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I.
Rozednilo se a svìí slunce zlatì pableskovalo po mírnì zvlnìném moøi.
Míli od bøehu èeøila vodu rybáøská loï a vzduchem se nesl køik svolávající hejno k
snídani. Nakonec se tisíc rackù slétlo a vichni se zaèali rvát o kusy potravy, pøièem
nevynechali jediný úskok, jak napálit druhého. Zaèínal dalí perný den.
Ale daleko odtud, úplnì sám nad lodìmi i pobøeím, trénoval Jonathan Livingston
Racek. Ve výce sto stop spustil noièky s plovací blánou, zvedl zobáèek a celý se vypnul,
aby udrel køídla v bolestivì prohnuté køivce. Ta køivka umoòovala létat tak pomalu, a
mu vítr zaèal eptat do tváøe a moøe se pod ním zastavilo. Pøimhouøil oèi soustøedìním,
zadrel dech a s námahou prohnul køídla o dalí... jediný... palec. V tom se mu rozèepýøilo
peøí, ztratil rychlost a zaèal se propadat.
Rackové, jak jistì víte, nikdy nelétají trhanì a nikdy neztrácejí rychlost. Ztratit rychlost
ve vzduchu, to je pro nì veliká hanba a ostuda.
Ale Jonathan Livingston Racek se nestydìl. Radìji znovu rozepjal køídla v té nezvykle
ostré køivce - a znovu ztrácel rychlost a propadal se jako kámen. Nebyl to zkrátka obyèejný
pták.
Vìtina rackù se ani nesnaí nauèit víc, ne základní prvky létání - staèí jim vìdìt,
jak se mají odlepit od bøehu, popadnout nìco k jídlu a frr zpátky. Vìtinì rackù toti nezáleí
na létání, ale na jídle. Naemu rackovi vak lo pøedevím o létání a ne o jídlo. Jonathan
Livingston Racek nejradìji ze veho létal.
Pøitom si uvìdomil, e mu jeho zpùsob uvaovaní nepøináí mezi ostatními ptáky
ádnou zvlátní popularitu. Vdy i táta s mámou kroutili hlavami, e jejich Jonathan nedìlá
od rána do veèera nic jiného, ne poøád dokola zkouí nízký klouzavý let.
A mìl co objevovat! Nemohl napøíklad pochopit, jak je moné, e pøi letu nad vodou
ve výce mení, ne polovièní rozpìtí køídel vydrí ve vzduchu déle a nemusí se tolik
namáhat. Klouzavý let v takovém pøípadì nekonèil obvyklým uchnutím do vody; místo
toho za ním noièky, pevnì aerodynamicky pøitisknuté k tìlu, zanechávaly dlouhou irokou
stopu. A kdy zaèal podobnì pøistávat i na bøehu a vyorávat brázdu do písku, rodièe u
zaèínali být zoufalí.
Proè to Jonathane dìlá? vyèítala mu maminka. Nemùe být jako vichni ostatní?
Copak je to tak tìké pøenechat pøízemní létání pelikánùm nebo albatrosùm? Proè nejí,
Jonathane? Vdy jsi kost a kùe!
Mnì to nevadí, mámo. Mì zajímá jen jediné: Chci si vyzkouet, co vechno ve
vzduchu dokáu. Chci to prostì vìdìt.
Podívej Jonathane, domlouval mu otec po dobrém. Blíí se zima. Rybáøských lodí
bude málo a ryby ijící na povrchu se stáhnou do hlubin. Kdy u chce nìèemu pøijít na
kloub, tak se, prosím tì, zajímej o potravu a nauè se ji shánìt. Já proti tomu tvému létání
osobnì nic nemám, ale klouzavého letu se nenají, to si zapi za ui. Pamatuj si, e létá
proto, aby sis sehnal nìco do zobáku.
Jonathan poslunì pøikývl. Nìkolik dní se snail být jako ostatní - snail se doopravdy;
køièel a pral se jako vichni rackové, kteøí se kolem lodí a nábøeí potápìli za odpadky z
ryb a kousky chleba. Jene mu to vùbec nelo.
K nièemu to nevede, pomyslel si a schválnì upustil obtínì ulovenou anèovièku.
Vyhladovìlý, starý racek, který se za ním rozehnal, ji bez øeèi popadl. Kdybych se byl
radìji uèil létat! Vdy neznám skoro nic!
A za chvíli u Jonathan zase létal sám, daleko nad moøem. Uèil se, byl astný.
Zaèal rychlostí a za týden toho o ní vìdìl víc, ne nejrychlejí ze vech rackù. Ze vech sil
mával køídly a z výky tisíc stop se vrhl do bleskového støemhlavého letu k vlnám - a hned

poznal, proè se rackové do støemhlavého letu nepoutìjí. Bìhem esti vteøin nabral rychlost
sedmdesáti mil za hodinu. Pøi takové rychlosti ztrácí køídla stabilitu.
Periodicky se to opakovalo. A se snail, jak chtìl, a vydával ze sebe doslova vechno,
pøi vysoké rychlosti ztrácel kontrolu nad letem.
Nejdøíve stoupání do tisíce stop. Plnou parou vpøed a pak se s mávajícími køídly
vrhnout støemhlav k zemi. Levé køídlo mu pokadé vyletìlo nahoru a celý byl prudce
stren do leva; chtìl si pomoci pravým køídlem, ale ten pohyb ho srazil rovnou do propasti.
Rotoval kolem vlastní osy a padal.
Tomu strení se nedokázal ubránit. Zkouel to desetkrát za sebou, ale pokadé,
jakmile dosáhl sedmdesátimílové rychlosti, ho najednou cosi popadlo jak chumáèek peøí
a srazilo ho to do moøe.
Nakonec ho jednou, kdy èekal, a z nìho okape voda, napadlo, e trik bude v tom,
aby pøi vysoké rychlosti udrel køídla v nehybné poloze - nabrat padesátku a pak u
nemávnout.
Zkusil to znovu z výky dvou tisíc stop. Letìl støemhlav dolù, pøímo po hlavì, s køídly
roztaenými a nehybnými od chvíle, kdy pøekroèil rychlost padesáti mil. Vyadovalo to
nesmírnou námahu, ale nakonec se to povedlo. Bìhem deseti vteøin se øítil devadesátkou.
Jonathan vytvoøil nový svìtový rekord rackù.
Na vavøínech ale usnout nestaèil. Ve chvíli, kdy zaèal vypínat køídla, pøesnì v
okamiku, kdy zmìnil jejich úhel, byl zase stren do starého netìstí. Katastrofa ho pøi
devadesátimílové rychlosti zasáhla naplno jako tøaskavina. Jonathan ve vzduchu doslova
explodoval a byl vren proti moøské hladinì, tvrdé jako cihlová zeï.
Kdy se probral, byla u hluboká tma a on byl zmítán vlnami, ozáøenými mìsíèním
pøísvitem. Místo køídel mìl orvané olovìné placky, ale nejvíce pocioval tíi pádu v zádech.
Hlavou mu blesklo polovìdomé pøání, aby ho ta tíe pomalu stáhla na dno, aby mìl vechno
za sebou.
Kdy se nad ním hladina u témìø zavøela, zaslechl ve svém nitru neznámý dutý
hlas. Nedá se nic dìlat. Jsem jenom racek a dokáu jen to, k èemu jsem byl stvoøen.
Kdybych byl na svìtì od toho, abych pøiel na kloub létání, musel bych se narodit s radarem
na hlavì. Kdybych byl od toho, abych létal rychle, musel bych mít krátká køídla jako sokol
a místo ryb bych jedl myi. Táta mìl pravdu. Musím s tím bláznìním pøestat. Musím se
vrátit k Hejnu a být rád, e jsem jenom obyèejný racek, který toho moc neumí.
Hlas zmlkl a Jonathan mu dal za pravdu. Racek má v noci sedìt na bøehu a já budu
ode dneka normální, na mou dui. Bude to tak lepí pro vechny.
S námahou se odlepil od temné hladiny, rozletìl se k zemi a jetì si liboval, e se
nauèil létat nízko a s minimální námahou.
To pøece nejde, napadlo ho. S tím se musím rozlouèit a na vechno, co jsem se
nauèil, musím zapomenout. Jsem racek jako kadý jiný a nic víc, take musím letìt, jako
létají rackové. S námahou se vyplhal do výky sta stop, mával usilovnì køídly a vlekl se
k pobøeí.
Jakmile se rozhodl, e bude øádovým pøísluníkem Hejna, okamitì se mu ulevilo.
U ho nebude ádná síla nutit do uèení, u ho nebude ohroovat ádné riziko ani katastrofa.
A bylo docela pøíjemné pøestat myslet a jen si letìt tmou ke svìtlùm na pobøeí.
Ale poèkat! Vdy je tma. Znovu se zdìenì ozval ten dutý hlas. Racek nikdy nelétá
po tmì.
Ale Jonathan ho pøeslechl. Je to moc hezké, blesklo mu hlavou. Mìsíc a svìtla se
mihotají po hladinì, takové malé majáky uprostøed noci, vude klid a mír...
Okamitì dolù! Racek nikdy nelétá po tmì! Kdybys byl na svìtì od toho, abys létal
po tmì, musel bys mít soví oèi! Musel bys mít v hlavì radar! Mìl bys krátká køídla jako
sokol!

V té chvíli se ve tmì a sto stop nad hladinou Jonathanu Livingstonu Rackovi rozsvítilo.
Najednou bylo po pøedsevzetích i po bolesti.
Krátká køídla. Krátká køídla jako sokol! Nic jiného to nechce! e mi to ale trvalo! Chce
to jen taková mròavá køidélka, staèí, kdy pøitisknu køídla k tìlu a poletím jen na konci
letek! Krátká køídla!
Vznesl se dva tisíce stop nad temné moøe, a ani pomyslil na moné selhání a smrt,
pøitiskl køídla pevnì k tìlu, do vìtru nechal trèet jen úzké uhlazené èepele letek a vrhl se
støemhlav dolù.
Vítr mu burácel v hlavì, jako øev nìjaké pøíery. Sedmdesát mil za hodinu, devadesát,
sto dvacet a jetì víc. Napìtí v køídlech bylo pøi stoètyøicetimílové rychlosti skoro nií ne
pøedtím pøi sedmdesátimílové a staèilo nepatrnì pohnout koneèky letek, aby ze
støemhlavého pádu pøeel do klouzavého letu nad hladinou. Pøipadal si jako edá dìlová
koule, zalitá mìsíèním svìtlem.
Oèi mìl pøivøené jako dvì èárky, aby je chránil pøed vìtrem, ale byl astný. Stoètyøicet
mil za hodinu - a zvládá to! A kdyby se vznesl do výky pìt tisíc stop, to by teprve bylo...
Ten bájeèný prudký vítr smetl vechna pøedsevzetí, jimi se pøed chvilkou zabýval. Poruil
slib, který dal sám sobì, a pøece necítil ádnou vinu. Takové alibi platí jen pro racky, kteøí
se smiøují s obyèejnými vìcmi. Kdo se dopracoval k mimoøádnému, nemá podobných
závazkù zapotøebí.
Slunce jetì ani nevylo a Jonathan u trénoval. Z výky pìti tisíc stop vypadaly
rybáøské lodì jako nepatrné èerné teèky na ploché modré vodì a Hejno pachtící se za
snídaní pøipomínalo krouící mraèno malátných molù.
Byl naivu a trochu se chvìl radostí i hrdostí, e pøemáhá vlastní strach. Pøitiskl
køídla k tìlu, rozepjal pouze krátké prohnuté letky a vrhl se støemhlav do moøe. Po ètyøech
tisících stopách dosáhl vrcholné rychlosti a vzduch se promìnil v kompaktní bubnující
zvukovou stìnu, proti ní u nemohl letìt rychleji. Letìl kolmo dolù rychlostí dvìstì ètrnácti
mil za hodinu. Polkl naprázdno, jakmile mu blesklo hlavou, e kdyby se mu v této rychlosti
uvolnila køídla, roztrhalo by ho to na milión kouskù. Jenome v rychlosti cítil sílu, radost a
èirou krásu.
V tisíci stopách zaèal pomalu rozpínat køídla. Koneèky letek se v tom straném vichru
chvìly a cukaly. Loï s hejnem rackù rostly pøímo pøed ním jako meteor.
Nedokázal zastavit, vdy v této rychlosti neumìl jetì ani zatáèet.
Sráka ale znamená okamitou smrt.
Zavøel tedy oèi.
Toho rána se krátce po rozednìní stalo, e Jonathan Livingston Racek proletìl
støedem Hejna shromádìného k snídani; øítil se se zavøenýma oèima rychlostí dvìstì
ètrnácti mil za hodinu a kolem nìho se rozlétalo svitìní vìtru a peøí. Racek tìstìny se
na nìj tentokrát usmál a nikomu se nic nestalo.
Jetì kdy mu zobáèek míøil zase rovnou do nebe, øítil si to stoedesátkou. Kdy
letìl obyèejnou dvacítkou a mohl koneènì uvolnit køídla, loï byla zase jen jako drobeèek
chleba na hladinì v hloubce ètyø tisíc stop.
To je pøece naprostý triumf! Nejvyí rychlost! Racek dosáhl rychlosti dvou set ètrnácti
mil za hodinu! To bylo prolomení vech bariér, nejslavnìjí okamik v dìjinách Hejna. A v
té chvíli zaèala pro Jonathana Racka nová éra. Zrovna letìl na oputìné místo, kde trénoval
støemhlavý let z výky osmi tisíc stop a okamitì se rozhodl, e pøijde na to, jak pøi vysoké
rychlosti zatáèet.
Zjistil, e pøi vysoké rychlosti na hladké zatoèení staèí nepatrný pohyb jednoho péra.
Pøedtím si ovem na vlastní kùi vyzkouel, e staèí pohnout jetì jedním a okamitì
zaène rotovat jako støela z puky... Tak se Jonathan stal prvním leteckým akrobatem mezi
racky.

Toho dne mu nezbyl èas na hovory s ostatními racky, protoe létal jetì dlouho po
setmìní a objevil pøemet, pomalý výkrut, prudký výkrut, obrácenou vývrtku, obrácený pøekrut
a brdìní.
+-+-+
Kdy se Jonathan Racek vrátil k Hejnu nocujícímu na pobøeí, byla u dávno noc.
Únavou se mu toèila hlava, ale samou radostí si pøed pøistáním dal jetì jeden pøemet a
kopaný výkrut. A uslyí o tom velkém pøevratu, pomyslil si, urèitì budou skákat nadením.
Teï bude alespoò pro co ít! Místo ucouraného pendlování mezi rybáøskými lodìmi a
pobøeím bude mít ivot koneènì smysl! Vyhrabeme se z tuposti a najdeme sami sebe,
budou z nás tvorové plni dokonalosti, inteligence a znalostí. Koneènì mùeme být svobodní!
Mùeme se nauèit létat!
Vidìl pøed sebou skvìlou a záøivou budoucnost.
Kdy pøistál, rackové sedìli shromádìni v Radì. Bylo vidìt, e tam sedí u nìjakou
dobu. A oni na nìj opravdu èekali!
Jonathane Livingstone Racku, postav se doprostøed! Z hlasu Starího znìl
nejpøísnìjí úøední tón. Postavit se doprostøed mohlo znamenat jen jediné: nejhlubí
zahanbení nebo krajní zneuctìní! Kvùli poctì bývali doprostøed povoláváni výhradnì
vùdcové Hejna. U vím, blesklo mu hlavou, to bude kvùli té snídani, urèitì vidìli ten Pøevrat!
Ale já o pocty nestojím! Netouím po tom, abych se stal vùdcem. Chci se se vemi podìlit
o své poznatky, ukázat jim obzory, které se pøed námi otvírají. Pak vstoupil doprostøed
kruhu.
Jonathane Livingstone Racku, oslovil ho Starí. - Postav se doprostøed kruhu, a
tì vichni rackové vidí!
Bylo mu, jako by ho nìkdo pratil klackem do hlavy. Noièky se pod ním tøásly, køídla
se najeila a v uích mu zaèalo huèet. Coe? Má tu stát na hanbì? To není moné! A co
pøevrat? Oni to nechápou! Vichni se mýlí! Mýlí!
...za bezohlednost a neodpovìdnost, hømìl slavnostní hlas, která se nesluèuje s
dùstojností a tradicí vech rackù...
Být postaven na pranýø uprostøed shromádìných rackù znamenalo, e bude vyvren
ze spoleènosti a vypovìzen na oputìné Vzdálené útesy.
...jednoho dne, Jonathane Livingstone Racku, pozná, e nezodpovìdnost se
nevyplácí. ivot je neznámo a nepoznatelno: staèí, kdy víme, e máme na svìtì jíst a ít
co nejdéle. Racek Radì nikdy neodmlouvá, ale Jonathan pozvedl hlas: Jakápak
nezodpovìdnost, bratøi? Znáte snad odpovìdnìjího racka, ne je ten, který objevuje a
následuje smysl a vyí cíle ivota? Tisíc let jsme se honili za rybími hlavami, ale teï
koneènì máme proè ít - uèit se, objevovat a být svobodní! Dejte mi poslední pøíleitost,
dovolte, abych vám pøedvedl, co jsem objevil... Jako by mluvil do kamene.
Bratrství mezi námi pominulo, zaskøehotalo Hejno jednohlasnì a jakoby na povel
ho pøestali poslouchat a obrátili se k nìmu zády.
+-+-+
Jonathan Racek il od toho dne sám, ale zato doletìl pìkný kus cesty za Vzdálené
útesy. Netrápila ho samota, ale spí to, e ostatní rackové odmítli slávu létání, která se jim
nabízela - odmítli prostì otevøít oèi a vidìt.
Dennì se nauèil nìco nového. Zjistil, e pøi bleskovém støemhlavém letu dokáe
ulovit vzácnou a chutnou rybu, která ije deset stop pod hladinou; nebyl u odkázán na
rybáøské lodì, ani okoralý chleba, aby si opatøil nutnou potravu. Nauèil se spát ve vzduchu,

udrovat smìr ve vìtru vanoucím v noci od pevniny a urazit mezi soumrakem a svítáním
sto mil. Díky vnitøní sebekontrole dokázal létat v husté moøské mlze nebo se vznést a do
oslòujícího jasna nad ní... To vechno ve chvíli, kdy ostatní rackové neèinnì pøelapovali
na bøehu a tupì zírali do mlhy a detì. Nauèil se vyuívat vìtrù vanoucích hluboko do
vnitrozemí a ivit se tam hmyzími pochoutkami.
Kdysi to chtìl pøinést Hejnu a teï mìl vechno sám pro sebe. Nauèil se létat a cena,
jakou za to zaplatil, mu nevadila. Jonathan Racek pøiel i na to, e nuda, strach a vztek
zkracují rackùm ivot a protoe se jich sám zbavil, doil se opravdu vysokého vìku.
+-+-+
Pøiletìli veèer a zastihli Jonathana, jak v klidu a míru krouí po své milované obloze.
Oba rackové, kteøí se zèistajasna objevili vedle jeho køídel, svítili èistotou jako hvìzdy a
jejich záøe nìnì a pøátelsky osvìtlovala temnou noc. Nejkrásnìjí na nich vak bylo
umìní, s ním letìli; jejich letky se pohybovaly pøesnì na palec od pièky Jonathanových
køídel.
Jonathan je mlèky podrobil zkouce, v ní ádný racek jetì neobstál. Prohnul køídla
a sníil rychlost na pouhou míli, a se témìø zastavil. Oba záøiví ptáci udìlali toté a
pøesnì zachovali místo ve formaci. Znali pomalé létání!
Jonathan pøitiskl køídla k tìlu, zvrátil se a pøeel do støemhlavého letu rychlostí sto
devadesáti mil za hodinu. Øítili se za ním v bezvadné formaci.
Nakonec v plné rychlosti pøeel do dlouhého vertikálního pomalého výkrutu. Udìlali
s úsmìvem toté!
Vrátil se k vodorovnému letu, chvíli mlèel a nakonec promluvil: Kdo
vlastnì jste?
Patøíme ke tvému Hejnu, Jonathane. Jsme tví bratøi. Mluvili rozhodným a klidným
tónem. Pøili jsme ti ukázat cestu do vìtích výek, dovedeme tì domù.
Ale já ádný domov nemám. Ani Hejno. Jsem Psanec. Navíc právì letíme na samém
vrcholu Velkého horského vìtru. Vý ne ubohých pár set stop své staré tìlo nevynesu.
Ale vynese, Jonathane. Proto ses pøece uèil. Jednu kolu má za sebou a teï
zaène jinou.
Jonathana celý ivot provázely záblesky poznání, ale teprve teï se mu rozsvítilo.
Mají pravdu. Dá se pøece létat rychleji a také je èas jít domù.
Naposledy se rozhlédl po obloze i po nádherné støíbøité zemi, nad ní se toho tolik
nauèil.
Mùeme vyrazit, øekl nakonec.
A Jonathan Livingstone Racek vzlétl se dvìma hvìzdnými racky a zmizel na naprosto
temné obloze.

II.
Tak tohle je tedy nebe, napadlo ho a musel se sám sobì smát. Posuzovat nebe v
okamiku, kdy se k nìmu racek teprve vznáí, se jaksi nehodí.
Pøiel ze Zemì a doprovázen dvìma skvìlými racky, se vznesl nad mraky. Viml si,
e jeho vlastní tìlo zaèíná svítit podobnì jako oni. Mladý Jonathan Racek, který odjakiva
il za jeho zlatýma oèima, zùstal, jak byl, ale vnìjí podoba se mu zmìnila.
Poøád to bylo tìlo racka, ale umìlo létat mnohem lépe, ne to staré. Staèilo polovièní
úsilí a letìl dvakrát tak rychle jako za nejlepích dnù na Zemi.
Peøí mìl svítivì bílé, køídla hladká a bezvadná jako plátky vyletìného støíbra. S
gustem se s nimi zaèal seznamovat, svìøovat jim svou sílu.
Pøi dvoustech padesáti mílích za hodinu cítil, e se blíí maximální rychlosti, jakou
dokáe vyvinout pøi vodorovném letu. Kdy dosáhl dvouset sedmdesáti dvou mil za hodinu,
napadlo ho, e rychleji to u asi nepùjde a byl trochu zklamán. I nové tìlo mìlo hranice
monosti. Letìl sice rychleji ne kdykoli pøedtím, ale pøesto narazil na hranici, kterou bude
muset pøekonat a pøitom se poøádnì zapotí. Pomyslel si, e v nebi by ádná omezení být
nemìla.
Mraky se roztrhali, prùvodci mu popøáli astné pøistání a náhle se rozplynuli v øídkém
vzduchu.
Jonathan letìl nad moøem smìrem k rozeklanému skalnatému pobøeí. Nad útesy
se vznáelo jen pár rackù. Daleko na sever, nad samým obzorem, poletovalo nìkolik
dalích; nové konèiny, nové mylenky, nové otázky. Proè je tu tak málo rackù? V nebi by
jich pøece mìla být hejna. Proè na mì najednou padla taková únava? Rackové v nebi
pøece nemají být unavení a nikdy nespí.
Kde tohle vechno slyel? Vzpomínky na ivot na zemi se mu pomalu zaèaly vytrácet
z pamìti. Na Zemi se samozøejmì nauèil spoustu vìcí, ale jednotlivé detaily u vidìl
jakoby v mlze - rvou se tam zøejmì o potravu a udìlali z nìho Psance.
Nad pobøeím mu beze slov pøiletìlo vstøíc dvanáct rackù. Vytuil, e ho rádi vidí. Byl
to jeho slavný den - den, na jeho svítání se ji nepamatoval.
Nasadil na pøistání na plái, mával køídly, aby se zastavil palec nad zemí, a pak
mìkce dosedl do písku. Ostatní rackové pøistáli kolem nìho, jenome ádný pøitom
nepohnul ani pírkem. S rozepjatými svítivými køídly se dali unáet vìtrem a potom nìjak
pohnuli peøím a zastavili se pøesnì v okamiku, kdy se noièkami dotkli písku. Byla to
skvìlá technika, ale Jonathan byl pøíli unavený a nemohl si ji hned na místì vyzkouet.
Neøekl ani slovo a usnul vestoje.
V následujících dnech si Jonathan ovìøil, e se o létání musí nauèit nejménì tolik
vìcí jako v pøedelém ivotì. Jenome jinak. Tady byl mezi racky, kteøí uvaovali jako on.
Pro vechny bylo v ivotì nejdùleitìjí usilovat o dokonalost (a také jí dosáhnout), v tom,
co mìli nejradìji, v létání. Byli to do jednoho samí skvìlí rackové, kteøí dennì trávili prakticky
vechen èas létáním a nácvikem vrcholné letecké akrobacie.
+-+-+
Jonathan si dlouho nevzpomnìl na svìt, odkud pøiel, na místo, kde ije Hejno,
zavírající oèi pøed poitkem z létání, protoe má v hlavì jen samou honbu za potravou.
Ale obèas - tøeba jen na zlomek vteøiny - mu hlavou bleskla vzpomínka.
Jednou se to stalo, kdy odpoèíval se svým instruktorem na plái. Mìli za sebou
ranní lekci kopaných výkrutù se sloenými køídly.

Kam se vichni podìli, Sullivane? zeptal se tie, protoe u ovládal telepatii, s ní
se tito rackové dorozumívali místo obvyklých skøekù. Proè nás tu není víc? Tam, odkud
jsem pøiel, byla...
...spousta rackù, tisíce a tisíce. Já vím. Sullivan zavrtìl hlavou. Na to ti mùu øíct
jen jediné. Ty jsi, Jonathane, vyjímeèný pøípad, jeden z miliónù. Vìtina z nás se sem
propracovávala velice namáhavì. Putovali jsme z jednoho svìta do druhého, který se od
prvního pøíli neliil, hned jsme zapomínali, odkud pøicházíme a vùbec jsme se nestarali
odkud smìøujeme, protoe jsme ili jen pro pøítomnou chvíli. Dovede si pøedstavit kolika
ivoty jsme museli projít, ne nás vùbec napadlo, e ivot znamená víc ne jídlo, boj, nebo
moc v Hejnu? Moná tisíc, moná deset tisíc takových existencí! Potom dalí stovka ivotù,
ne nám zaèalo svítat, e existuje nìco jako dokonalost a dalí stovka, ne jsme pøili na
to, e smyslem naeho ití je tu dokonalost najít a jetì ji zdokonalit. Tohle pravidlo ostatnì
platí i tady; pøítí svìt si volíme tím co se nauèíme v tomto. Kdy se nic nenauèí, bude to
stejné, stejná omezenost a olova na nohou.
Roztáhl køídla a obrátil se tváøí proti vìtru. Ty ses ale, Jonathane, nauèil tolik vìcí
najednou, e ti na cestu sem staèil jediný ivot.
A u byli oba zase ve vzduchu a trénovali. Prudké výkyvy ve formaci byly obtíné,
protoe polovinu èasu musel Jonathan pøemýlet s hlavou dolù, mìnit prohnutí køídel a
navíc peèlivì sledovat kadý pohyb instruktora.
Zkusíme to znovu, opakoval dokola Sullivan. Znovu a znovu. Kdy nakonec øekl,
e je spokojen, zaèali nacvièovat obrácené pøemety.
+-+-+
Jeden veèer se vichni rackové, kteøí zrovna nelétali, shromádili na písku a o èemsi
pøemýleli. Jonathan sebral vekerou odvahu a pøistoupil ke Starímu rackovi, který se
prý brzy mìl odebrat na dalí svìt.
Èangu... øekl nervóznì.
Starý racek se na nìj pøívìtivì podíval a odpovìdìl: Copak, chlapèe? Stáøí ho
neoslabilo, naopak zocelilo, dokázal pøedehnat kadého racka a znal vìci, které se ostatní
s obtíností teprve uèili.
Èangu, v tomto svìtì není nebe, viï?
Starí racek, ozáøený mìsícem, se pousmál a øekl: Ty u se zase uèí, Jonathane .
Co tedy bude dál? Kam vlastnì smìøujeme? Je vùbec nìjaké nebe?
Není. Nebe není místo. Nebe znamená být dokonalý. Starí racek se odmlèel a
pak dodal: Ty umí létat rychle, nebo snad ne?
Mnì ...mnì se rychlost moc líbí, odpovìdìl Jonathan. Byl otázkou zaskoèen, ale
zároveò mu lichotilo, e si ho Starí racek viml.
Nebi se pøiblíí, jakmile dosáhne dokonalé rychlosti. Neznamená to, e bys musel
létat tisíc, nebo milion mil za hodinu, ani není tøeba dosáhnout rychlosti svìtla. Protoe
kadé èíslo je omezení a dokonalost nezná mezí.
Èang se beze slova vznesl a ve zlomku vteøiny ho vidìli nad vodou, padesát yardù
daleko. Pak opìt zmizel a ve zlomku vteøiny byl zpátky vedle Jonathana.
Je to vlastnì legrace, øekl místo komentáøe. Jonathan se nestaèil divit. Na nebe se
u zapomnìl zeptat. Jak to dokáe? Jaký je to pocit? Jak daleko doletí?
Doletí do kadé doby, na kadé místo, kam chce, odpovìdìl Starí racek. Já se
dostanu kam chci a kdy chci. Zahledìl se na moøe a pokraèoval. Je to divné. Rackové,
kteøí radi cestují, ne by se zdokonalovali, postupnì pøestanou létat a nikam se
nedostanou. Ti, kdo si odøeknou cestování a radìji se zdokonalují, dosáhnou cíle okamitì.
Pamatuj si, Jonathane, nebe není místo, ani doba, protoe na místì a èase vlastnì nezáleí.
Nebe je...

„Mùe mì nauèit létat, jako létá sám? naléhal nedoèkavý Jonathan, fascinován
pøedstavou, e stanul tváøí tváø dalímu neznámu, jemu mùe pøijít na kloub.
Samozøejmì, pokud má sám zájem.
A jaký! Kdy zaèneme?
Jestli chce, tøeba hned.
Chci umìt takhle létat, vyhrkl Jonathan a v oèích mìl zvlátní svit. Co mám dìlat,
povìz!
Èang mluvil pomalu a bedlivì mladého racka pozoroval. Chce-li létat rychle, jako
mylenka, a je to kamkoli, musí si hned na zaèátku uvìdomit, es u pøiletìl...
Podle Èanga byla podstata vìci v tom, e se Jonathan musí pøestat povaovat za
zajatce tìla, jeho køídla mají zhruba metrové rozpìtí a které snese výkon, který je moné
zaznamenat na obyèejné mapì. Mìl by pochopit, e jeho pravá podstata, dokonalá, jako
nenapsatelné èíslo, ije zároveò v celém prostoru a èase.
+-+-+
Jonathan se zakousl do práce; trénoval dennì, zaèínal pøed úsvitem a konèil a po
pùlnoci. Ale a se snail sebevíc, nepostoupil dopøedu ani o krok.
Zapomeò na víru! opakoval mu èasto Èang. Nepotøebovals ji. Kdy ses uèil létat,
musel jsi pochopit podstatu létání. Teï to má stejné. Zkus to znova...
Jednoho dne, zrovna kdy stál na bøehu a zavíral oèi soustøedìním, Jonathanovi
svitlo a pochopil, jak to Èang myslí. Je to pøesnì tak. Já pøece jsem dokonalý racek, který
se neleká ádných omezení! Radost, která ho zaplavila, ho a okovala.
Dobøe! øekl mu Èang a v jeho hlase znìlo vítìzství.
Jonathan otevøel oèi. Stál se Starím rackem na úplnì jiném moøském pobøeí. Stromy
rostly a k samému moøi, nad hlavami jim hnula dvì stejná, lutá slunce a byli úplnì
sami.
Podstatu jsi u pochopil, ozval se Èang, ale bude to chtít jetì trochu praxe...
Jonathan byl celý zkoprnìlý. Kde to jsme? zeptal se.
Starí racek, na kterého neznámé prostøedí neudìlalo sebemení dojem, se odmítal
zabývat podrobnostmi. Zøejmì jsme na nìjaké planetì, která má zelenou oblohu a místo
slunce dvojitou hvìzdu.
Jonathan zaskøehotal nadením - poprvé od té doby, co opustil Zemi. ONO TO
JDE!
Samozøejmì, e to jde, odpovìdìl Èang. Kdy ví, co dìlá, tak ti vdycky vechno
vyjde. A teï k té praxi...
+-+-+
Kdy se vrátili, byla u tma. Ostatní rackové hledìli na Jonathana s úasem ve
zlatých oèích - vdy vidìli, jak zmizel odnìkud, kde il tak dlouho.
Nemohl vydret pøíval gratulací, jimi ho zahrnovali. Vdy jsem tady nováèek, pouhý
zaèáteèník! Já se pøece musím uèit od vás!
Tomu nevìøím , Jonathane, nesouhlasil Sullivan, sedící hned vedle nìho. Za deset
tisíc let jsem nepotkal racka, který by mìl mení strach z uèení ne ty. Hejno se ztiilo a
Jonathan nevìdìl rozpaky kam s køídly.
Mùem se pustit do zápasu s èasem, jestli má chu, navrhoval Èang, abys umìl
létat do minulosti i do budoucnosti. Potom tì èeká nejtìí, nejpronikavìjí a zároveò
nejzvlátnìjí ze veho. Pak bude schopen zaèít poznávat smysl dobroty a lásky.
Uplynul mìsíc - alespoò mu to tak pøipadalo a Jonathan se uèil neobyèejnì rychle.
Vdycky mu lo vechno rychle na základì obyèejné zkuenosti, ale teï, kdy se stal

mimoøádným ákem samého Starího racka, pohlcoval nové mylenky jako nìjaký
aerodynamický opeøený poèítaè.
Jednoho dne vak Èang zmizel. Klidnì se vemi hovoøil, nabádal je, aby nikdy
nepøestali s uèením a tréninkem a aby se neustále zdokonalovali v chápání dokonalého
neviditelného principu vekerého ití. Zatímco k nim promlouval, jeho peøí se stávalo jasnìjí
a jasnìjí a nakonec záøilo tak pronikavì, e vichni rackové museli zavøít oèi.
Jonathane, øekl - a byla to jeho poslední slova - musí se poøád uèit mít rád.
Kdy dokázali znovu otevøít oèi, byl Èang pryè.
Dny ubíhaly a Jonathanovi se stále èastìji vynoøovaly vzpomínky na Zemi, odkud
pøiel. Kdyby byl znal desetinu a tøeba jen setinu veho, co zná teï, jaký by to býval ivot!
Stál v písku a vrtalo mu hlavou, jestli by se tam nenael tøeba jen jeden, jediný racek, který
by rád pøekroèil meze vlastních moností, který by pochopil smysl letu smìøujícímu k
nìèemu jinému ne uchopení kousku chleba vyhozeného z rybáøské lodì. Tøeba mezitím
øekl nìkdo nahlas pravdu a oni ho za to vyhnali z Hejna. Zkrátka, èím víc se Jonathan
zdokonaloval v dobrotì a èím víc se snail proniknout k podstatì lásky, tím víc touil po
návratu na Zem. Zatím sice il v samotì, ale pøesto byl rozeným uèitelem a lásku chtìl
dávat najevo tím, e by se o pravdu, kterou sám nalezl, rozdìlil s rackem, touícím po
pøíleitosti, jak pravdu zahlédnout, ale na vlastní oèi! Sullivan, který umìl létat rychlostí
mylenky a uèil to umìní druhé, nebyl pøíli naden.
U tì odtamtud jednou vyhnali. Proè si myslí, e by nìkterý z rackù, které jsi za
svých èasù znal, teï najednou projevil zájem o tvé uèení? Zná pøece staré ovìøené
pøísloví: Nejdál vidí racek, který vzlétne nejvý. Rackové, od nich jsi pøiel, postávají na
bøehu, køièí a perou se mezi sebou. K nebi mají tisíc mil - a ty si najednou pøijde s tím, e
jim ukáe nebe z místa, na nìm døepí! Vdy si nevidí ani na pièku køídla! Zùstaò tedy,
pomáhej nováèkùm, kteøí dokáou pochopit, co jim øíká. Odmlèel se a za chvíli dodal:
Kde bys byl, kdyby se Èang vrátil do svých starých svìtù?
Poslední argument byl závaný. Sullivan mìl pravdu. Nejdál vidí racek, který vzlétne
nejvý.
Jonathan tedy zùstal a uèil nováèky. Byli to samí bystøí a dobøí áci, jenome se
neodbytnì vracela ta stará mylenka: co kdy se na Zemi najde pár rackù, kteøí se také
dokáou uèit? Kdyby k nìmu Èang pøiletìl v den, kdy ho vyhnali z Hejna, mohl být dnes
mnohem dál!
Musím se vrátit, Sullivane, rozhodl se nakonec. Tví áci si vedou skvìle a sami ti
dokáou pomáhat s nováèky. Sullivan si povzdechl, ale neodporoval. Bude se mi po
tobì stýskat. To bylo ve, co øekl.
e se nestydí! vyèetl mu Jonathan. Jak mùe nìco takového øíct! O co se dnes
a dennì pokouíme? Jestli nae pøátelství závisí na místì a èase, tak se sami znièíme v
den, kdy prostor a èas pøekonáme! Jestli ale pøekonáme prostor, zbude nám pouhé zde.
Jestlie pøekonáme èas, zbude nám pouhé teï. Nemyslí, e bychom se pøesto mohli
párkrát setkat právì nìkde mezi tím zde a teï?
Sullivan se musel usmát. Ty jsi kus blázna! Jestli nìkdo dokáe rackùm na Zemi
otevøít oèi, aby vidìli na vzdálenost tisíce mil, bude to jedinì Jonathan Livingston Racek.
Sullivan sklopil hlavu a hledìl upøenì do písku. Na shledanou, kamaráde.
Na shledanou, Sullivane. Jetì se uvidíme. A Jonathan si vybavil velké hejno rackù
na bøezích jiné doby a se samozøejmostí, jakou pøináí zkuenost, vìdìl, e není pták z
kostí a peøí, ale dokonalá idea svobody a letu, kterou neomezuje vùbec nic.
Fletcher Lynd byl mezi racky jetì mladík, ale u si od Hejna uil tolik ústrkù a
nespravedlnosti, e se o tom jinému rackovi ani nesnilo.
A si øíkají, co chtìjí, myslel si dál své, jetì kdy letìl na Vzdálené útesy a zemì za
zády ztrácela pevné obrysy. Létání pøece není jen obyèejné plácání køídly sem a zase
tam. To dokáe kadý... ...komár! Zkusím si z legrace jeden výkrut pøes køídlo kolem Starího

a hned je ze mì Psanec! Copak jsou slepí? Copak jim nedojde, jak bude prima, a se
nauèíme poøádnì létat?
A si dìlají, co chtìjí. Já jim ukáu, co je to létání! Kdy na tom trvají, budu stoprocentní
psanec. Nakonec toho budou sami litovat...
V hlavì se mu ozval neznámý hlas, byl sice velmi pøívìtivý, ale pøesto ho vydìsil, a
se mu zapletla køídla a div se nezøítil.
Nesuï je tak pøísnì, Fletchere. Kdy tì vyhnali, ublíili pøedevím sobì a jednou na
to sami pøijdou. Uvidí, co ty vidí u dnes. Odpus jim a radi jim pomoz, aby se jim
otevøely oèi.
Palec od Fletcherova pravého køídla letìl bílý racek, nejjasnìji bílý ze vech na svìtì.
Ani pohnul pérem, vznáel se rychlostí, která se blíila Fletcherovu maximu.
Mladého racka se na okamik zmocnil naprostý zmatek. Co se dìje? Zbláznil jsem
se!? Nebo jsem umøel? Co to má znamenat?
V mozku mu vak tichým a klidným tónem promlouval hlas trvající na odpovìdi.
Fletchere Lynde Racku, chce umìt létat?
ANO, CHCI LÉTAT!
Fletchere Lynde Racku, touí po létání tolik, e bys dokázal odpustit Hejnu, uèit se
a jednou se k nim vrátit, abys jim pomohl zbavit se zaostalosti?
Této nádherné a zkuené bytosti se nedalo lhát, a byl Fletcher sebevíc pyný a
uraený.
Chci, hlesl sotva slyitelnì.
V tom pøípadì, Fletchere, øekl mu ten oslnivý pták pøívìtivì, zaèneme od
vodorovného letu...

III.
Jonathan pomalu krouil nad Vzdálenými útesy a sledoval, jak si vede jeho ák.
Fletcherovi lo létání skoro jako po másle. Byl silný a pøitom lehký a rychlý, ale nejdùleitìjí
bylo, e se hnal do uèení jako divý. Támhle se zrovna øítí, rozmáznutá edá skvrna vybírající
støemhlavý let, øítící se kolem instruktora rychlostí stopadesáti mil za hodinu. Bez pøechodu
se pokouí o estnáctinásobný vertikální výkrut, obraty pøitom poèítá nahlas.
...osm ...devìt ...deset ...vidí, Jonathane, nevydrím s rychlostí ...jedenáct, chci
tak ostré zvraty, jako má ty, dvanáct ...nejde mi to ...tøináct ... ty tøi poslední ...u nemám
...èt ...køach!
Fletcher u figuru nedokonèil. Cítil se o to hùø, e ho neúspìch pøivádìl k zuøivosti.
Zvrátil se na høbet, zaèal se propadat a pøitom rotoval kolem své osy. Nakonec sto stop
pod úrovní instruktora pád zvládl. Sotva popadal dech.
Maøí se mnou èas, Jonathane! Jsem neschopný pitomec! Zkouím to poøád dokola,
a poøád nic!
Jonathan se na nìj podíval a pøikývl. Dokud bude mít tak tvrdá køídla, tak to nikdy
nezvládne, to je jasné. Hned na zaèátku jsi ztratil ètyøicet mil z rychlosti! Musí køídla
ovládat úplnì lehce! Pevnì, ale lehce, rozumí?
Snesl se k mladímu rackovi. Pojï, zkusíme si to spoleènì. Pozor na to vzepjetí.
Chce to hladký, plynulý zaèátek.
+-+-+
Uplynuly tøi mìsíce a Jonathan u mìl est dalích ákù, samé Psance, kteøí hoøeli
zvìdavostí, co je to za novinku to létání pro radost z letu.
Pro vechny ale bylo snazí prakticky nacvièovat létání, s pochopením skrytých pøíèin
u to bylo horí.
Kadý z nás je ve skuteènosti vtìlením ideje Velkého racka, nièím neomezené
mylenky svobody, vysvìtloval jim Jonathan po veèerech na bøehu, a pøesné létání je
krok, jím se pøibliujeme vyjádøení naí skuteèné podstaty. Vechno, co nás omezuje,
musíme odhodit stranou. Proto se poøád vracíme k tréninku rychlosti, pomalého plachtìní
i akrobacie...
...áci pøitom obvykle usnuli únavou. Praxe se jim líbila, protoe to bylo nìco runého
a vzruujícího a protoe pomáhala hasit ízeò po poznání. Ani jeden vak - ani Fletcher nedokázal pochopit, e let mylenek mùe být stejnì reálný jako pohyb vìtru a peøí.
Celé vae tìlo, od jednoho konce køídla po druhý, opakoval jim Jonathan jindy,
není nic jiného, ne vae vlastní mylenka, vtìlená do tvaru, jaký jste schopni vnímat.
Zlomte øetìz svého mylení, a spadnou z vás øetìzy vlastního tìla... A se snail, jak
chtìl, znìlo jim to jako hezká pohádka a o to víc se jim chtìlo spát.
Teprve za mìsíc Jonathan prohlásil, e nastal èas vrátit se k Hejnu.
Jetì ne! vykøikl Henry Calvin Racek.
Oni o nás nestojí! Vdy jsme Psanci! Nemùeme se pøece vnucovat nìkam, kde
na nás nejsou zvìdaví!
Mùeme jít, kam chceme a máme monost být kým sami chceme, odpovìdìl
Jonathan, odlepil se od písku a zamíøil na východ, smìrem k místùm, kde ilo Hejno.
áci chvíli nevìdìli, co si mají myslet, protoe podle Zákona se Psanec k Hejnu
nikdy nevrací a ten Zákon za deset tisíc let nikdo neporuil. Zákon praví zùstaò, Jonathan
øíká jdi. Sám byl u míli od bøehu. Jestlie budou jetì chvilku váhat, vrátí se k nepøátelskému
Hejnu sám.

Kdy nepatøíme k Hejnu, tak se tím zákonem øídit nemusíme, prohlásil sebevìdomì
Fletcher. Navíc, jestli dojde k boji, bude nás tøeba spí tam, ne tady.
A tak onoho rána pøiletìlo od západu osm rackù tvoøící dvojitý diamant, køídlo vedle
køídla. Rychlostí stopìtatøiceti mil za hodinu pøeletìli nad plání, kde se konali porady Hejna.
Jonathan v èele, Fletcher letìl hladce vpravo a Henry Calvin se tuil ze vech sil vlevo.
Pak celá formace pomalu zahnula vpravo ...jako jediný racek, vyrovnaní ...a vítr se do
nich do vech opíral.
Kadodenní køiky a hádky v Hejnu umlkly, jako by jejich formace byla obrovský nù a
osm tisíc racèích oèí bez mrknutí sledovalo, co se bude dít. Vech osm rackù se jeden po
druhém prudce zvedlo do loopingu a pak pomalu, div ne krokem na místì pøistálo v písku.
Jonathan zaèal - jako by podobný výkon byl nìèím bìným - se svými pøipomínkami.
Pøedevím, øekl s ironickým úklebkem, jste se trochu opozdili s nasazením...
Hejno sedìlo jako zasaené bleskem. Vdy to jsou Psanci! Jak to, e se vrátili! A
támhle ten... to snad není moné! Fletcherova pøedpovìï støetnutí ztroskotala na zmatku,
jemu Hejno propadlo.
No dobøe, moná, e to jsou opravdu Psanci, prohlásil jeden z mladích rackù, ale
kde se nauèili tak senzaènì lítat?
Trvalo skoro hodinu, ne ke vem pøísluníkùm Hejna pronikl rozkaz Starího racka,
aby vetøelce ignorovali. Racek, který promluví s Psancem se sám vyøadí ze spoleènosti.
Racek, který zavadí o Psance pohledem, poruuje zákony Hejna.
Od té chvíle vidìl Jonathan jen edé høbety, ale zøejmì to na nìj nepùsobilo.
Pokraèoval v lekcích pøímo nad pláí porad a poprvé nutil áky, aby ze sebe vydávali
opravdu vechno.
Martine! rozléhal se jeho hlas po obloze. Tvrdí, e umí pomalu plachtit, ale to
bys musel nejdøív dokázat! Zkus to. Le!
V klidném mròousovi Martinu Williamu Rackovi hrklo, e s ním instruktor není
spokojen, a brzy se z nìho, k vlastnímu úasu stal expert na plachtìní. Umìl prohnout
køídla tak, e se v sebemením vánku, bez jediného mávnutí køídlem, dokázal vznést do
oblak a zase pøistát v písku. Charles Rolland Racek podobnì dosáhl ve velkém horském
vìtru výky ètyøiadvaceti tisíc stop. Vrátil se celý promodralý chladem a øídkým vzduchem
trochu omámený, a zároveò astný, pevnì rozhodnut, zkusit to zítra jetì ví.
Fletcher mìl ze vech nejradìji akrobacii. Zvládl vysnìný estnáctinásobný vertikální
pomalý výkrut a druhý den dokázal dokonce trojnásobnou vývrtku; peøí se mu pøitom
blýskalo nad pláí, odkud ho kradmo pozorovala spousta oèí.
Jonathan se nehnul od svých ákù, poøád nìco pøedvádìl, doporuèoval, opravoval a
øídil. Létal s nimi v noci, v mraènech, i v bouøích, protoe ho to bavilo, zatímco Hejno
nièemnì poposedávalo po zemi.
Kdy pøestali létat, odpoèívali mnozí z Hejna na písku a obèas poslouchali Jonathana
pozornìji. Mìl sice velijaké potrhlé nápady, kterým nerozumìli, ale na druhé stranì mìl
spoustu docela zajímavých postøehù, které pochopili. V noci se postupnì zaèal vytváøet
dalí kruh posluchaèù - kruh zvìdavých rackù, kteøí vydreli poslouchat celé hodiny, ale
sami nechtìli být vidìni. Pøed rozbøeskem se vdycky vytratili.
Mìsíc po návratu Psancù to jeden z Hejna nevydrel a veøejnì poádal, aby se také
on mohl zaèít uèit létat. Terrence Lowell Racek se tímto èinem vyøadil ze spoleènosti; stal
se z nìho Psanec a zároveò Jonathanùv osmý ák.
Pøítí noc se od Hejna pøibelhal Kirk Maynard Racek, vlekl za sebou v písku noièku
i levé køídlo a pøed Jonathanem se doslova zhroutil. Pomoz mi, prosil tichým hláskem,
jakoby umíral. Já bez létání nemùu být...
Tak pojï, vyzval ho Jonathan. Odlep se se mnou od zemì a zaènem.
Ty mi nerozumí. Mám patné køídlo. Nedokáu jím pohnout.

Maynarde, má svobodnou volbu být sám sebou, svým pravým já, teï a tady, nic ti
nemùe zabránit v rozletu. Takový je zákon Velkého Racka, zákon, který opravdu platí.
Tak já podle tebe mùu lítat?
Tvrdím, e má monost volby.
Kirk Maynard jakoby mávnutím, bez sebemení námahy, rozepjal køídla a vznesl se
do temné noci. Vzbudil Hejno, protoe z výky pìtiset stop ze vech sil køièel: Mùu létat!
Slyíte! Mùu létat!
Za svítání se kupilo kolem ákù nejménì tisíc rackù, okukujících zvìdavì Maynarda.
Bylo jim jedno, zda je nìkdo vidí - poslouchali, co Jonathan øíká a snaili se jeho slova
pochopit.
Mluvil o prostých vìcech - o tom, e racek se má nauèit létat, e podstatou osobnosti
je svoboda, e vechno, co tuto svobodu omezuje, musí být odstranìno, a je to povìra,
rituál, nebo nìco podobného.
Odstranit, øíká, ozval se hlas z davu, a co kdy je to Zákon Hejna?
Pravé zákony jsou pouze ty, které vedou ke svobodì, odpovìdìl mu Jonathan .
Vechny ostatní jsou falené.
Jak mùeme létat jako ty? Ozval se dalí racek. Ty jsi mimoøádný pøípad. Nadaný
a vyvolený.
Podívejte se na Fletchera! Nebo Lowella! Charlese Rollanda! Jsou stejní jako vy
nebo já. Nic mimoøádného, ani nadpøirozeného v nich není. Jediný, zato podstatný rozdíl
je v tom, e zaèali chápat, èím jsou, a zaèali se uèit.
Vichni áci a na Fletchera se zaèali nervóznì oívat. Do této chvíle nechápali, co
vlastnì dìlají.
Zvìdavcù pøibývalo den po dni. Nìkteøí kladli otázky, jiní zaèali Jonathana zboòovat
a dalí se mu posmívali.
+-+-+
V hejnu se vykládá, e asi bude syn Velkého Racka, oznámil Jonathanovi jednou
po ukonèení hodiny pokroèilé praxe Fletcher. A jestli ne, tak jsi pøedbìhl svou dobu o tisíc
let.
Jonathan si povzdychl. Takhle se musí platit za nepochopení. Buï z tebe udìlají
boha nebo ïábla. Co si myslí ty, Fletchere?! Myslí, e jsme pøedbìhli dobu?
Dlouho nic. Ticho. Takhle se pøece mohl nauèit létat kdo chtìl, odjakiva, to nemá s
dobou nic spoleèného. Moná, e jsme pøedbìhli módu, nebo prùmìr.
To u samo nìco znamená, ozval se Jonathan a zvrátil se na záda a plachtil. Je to
o moc lepí ne pøedbìhnout vlastní dobu.
+-+-+
Stalo se to pøesnì za týden. Fletcher pøedvádìl skupinì nových ákù nìkteré prvky
létání vysokými rychlostmi. Zrovna vybral støemhlavý let ze sedmi tisíc stop - proletìl nad
pláí jako dlouhý edý blesk - a v tom mu zkøíilo cestu mládì, které se poprvé vzneslo a
volalo jetì maminku. Fletcher se musel vyhnout ve zlomku vteøiny. Strhl sám sebe prudce
doleva a rychlostí dvìstì mil vletìl pøímo do ulového útesu.
Jakoby obrovskou zavøenou branou vstoupil do jiného svìta.
Kdy narazil do skály, zaplavil ho strach, ok a èerná tma a pak u se jen vznáel po
neznámé obloze. Zaèal pomalu zapomínat, mìl strach, byl smutný a èehosi mu bylo líto,
stranì líto.
Ozval se v nìm stejný hlas, jaký slyel v den, kdy se setkal s Jonathanem.

Jde o to, Fletchere, e se své omezení snaíme pøekonávat postupnì, v urèitém
poøadí. Prolétávání skálou pøijde na øadu a nìkdy pozdìji.
Jonathane!
Øíká se tady, e jsem syn Velkého Racka, poznamenal instruktor sue.
Co tu dìlá ty? Ten útes! posly ...ne ...neumøel jsem náhodou?
No tak, Fletchere. Pøemýlej. Kdy se mnou mluví, tak asi nemùe být mrtvý.
Jenom jsi pøekroèil mez svého vìdomí troku divoce. Mùe si zase vybrat. Mùe zùstat
tady a uèit se na zdejí úrovni - a ta je mimochodem o hodnì vyí ne pøedtím, anebo se
mùe vrátit a pracovat s Hejnem. Vdy rackové se nìjakého netìstí nemohli doèkat,
tys jim a pøíli kápnul do noty.
Chci zpátky k Hejnu. Mám tam pøece nové áky.
Dobøe, Fletchere. A nezapomeò, co jsme si øíkali o vlastním tìle. Není nièím jiným,
ne mylenkou...
Fletcher zakroutil hlavou, roztáhl køídla a otevøel oèi. Stál na úpatí útesu, obklopen
celým Hejnem. Jakmile se pohnul, rackové zaèali vydávat skøeky.
ije! Byl mrtvý a ije!
Dotknul se ho pièkou køídla! Vzkøísil ho! Je to syn Velkého Racka!
Není! Sám to popírá! Je to ïábel! Ïábel! Pøiel rozetvat Hejno!
Byli tam ètyøi tisíce rackù, vydìených tím, co vidìli. Výkøiky Je to ïábel! projeli jejich
øadami jako uragán oceánem. Oèi jim hnuly, zobáky se zapièatily a vichni se hrozivì
blíili. Èiela z nich smrt.
Chtìl bys, abychom radìji odletìli? zeptal se Fletchera Jonathan.
Nebyl bych proti, kdybychom...
Ani to nedoøekl a byli pùl míle od Hejna. Zobáky se zasekli do prázdna.
Èím to je, dumal Jonathan, e nejtìí vìc na svìtì je pøemluvit racka, e je
svobodný a e se o tom mùe pøesvìdèit sám, staèí, kdy vynaloí trochu úsilí na trénink.
Proè je to tak tìké?
Fletcher se jetì nestaèil vzpamatovat v novém prostøedí. Cos to s námi provedl?
Jak jsme se tu ocitli?
Øekl jsi, e chce utéct davu, nebo ne?
Jistì, ale jak jsi to...
Jako vechno ostatní. Chce to praxi.
+-+-+
Do rána se Hejno vzpamatovalo, ale Fletcher ne. Jonathane, vzpomíná, jak jsi mi
jednou vyprávìl, e máme milovat Hejno natolik, abychom se k nìmu vrátili a pomohli mu
s uèením?
Pamatuju.
Nechápu, jak mùe mít rád dav rackù, kteøí tì pøed chvílí chtìli zabít.
O tohle pøece vùbec nejde. Nemá pøece rád nenávist ani zlo. Musí to zkouet tak
dlouho, a uvidí opravdového racka, dobro v kadém z nich, a pomùe jim, aby si je
uvìdomili sami. Tohle mám na mysli, kdy mluvím o lásce. Kdy si vyzkouí, jak na to, je
to legrace.
Vzpomíná si napøíklad na jednoho divokého mladého racka, jmenoval se Lynd. Byl
tenkrát novopeèený Psanec, ochotný porvat se s Hejnem tøeba na smrt, jen aby si mohl
zaèít budovat vlastní peklo na Vzdálených útesech. A dneska si pøipravuje vlastní ráj a
jetì tím pomáhá Hejnu.
Fletcher se podíval na instruktora a v oèích se mu mihl strach. Já e bych je mìl
vést? Jak to myslí? Ty jsi instruktor a nemùe odejít!

Proè ne? Copak nejsou jiná Hejna s nìjakými Fletchery, kteøí potøebují pomoc víc
ne ten ná, který se u dostal na cestu za svìtlem?
Já? Vdy jsem jen obyèejný racek a ty...
...jediný syn Velkého Racka nebo co? skoèil mu ironicky do øeèi Jonathan a zahledìl
se na moøe. U mì nepotøebuje. Musím sám zaèít hledat, kadý den trochu, skuteèného
racka Fletchera, který nezná ádná omezení. On je tvùj uèitel. Musí mu rozumìt a musí
na nìm pracovat.
Ve zlomku vteøiny byl Jonathan ve vzduchu, zaèal se tøpytit a rozplývat ve svìtle.
Nedopus, aby o mnì íøili nìjaké pitomosti, anebo aby ze mì dìlali boha. Slyí
Fletchere! Jsem racek! Mám rád létání a to je vechno...
JONATHANE!
Nevìø svým oèím, Fletchere. Ukazují nám jen naí vlastní omezenost. Dívej se
mozkem, hledej, co u zná a tak se nauèí létat.
Tøpyt zhasl. Jonathan se celý rozplynul ve vzduchu.
Za nìjaký èas Fletcher donutil sám sebe vzlétnout a narazil na skupinu nových ákù,
zapálených pro první lekci létání.
Hned na zaèátku si musíte uvìdomit, pravil namáhavì, e racek je nièím neomezená
mylenka svobody, obraz Velkého Racka a celé vae tìlo, od jednoho konce køídla po
druhý, není nic jiného ne vae vlastní mylenka.
Mladí rackové po nìm nechápavì pokukovali. Tak u pøejdi k vìci, mysleli si. Tohle
pøece není návod na looping.
Fletcher si povzdechl a zaèal znovu. Tak tedy ...jak bych ...no dobøe, soukal ze
sebe a kriticky si je pøemìøil. Zaèneme vodorovným letem. Jakmile to øekl, uvìdomil si,
e na Jonathanovi nebylo nic nadpøirozeného stejnì jako na nìm, na Fletcherovi.
Tak podle tebe meze neexistují, Jonathane, øíkal si v duchu. V tom pøípadì se ale
brzy vynoøím zèistajasna z øídkého vzduchu na tvém bøehu a pøedvedu ti pár malièkostí z
létání!
Fletcher se sice nutil pøed áky do pøísnosti, ale najednou je uvidìl novýma oèima,
takové, jací byli, a aèkoli to trvalo jenom okamik, mìl je za to rád, moc rád.
Øíká, e meze neexistují, Jonathane, pomyslel si a usmál se. Zaèal svùj vlastní
zápas s uèením.
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