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PRO PŘÍPAD,
ŽE BYSTE TOMU NEVĚŘILI

Při psaní jsem si to neuvědomoval, ale ukázalo se, že Toulky
s Puff jsou příběhem, který mě bude jako ústřední melodie
provázet během mého krátkého pobytu na této planetě.
Stejnou píseň se mnou sdílí nevím kolik miliónů lidí: co
znamená být svobodný a jak vlastně vyjádřit svobodu toho,
že si můžeme každý den zvolit, jak bude náš život vypadat?
Solitéři, kteří jsou mezi námi, naši cestovatelé, naši
průzkumníci, ti nám jdou celou dobu příkladem. Jste
ochotni odhodit konvence, jste ochotni vzdát se viditelné
bezpečnosti pro neviditelnou, nebo dokonce vůbec žádnou bezpečnost? „Hej, dobrodruzi, braši solitéři, dejte se
touhle cestou!“
Já ne. Já nejsem solitér. Mám s nimi jen dva společné
rysy: 1) nemám kravatu, 2) nikdy jsem na sobě neměl oblek.
A navíc jsem natolik umíněný, že na tom do konce života
nehodlám nic měnit. To ale nestačí, aby ze mě byl Alfa
Solitér, jsem někde na konci abecedy, někde mezi U a Y.
To je důvod, proč mě někteří podezírají, že ve svých
knihách překrucuju pravdu, přeháním, nebo si dokonce
vymýšlím.
Nemám nejmenší pochyby, že stejné to bude i s tímhle
příběhem, budete mě podezírat, že jsem si ho vyfabuloval.
Ještě než jsem potkal pana Žabáka nebo samotnou Puff,
bylo mi jasné, že všichni budete pochybovat, že k takovým
setkáním opravdu došlo. Budete pochybovat, že příhody na
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těchhle stránkách byly něčím víc než představami líného
autora, který se maximálně o pár centimetrů nadzvedl ze
svých péřových polštářů, aby je zapsal.
První útržkovité důkazy vám poskytnou skromné fotografie z mého mobilu. A ještě lépe vás o pravdivosti
každého slova i každodenního dobrodružství, o kterém si
možná přečtete, přesvědčí série fotografií Dana Nickense,
co na svou jedinečnou zrcadlovku Canon EOS 5D řady II
se širokoúhlým objektivem pořídil ze sestřičky mé Puff,
vlastního experimentálního hydroplánu.
Osud nás svedl dohromady kvůli tomuhle letu a taky
z lásky k tobě, můj milý čtenáři, aby ty fotografie byly
trvalým důkazem, že opravdu každá událost a myšlenka
na následujících stránkách nebo na high-tech visuálních
pseudostránkách, které máte na monitorech, je pravdivá!
Žádná divoká dobrodružství, jen taková, jaká téměř jistě
může prožít vlastně každý. Bez nevyhnutelného ohrožení
života.
Je to už několik let, co se mě prostřednictvím nápisu na
svém tričku kdosi zeptal: „Jsi svobodný?“
A tady je má dvěma malými hydroplány a kontinentem
širokým desetitisíce horizontů trochu opožděná odpověď.

Richard Bach
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SETKÁNÍ
KAPITOLA 1

Vzpomínáte si na Vítr ve vrbách aneb Žabákova dobrodružství?
Pamatujete se v tom vyprávění na Žabáka, pána ze Žabího hrádku? Nepřipadal vám… výstřední, že ne?
Mně taky ne.
Jeho okouzlení automobilem od chvíle, kdy ho poprvé
spatřil, byste nenazvali posedlostí, viďte?
Ani já ne.
Jednoho dne uviděl Žabák letadlo a kvůli němu odhodil
automobil jako starou plechovku. Bylo docela přirozené,
že chtěl ochutnat svobodu, jakou je let nad zemí, ne?
Nic víc.
Žabák to řekl líp, než bych to dokázal já: „Neexistuje
svoboda bez nezávislosti, přátelé. Nejsem svobodný, pokud
se neodpoutám od někoho, kdo mě postrkuje, nutí, rozhoduje o mém životě proti mé vůli!“
Stál před svými přáteli Krysou a Krtkem a Jezevcem
a mnou: „Svoboda, říkám! Svoboda není žít podle toho,
jak mi někdo řekne, že musím, ale žít podle vlastního
nespoutaného ducha!“
„To je ono!“ řvali jsme nadšeně všichni čtyři a bušili
dlaněmi do stolu, až stříbrné příbory chřestily.
Žabák mi mluvil z duše. Když jsme konečně získali
nezávislost, co máme dělat se svobodou, kterou nám přináší – žít podle pravidel druhých?
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Není přece nic nezávislejšího než létající stroj, nic svobodnějšího než letadlo, nějaké takové, jako má Žabák,
které by mohl pilotovat i se zavázanýma očima!
Nevedeme rozhovor před nějakou dobou nebo před
dávnými časy, vedeme ho teď!
Jelikož mě to včera přesvědčilo, koupil jsem si letadlo.
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INZERÁT
KAPITOLA 2

2008 SEAREY 912S 73 T.T.A.E. • NA PRODEJ DO DOBRÝCH
RUKOU. • Je to SeaRey ‚Classic‘, která byla vybavena několika inovacemi podle SeaRey LSX: vířiče, zavěšení podvozku, sloupek ostruhy
a vylepšená přepážka. Karbonový „C“ trup, motor Rotax 912ULS 100HP,
elektrický podvozek, elektrické klapky, hydraulické brzdy s ráfky Hegar 6.00 x 6, třílistá vrtule Ivo Prop, palivová nádrž obsah 26 galonů,
externí 40 ampérový alternátor, chladič oleje, poziční světla Whelen.
• Kontakt Jim Ratte – REKREAČNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY,
zprostředkovatel, bytem Malabar, FL USA. Telefon:321-253-9434;
http/www.seareyspecialist.com.

Všechny tyhle technické výrazy pro mě něco znamenají,
jak by taky měly po všech těch letech, co se motám kolem
letadel. Tenhle stroj, tak podobný tomu Žabákovu, napadlo
mě… no, u mě přece bude v dobrých rukou!
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Zavolal jsem Jimu Ratteovi na číslo 321-253-9434. Ohlásil
se slovem „haló“ a já mu řekl: „U mě bude v dobrých rukou!“
Není to rozkošná věcička? Je to samozřejmě létající člun:
létá ve vzduchu, přistává na zemi, pluje po vodě. U takového letadla si musíte pamatovat jen jednu věc: Přistáváte
na zemi, spustíte podvozek. Přistáváte na vodě, zvednete
kola nahoru. Jestli se s nějakým obojživelným letounem
opovážíte dosednout na jezero nebo na řeku se spuštěnými koly, vytvoří se obrovský gejzír a vy klejete a nadáváte
většinou už pod vodou. Já si při přistání na vodě dávám
na kola velký pozor, takže nemám problém.
Je tu ale malý háček: moje nové potěšení sídlí v hangáru na Floridě, vzdušnou čarou dva tisíce osm set mil od
mého domova ve státě Washington. Vydám se tedy přes
celý kontinent a budu řídit své letadlo tři tisíce čtyři sta
mil domů – protože to nebude vzdušnou čarou a v horách
je pořád ještě zima a sníh a vánice, kterým se musí malá
letadla vyhýbat jako čert kříži.
Tady je dokonalý příklad nápadu, který mění každodenní trojrozměrný svět. Někdejší kluk oslněný vizemi
vpadá do mého života a znovu mě vtahuje do svých vášní:
Dobrodružství! Romantika! Život na hraně!
Jestli jste četli Knihy fretek, připadá vám to volání povědomé? Slyšíte ten ruch ve fretčím světě, do něhož patří
Budgeron a Strobe a Cheyenne, Stormy a Bethany? Zvlášť
ve světě Bethany, protože když to porovnáme, tenhle malý
hydroplán a já bychom mohli letět s Fretčí záchrannou
službou ze záchranné stanice FRS Base Maytime, která
není daleko od našeho domova. Letěli bychom se SeaRey
nad Bethaniným záchranným člunem J-101 Odhodlaná
a já bych ji pozoroval při plnění jejího poslání zachraňovat
v moři malá ohrožená zvířata.
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S pomocí instruktora se naučím to letadlo řídit, procvičím se v pilotování a několik dalších týdnů pak strávím
letem domů. A možná se mnou poletí ještě nějaký pilot
nebo mě bude doprovázet ve svém vlastním letadle! Kdo ví?
Zpočátku budu létat každý den, využiju svobodu, jaká je
nám všem dána: žít, jak si vybereme. Taková SeaRey může
letět téměř kamkoliv, prakticky kdykoliv. To je svoboda,
jak má být: vzít SeaRey tam, kam chci.
Jestli jsem během života získal nějaké ponaučení, tak
tohle: Každý si volíme svou šachovnici a své hřiště, každý
z nás si vybírá jeviště, na kterém chce hrát.
Já si vybírám oblohu. Je někdo jiný než já sám, kdo mi
může zabránit, abych tam zamířil, abych žil, jak se mi líbí?
Kdo mě může zastavit? Myslím, že nikdo. Mám v plánu
zjistit, jestli je to pravda.
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