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Linia

Era în 1926. Intrasem de curând ca tânăr pilot de linie la So -
cietatea latécoère, care asigura, înainte de aeropostal, iar apoi de
air-France, legătura dintre Toulouse şi Dakar. Învăţam acolo
meseria. Ca şi alţi camarazi, îmi făceam, la rândul meu, ucenicia pe
care tinerii trebuie s-o deprindă înainte de-a li se încredinţa cinstea
să piloteze avionul poştal. probe cu avioanele, deplasări între
Toulouse şi perpignan, insipide lecţii de meteo în fundul unui
hangar îngheţat. Trăiam cu spaima munţilor din Spania, pe care nu-
i cunoşteam încă, şi aveam respect pentru camarazii mai vechi.

Cu aceşti camarazi mai vechi, morocănoşi, niţel cam distanţi,
acordându-ne de sus sfaturile lor, ne întâlneam la restaurant. Şi când
unul dintre ei, care se întorcea de la alicante sau de la Casablanca
întârziat, cu haina de piele udă de ploaie, ne întâlnea, iar vreunul
din tre noi îi adresa sfios vreo întrebare asupra călătoriei, răspunsu -
rile lui scurte, zilele de furtună, ofereau o lume fabuloasă, plină de
curse, de capcane, de faleze care se ivesc pe neaşteptate şi de
vârtejuri ce-ar fi dezrădăcinat până şi cedrii. Balauri negri apărau
intrarea văilor, mănunchiuri de fulgere încununau crestele. aceşti
vechi piloţi întreţineau cu îndemânare respectul nostru pentru ei.
Dar din când în când, pururi demn de respect, câte unul dintre ei nu
se mai înapoia.
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Îmi amintesc bunăoară de-o întoarcere a lui Bury, care s-a pră -
buşit pe urmă în Corbieri. acest bătrân pilot tocmai luase loc între
noi şi mânca, fără o vorbă, cu umerii încă striviţi de efort. Era în
seara uneia din acele păcătoase zile în care, de la un capăt la celălalt
al liniei, cerul e putred, în care pilotului i se pare că toţi munţii se
rostogolesc în noroi, aşa cum tunurile cu odgoane rupte brăzdau
puntea corăbiilor cu pânze de odinioară. l-am privit pe Bury, am
înghiţit în sec şi m-am încumetat, în cele din urmă, să-l întreb dacă
zborul îi fusese greu. Cu fruntea încreţită, aplecat peste farfurie,
Bury nu auzea. la bordul avioanelor descoperite, pe timp rău,
trebuia să te apleci dincolo de parbriz ca să vezi mai bine, iar palele
de vânt îţi şuierau îndelung în urechi. Bury îşi ridică în sfârşit capul,
păru că mă aude, că-şi aminteşte şi, brusc, începu să râdă cu un râs
limpede. Şi râsul acela mă uimi, pentru că Bury râdea rar; acel râs
scurt, care-i însenina oboseala. El nu dădu nici o altă lămurire asupra
victoriei sale, aplecă iar capul şi reîncepu să mestece în tăcere. Dar
în atmosfera cenuşie a restaurantului, printre micii func ţionari care-şi
recapătă forţele aici după umila trudă din cursul zilei, acest camarad
cu umerii încovoiaţi îmi păru de o nobleţe stranie; de sub înfăţişarea
lui aspră, el lăsa să iasă la iveală îngerul care învin sese balaurul.

Veni în sfârşit seara în care fui chemat, la rândul meu, în biroul
directorului. Îmi spuse simplu:

– Vei pleca mâine.
aşteptam acolo, în picioare, să-mi spună că discuţia a luat sfâr -

şit. Dar, după o tăcere, adăugă:
– Cunoşti bine consemnele?
motoarele, pe atunci, nu ofereau câtuşi de puţin siguranţa pe

care o oferă motoarele de azi. Deseori, se opreau dintr-o dată, fără
să ne prevină, cu un zgomot de văsărie spartă. Şi doar că nu ne
agăţam cu mâinile de scoarţa stâncoasă a Spaniei, care nu oferea nici
un fel de refugiu. „aici, când se strică motorul, spuneam noi, avio -
nul, vai! nici el nu întârzie să facă la fel.“ Dar un avion, un avion se



înlocuieşte. Important era, înainte de orice, să nu te apropii orbeşte
de stâncă. De aceea ni se interzicea, sub ameninţarea celor mai grave
sancţiuni, să zburăm pe deasupra mărilor de nori care se află peste
zonele muntoase. Dacă pilotul în pană s-ar fi cufundat în câlţii aceia
albi, ar fi putut să se ciocnească de vârfurile munţilor, fără să le vadă.

Iată de ce, în seara aceea, o voce înceată insista încă o dată
asupra consemnului: 

– E foarte frumos să zbori cu busolă pe deasupra Spaniei, pe
deasupra mărilor de nori, e foarte elegant, însă...

apoi, mai încet: 
–...însă ia aminte: dedesubtul mărilor de nori... pândeşte

eternitatea.
Iată că, dintr-o dată, această lume calmă, atât de netedă, atât de

simplă, pe care-o descoperi când ieşi dintre nori, căpăta pentru mine
o valoare necunoscută. Dulcea ei licoare devenea o capcană. Şi îmi
imaginam această imensă capcană albă, desfăşurată acolo, sub pi -
cioa rele mele. Dedesubt nu domneau, cum s-ar fi putut crede, nici
freamătul oamenilor, nici tumultul, nici forfoteala vie a oraşelor, ci
o tăcere şi mai absolută, o pace şi mai definitivă. acest clei alb deve-
nea pentru mine hotarul dintre real şi ireal, dintre cunoscut şi necu -
noscut. Şi mă dumeream, în sfârşit, că un spectacol n-are nici un
sens decât privit prin prisma unei culturi, a unei civilizaţii, a unei
me serii. muntenii cunoşteau şi ei mările de nori. Şi totuşi nu desco -
pereau într-însele această perdea fabuloasă.

Când am ieşit din biroul directorului, m-am simţit prada unui
orgoliu copilăresc. aveam să fiu, la rândul meu, începând de cu zori,
responsabilul unei încărcături de pasageri, responsabilul curierului
pentru africa. Dar mă simţeam şi foarte umil. mă socoteam prost
pregătit. Spania era săracă în refugii; mi-era teamă, în faţa penei care
ameninţa, că n-o să ştiu unde să caut adăpostul unui câmp de aterizare
forţată. mă aplecasem peste hărţile aride, fără să descopăr în ele în vă-
ţămintele de care aveam nevoie; şi, cu inima plină de acest ames  tec
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de timiditate şi orgoliu, m-am dus să petrec acea seară de început de
carieră cu camaradul meu Guillaumet. Guillaumet bătuse aceleaşi
dru muri înaintea mea. Guillaumet cunoştea şiretlicurile care-ţi dau
cheile Spaniei. Trebuia să fiu iniţiat de Guillaumet. Când am intrat
la el, mi-a surâs: 

– am aflat vestea. Îţi pare bine?
Se îndreptă către dulap, să caute sticla cu porto şi paharele, apoi

se întoarse către mine, continuând să surâdă: 
– Să bem pentru asta. o să fie bine, ai să vezi.
Camaradul acesta, care mai târziu avea să bată recordul în

traversările poştale peste anzii Cordilieri şi peste atlanticul de Sud,
răspândea în jur încredere, aşa cum o lampă răspândeşte lumina.
Câţiva ani mai înainte, în acea seară, în cămaşă, cu braţele
încrucişate sub cearcănul lămpii, zâmbind cu cel mai binefăcător
dintre zâmbete, îmi spusese simplu: „Furtunile, ceaţa, zăpada, toate
acestea te vor sâcâi uneori. Gândeşte-te atunci la toţi aceia care le-
au cunoscut înaintea ta şi spune-ţi cu simplitate: ceea ce alţii au
reuşit pot şi eu să reuşesc.“ Îmi desfăşurai hărţile şi-l rugai totuşi să-
mi arate puţin drumul ce-aveam să străbat. Şi, aplecat sub lampă,
sprijinit de umărul înaintaşului meu, regăsii pacea din timpul anilor
de şcoală.

Dar ce lecţie ciudată de geografie am primit atunci! Guillaumet
nu-mi dădea noţiuni despre Spania: îmi făcea din Spania o prietenă.
nu-mi vorbea nici de hidrografie, nici de populaţii, nici de bogăţia
animală. nu-mi vorbea despre Guadix, ci despre cei trei portocali de
la marginea unui câmp din apropiere de Guadix. „Fereşte-te de ei,
înseamnă-ţi-i pe hartă...“ Şi cei trei portocali ocupau, de aci înainte,
pe harta mea, mai mult loc decât Sierra nevada. nu-mi vorbea des -
pre lorca, ci despre o simplă fermă din apropiere de lorca. Despre
o fermă plină de viaţă. Şi despre fermierul ei. Şi despre fermiera ei.
Şi cuplul acela, pierdut în spaţiu, la o mie cinci sute de kilometri de
noi, căpăta o importanţă enormă. Bine înşurubaţi în povârnişul mun -
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telui lor, asemenea paznicilor de la faruri, sub stelele de deasupra
lor, cei doi fermieri erau gata să alerge într-ajutorul oamenilor.

astfel, scoteam la iveală din imensa lor îndepărtare şi uitare
amănunte ignorate de toţi geografii din lume. Căci numai Ebrul, care
potoleşte setea oraşelor mari, îi interesează pe geografi. Dar nu şi
râuleţul ascuns sub ierburi la vest de motril, acest părinte care hră -
neşte zeci de feluri de flori. „Teme-te de acest râuleţ, el strică nete -
zimea câmpului... notează-ţi-l şi pe el pe hartă.“ ah! îmi voi aminti
mereu de şarpele de lângă motril! Doi bani n-ai fi dat pe el, căci cu
dulcele său murmur abia de încânta câteva broaşte, dar de odihnit nu
se odihnea decât cu un ochi. lungit sub ierburi, în paradisul acelui
câmp de aterizare forţată, mă pândea de la o depărtare de două mii
de kilometri. la cel dintâi prilej, m-ar fi prefăcut într-o jerbă de
flăcări...

aşteptam de asemenea fără să dau înapoi cei treizeci de
bolovani de piatră, înşiraţi acolo, pe povârnişul colinei, ca nişte
berbeci gata de atac: „Socoţi câmpia aceasta senină ca podul palmei,
şi deodată, buf! cei treizeci de bolovani de piatră care ţi se prăvălesc
sub roţi...“ Iar eu răspundeam cu un surâs fericit unei ameninţări atât
de perfide.

Şi, încetul cu încetul, Spania de pe harta mea devenea, sub lu -
mina lămpii, o ţară din basmele cu zâne. Însemnam cu o cruce refu -
giile şi capcanele, însemnam fermierul, cei treizeci de bolovani, râu -
leţul. Şi dădeam exact cuvenita sa importanţă acestei păstoriţe, pe
care geografii o trecuseră cu vederea.

Simţii, după ce mi-am luat rămas-bun de la Guillaumet, nevoia
să umblu prin acea seară îngheţată de iarnă. Îmi ridicai gulerul
mantalei şi, printre trecătorii care nu ştiau nimic, îmi plimbai
tinerescul meu elan. Eram mândru să trec printre aceşti necunoscuţi,
cu sufletul plin de taina mea. aceşti barbari mă ignorau, dar în zori
aveau să-mi încredinţeze, o dată cu încărcătura sacilor poştali, grijile
lor, elanu rile lor. Şi în mâinile mele aveau să-şi descarce nădejdile.
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Încotoşmănat astfel în manta, treceam printre dânşii cu paşi protec-
tori, dar habar n-aveau ei de grija mea.

Şi nici măcar nu primeau mesajele pe care mi le trimitea noap -
tea. Doar carnea mea prindea de veste de viscolul ce se pregătea,
poate, şi care ar fi putut complica întâia-mi călătorie. Cum ar fi ajuns
să afle oamenii aceia care se plimbau că, una câte una, stelele se stin-
geau? numai eu singur eram învrednicit cu-o asemenea taină. mi se
comunicau poziţiile inamicului înainte de bătălie...

Totuşi, cuvintele de ordine care mă angajau atât de grav le pri -
meam în apropierea vitrinelor luminate în care străluceau darurile de
Crăciun. În ele păreau expuse, în noapte, toate bunurile pământului
şi gustam beţia orgolioasă a renunţării. Eram un războinic ame -
ninţat: ce mă interesau aceste cristaluri strălucitoare, hărăzite
sărbătorilor serii, aceste abajururi de lampă, aceste cărţi? mă
scăldam de pe-acum în cerul neguros şi muşcam din carnea amară a
nopţilor de zbor: devenisem pilot de linie.

Era trei dimineaţa când fui trezit. Împinsei brusc jaluzelele, vă -
zui că ploua şi mă îmbrăcai preocupat.

o jumătate de oră mai târziu, aşezat pe mica-mi valiză,
aşteptam, la rândul meu, pe trotuarul lucios de ploaie, să treacă
omnibu zul să mă ia. atâţia camarazi înaintea mea trăiseră în ziua
confirmării lor încordarea aceleiaşi aşteptări, cu inima puţin strânsă.
În sfâr şit, acest străvechi vehicul, care răspândea o larmă de fiare
vechi, apăru în colţul străzii şi avusei îngăduinţa, la rândul meu, ca
şi camarazii ceilalţi, să mă înghesui pe-o banchetă, între vameşul
somnoros şi câţiva funcţionari. Înăuntru se simţea un aer închis, mi -
rosea a administraţie prăfuită, era mirosul unui birou învechit în care
viaţa unui om se împotmoleşte. omnibuzul se oprea din cinci în
cinci sute de metri, să mai ia vreun secretar, vreun vameş, vreun in -
spector. Cei care şi adormiseră răspundeau cu un mormăit vag la
salutul noului sosit, care se îndesa cum putea şi adormea la rândul
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său. peste pavajele neregulate din Toulouse trecea un fel de convoi
trist; şi pilotul de linie, amestecat cu funcţionarii, nu se deosebea la
început deloc de ei... Dar felinarele defilau, aerodromul se apropia,
bătrânul omnibuz care se hurducăia nu mai era decât o crisalidă
cenuşie din care omul avea să iasă transfigurat.

Ca şi mine, sub aparenţele sale de subaltern vulnerabil, încă su -
pus arţagurilor inspectorului, fiecare camarad simţise, în vreo dimi -
neaţă asemănătoare, născându-se în el responsabilul Curierului
pentru Spania şi africa; îl simţise născându-se pe cel care, cu trei ore
mai târziu, avea să înfrunte, printre fulgere, balaurul din Hospitalet...
pe cel care, cu patru ore mai târziu, avea să hotărască, după ce
învinsese balaurul, în deplină libertate, atotputernic, fie ocolirea
mării, fie asaltul direct al masivilor alcoy, pe cel care avea să
negocieze cu furtuna, cu munţii, cu oceanul.

Ca şi mine, pierdut în anonimatul echipei, fiecare camarad, sub
cerul sumbru al iernii de la Toulouse, simţise într-o dimineaţă ase -
mănătoare crescând în el suveranul care, cu cinci ore mai târziu, lă -
sând în urmă ploile şi ninsoarea nordului, alungând iarna, avea să
mic şoreze viteza motorului şi să înceapă coborâşul în plină vară, sub
strălucitorul soare din alicante.

omnibuzul de atunci a dispărut, însă austeritatea şi lipsa lui de
confort mi-au rămas vii în amintire. El simboliza cu adevărat pre -
gătirea necesară asprelor bucurii ale meseriei noastre. Totul căpăta o
surprinzătoare sobrietate. Şi îmi amintesc de-a fi aflat trei ani mai
târziu, în mai puţin de zece cuvinte, de moartea pilotului lécrivain,
unul dintre sutele de camarazi de linie care, într-o zi sau într-o noap -
te cu ceaţă, a luat drumul eternităţii.

Era aşadar ora trei dimineaţa şi domnea aceeaşi linişte, când îl
auzirăm pe director, ascuns în umbră, ridicănd vocea la inspector: 

– În noaptea asta lécrivain n-a aterizat la Casablanca.
– ah! răspunse inspectorul. ah?
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Şi, smuls din visul lui, făcu un efort să se trezească, să-şi arate
zelul şi adăugă: 

– a! Da? n-a reuşit să treacă? S-a întors? 
la care, din fundul omnibuzului, i se răspunse doar atât: „nu“.

aşteptam să auzim urmarea, dar nu mai urmă nimic. Şi, pe măsură
ce secundele se prăvăleau, devenea tot mai evident faptul că „nu“-ului
acela nu-i va mai urma nici un alt cuvânt, că era un „nu“ fără apel,
că lécrivain nu numai că nu aterizase la Casablanca, dar că nu va
mai ateriza niciodată nicăieri.

aşadar, în zorii primului meu zbor de curier, în dimineaţa
aceea, mă supuneam la rându-mi riturilor consfinţite ale meseriei şi
simţeam că-mi lipseşte siguranţa trebuitoare pentru a privi, prin fe -
restre, pavajul lucios în care se oglindeau felinarele. pe deasupra
băltoacelor de apă, se vedeau alergând pale mari de vânt. Şi mă gân-
deam: „pentru primul meu zbor de curier... Într-adevăr... am foarte
puţin noroc.“ mi-am îndreptat privirea către inspector: „E timp
urât?“ Inspectorul se uită spre geam, cu ochi plictisiţi: „asta nu-i
nimic“, mormăi el în cele din urmă. Şi mă întrebam după ce semn se
recunoaşte timpul prost. Cu un singur surâs, Guillaumet alungase,
cu o seară înainte, toate presimţirile rele cu care ne copleşeau cama-
razii mai vechi, dar îmi reveneau în minte cuvintele: „pe cel care nu
cunoaşte ruta, piatră cu piatră, îl plâng dacă-i e dat să înfrunte o
furtună de zăpadă... a, da! îl plâng!“ Ei trebuiau să-şi salveze
prestigiul şi de acea clătinau din cap, privindu-ne cu o milă puţin
stânjenitoare, ca şi cum ar fi deplâns în noi o candoare nevinovată.

Şi, într-adevăr, pentru câţi dintre noi acest omnibuz nu fusese
oare ultimul adăpost? pentru şaizeci, pentru optzeci? Conduşi de
acelaşi şofer tăcut, într-o dimineaţă ploioasă. mă uitam în jur: punc -
te luminoase străluceau în umbră, ţigări aprinse punctau gândurile.
Umile meditaţii ale unor funcţionari îmbătrâniţi. Câtor dintre noi
aceşti tovarăşi de drum nu le serviseră de ultim cortegiu?
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Uneori, surprindeam destăinuirile care se schimbau pe şoptite.
Erau destăinuiri despre boli, despre bani, despre tristele griji casni -
ce. Ele dezvăluiau zidurile închisorii întunecate în care aceşti oameni
se închiseseră. Şi, deodată, îmi apăru chipul destinului.

Vechiule birocrat, camarad care-mi stai alături, nimic nu te-a
făcut niciodată să evadezi, dar nu eşti tu răspunzător de asta. Ţi-ai
construit o pace a ta, astupând cu ciment toate ieşirile spre lumină,
aşa cum obişnuiesc termitele. Te-ai rostogolit ca o minge în
securitatea ta burgheză şi te-ai înfundat în rutină, în riturile
înăbuşitoare ale vieţii de provincie, ai ridicat acest meterez umil
împotriva vânturilor, a mareelor şi a stelelor. nu vrei să-ţi faci griji
cu marile pro bleme, destul te-ai străduit să-ţi uiţi condiţia de om. nu
eşti locu i torul unei planete rătăcitoare, nu-ţi pui întrebări fără
răspuns: eşti un mic-burghez din Toulouse. nimeni nu te-a zgâlţâit
de umeri, când poate ar mai fi fost încă timpul. Iar acum, huma din
care eşti făcut s-a uscat şi s-a întărit, şi nimic n-ar mai putea, de aci
înainte, să deş tepte pe muzicianul aţipit în tine, sau pe poetul, sau pe
astronomul care poate sălăşluia în tine la începutul începuturilor.

nu mă mai plâng de răpăielile ploii. magia meseriei îmi des -
chide o lume în care voi înfrunta, în mai puţin de două ore, bala urii
negri şi crestele încoronate de coamă de fulgere albastre, lume în
care, slobod, o dată cu venirea nopţii, îmi voi citi calea în astre.

aşa decurgea botezul nostru profesional şi aşa ne începeam
călătoriile. aceste călătorii erau, de cele mai multe ori, fără peripeţii.
Scoboram, liniştiţi ca nişte înotători de profesie, în adâncimile lumii
noastre. azi e bine explorată. pilotul, mecanicul, radiotelegrafistul
nu mai încearcă o aventură, ci se închid într-un laborator. Sunt atenţi
la jocul indicatoarelor, nu mai privesc dezlănţuita goană a peisajelor.
afară, munţii sunt învăluiţi în întuneric, dar pentru ei nu mai sunt
munţi. Sunt nişte forţe nevăzute a căror apropiere trebuie calculată.
radiotelegrafistul notează cuminte cifrele la lumina lămpii, meca -
nicul îşi face însemnări pe hartă, şi pilotul îşi corectează drumurile,
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dacă munţii s-au abătut din direcţia urmată, dacă vârfurile pe care ar
fi vrut să le evite la stânga s-au desfăşurat în faţa lui, în tă cerea şi se -
cretul pregătirilor militare. Cât despre cei de la radiourile de supra -
veghere de pe sol, ei îşi notează cuminţi în caiete, în aceeaşi secun -
dă, aceleaşi cuvinte dictate de camaradul lor: „Douăsprezece şi
patruzeci. Direcţia 230. Totul e bine la bord.“

aşa călătoreşte azi echipajul. nu simte deloc că e în mişcare. E
foarte departe de orice reper, ca noaptea pe mare. Şi motoarele um -
plu această cameră luminată cu un freamăt care-i transformă esenţa.
Iar ceasul îşi vede de drum. În aceste cadrane, în aceste lămpi de
radio, în aceste ace respiră o alchimie nevăzută. aceste tainice
gesturi, aceste cuvinte înăbuşite, această atenţie pregătesc din
secundă în secundă miracolul. Şi când clipa a venit, desigur că
pilotul îşi poate lipi fruntea de geam. aurul s-a născut din neant: el
străluceşte în luminile escalei.

Şi cu toate acestea, noi toţi am cunoscut zborurile în care, dintr-o
dată, în lumina unui punct de vedere particular, numai cu două ore
înainte de escală, am simţit că ne aflăm departe, aşa cum poate n-am
fi simţit lucrul acesta în Indii, şi de unde nu mai speram să ne în toarcem.

aşa s-a întâmplat când a trecut mermoz pentru prima dată
atlanticul de Sud în hidroavion şi s-a oprit, spre seară, în regiunea
pot-au-noir. Văzu atunci cum în faţa lui se îngrămădeau, dintr-un
minut într-altul, valuri de trombe, ca şi cum s-ar fi clădit un zid, şi
pe urmă, deasupra pregătirilor acelea, se statornici noaptea şi le as -
cunse. Iar când, peste o oră, mermoz se strecură printre nori, el se
găsi într-un regat fantastic.

Trombe marine, unele peste altele şi nemişcate în aparenţă ca
stâlpii negri ai unui templu, se ridicau în faţa lui. Umflate către
capete, aceste trombe susţineau bolta întunecată şi joasă a furtunii,
dar printre spărturile ei se prăvăleau fâşii de lumină, şi luna plină
strălucea în deschizătura dintre stâlpi, pe lespezile reci ale mării. Iar
mermoz, printre aceste ruine nelocuite, îşi continuă drumul, tăind-o
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