodny	chłód	betonu	przenikający	czoło,
policzki	i	wargi.	W	ustach	trzeszczał	piasek	i	zamieniał	się	w	papkę	zmieszany	ze	śliną	 i
krwią.

Uniósł	głowę,	jeszcze	drżącą	nerwowo.	Usiłował	podnieść	się	na	rękach,	ale	nie	władał
nimi.	Przywarł	więc	znowu	do	twardej,	chłodnej	drogi.

Pachniało	 intensywnie	 ziemią.	 Rozpoznał	 w	 tej	 silnej	 woni	 zapach	 znad	 jeziora	 po



skoszeniu	pszenicy,	zapach	brzegu	Michiganu	w	letni	wieczór	i	posmak	spalenizny	idący
od	zwęglonych	badyli	pustynnych.	To	była	 ta	 sama	ziemia,	która	go	 tylekroć	odurzała	 i
którą	użądlił,	i	która	znowu	przyjmowała	go	charakterystycznym	oddechem	uspokojenia	i
pewności.

Dźwignął	 się	 na	 łokciach,	 na	 dłoniach,	 klęknął,	 otarł	 z	 kombinezonu	 płaty	 śliny
zmieszanej	z	krwią	i	wstał.

Zaczerpnął	szeroko	powietrza	i	rozejrzał	się.

Wtedy	spostrzegł,	że	stoi	pośrodku	dwu	szpalerów	zielonych	świateł	pasa	startowego.

Odwrócił	się	i	dopiero	teraz	usłyszał	narastający	łoskot.

Maszyna	ziejąca	jamami	silników	dotknęła	kołami	płyty,	ostro	gnała	naprzeciw	niego.
,,Tamci	 nie	 zdążą	 poderwać	 się,	 ja	 nie	 zdołam	 uskoczyć.	 Więc	 na	 koniec	 miałem
szczęście.”
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