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NIKDO NENI DALEKO
Richard Bach

Rae,
de kuji Ti za pozvanı na oslavu Tvy ch narozenin.
Vas du m je vzdalen tisıc mil od mř ho a ja se jen zrıdka vydavam na tak dalekou cestu. Narozeniny
malř  Rae jsou vsak tım nejlepsım du vodem. A ja se uz nemohu dockat, az budu s Tebou.
Svou cestu jsem zacal v srdci kolibrıka, kterř ho jsme spolu kdysi potkali. Byl vlıdny  jako vzdycky.
Ale kdyz jsem mu rekl, ze mala Rae roste a ja jsem se s darkem vydal na oslavu jejıch narozenin,
podivil se.
Dlouho jsme potom lete li beze slova. Nakonec se ke mne  kolibrık obratil a rekl: "Jen malo rozumım
tomu, co rıkas. Nejmř ne  ze vseho ale rozumım tomu, ze ses na oslavu vydal."
"Samozrejme , ze jsem se na oslavu vydal," odpove de l jsem. "Co je na tom nepochopitelnř ho?"
Mlcel. Teprve kdyz jsme dorazili k sovımu hnızdu, zeptal se: "Mohou nas mıle opravdu de lit od
pratel? Chces-li by t s malou Rae, nejsi uz vlastne  s nı?"
"Mala Rae roste a ja jsem se s darkem vydal na oslavu jejıch narozenin," rekl jsem sove . Po tom, co
rekl kolibrık, mi to vydal jsem se zne lo trochu divne , ale rekl jsem to tak, aby to sova pochopila.
Takř  ona dlouho mlcela.
Bylo to pratelskř  ticho. Kdyz jsme dorazili k orlımu hnızdu, sova promluvila: "Jen malo rozumım
tomu, co rıkas. Nejmř ne  ze vseho ale rozumım tomu, proc rıkas svř  kamaradce mala."
"Ale ona je opravdu mala," branil jsem se, "jeste  nenı dospe la. Co je na tom nepochopitelnř ho?"
Sova se na me  podıvala svyma temne  zlatavyma ocima, usmala se a rekla: "Premy slej o tom."
"Mala Rae roste a ja jsem se s darkem vydal na oslavu jejıch narozenin," rekl jsem orlovi. Po tom, co
rekli kolibrık a sova, mi to vydal jsem se a mala zne lo jeste  divne ji, ale chte l jsem, aby to orel
pochopil.
Lete li jsme spolu pres hory a nechali se unaset horskym ve trem.
Tu konecne  orel promluvil: "Jen malo rozumım tomu, co rıkas. Nejmř ne  ze vseho ale rozumım slovu
narozeniny."
"Samozrejme , ze narozeniny. Oslavıme cas jejıch narozenı, pocatek jejıho zivota, hodinu pred nız
nebyla. Co je na tom nepochopitelnř ho?"
Orel slozil krıdla, zamıril k zemi a me kce pristal na pousti. "Existuje snad hodina, ve kterř  jejı zivot
zacal? Nemyslıs, ze tady Rae byla drıv, nez veskery  cas?"
"Mala Rae roste a ja jsem se s darkem vydal na oslavu jejıch narozenin," rekl jsem jestrabovi. Po tom,
co rekli kolibrık, sova a orel, mi to vydal jsem se, mala a narozeniny zne lo stale divne ji, ale chte l
jsem, aby to alespon jestrab pochopil.
Pousď se ztracela v hlubinach pod nami a jestrab mi rekl: "Vıs, jen malo rozumım tomu, co rıkas.
Nejmř ne  ze vseho ale rozumım tomu, ze Rae roste."
"Ovsemze roste. Kazdym rokem se vzdaluje de tstvı a priblizuje dospe losti. Co je na tom
nepochopitelnř ho?"
Jestrab pristal na opuste nř  plazi. "Vzdaluje se de tstvı? Ale to jeste  neznamena, ze roste." Vznesl se do
vzduchu a byl pryc.
Racek, jak jsem ve de l, byl velmi moudry . Kdyz jsem lete l s nım, premy slel jsem peclive , co mu
reknu, aby az promluvım poznal, co jsem se naucil.
"Racku," zeptal jsem se nakonec, "proc se mnou letıs k Rae, kdyz vıs, ze uz s nı vlastne  jsem?"
Racek zakrouzil nızko nad morem, prelř tl pres kopce, pres ulice me sta a lehce dosedl na strechu.
"Protoze nejdu lezite jsı je," odve til, "abys poznal celou pravdu. Nez ji poznas, nez ji dokonale
pochopıs, bude se ti pomocı stroju , lidı a ptaku  jen po kouskach odhalovat. Ale pamatuj si, ze nase
neznalost jeste  neznamena, ze pravda neexistuje."
A byl pryc.
Te�  nastal cas rozbalit darek pro Tebe. Darky z kovu a ze skla se brzy rozbijı nebo omrzı. Mam pro
tebe ne co lepsıho.
Je to prsty nek. Zarı zvlastnım svitem a nikdo Ti ho nemu ze vzıt, nikdo ho nemu ze znicit. Ty jsi jedina
na celřm sve te , kdo tento prsty nek vidı, tak jako jsem ho vide l jenom ja, kdyz patril mne .
Tvu j prsty nek Ti da zvlastnı moc. Kdyz si ho navlř knes na prst, mu zes se vznř st na krıdlech vsech
ptaku .



- 2 -
Uvidıs pak sve t jejich zlatyma ocima, dotknes se ve tru, ktery  jim procesava sametovř  perı a poznas
radost ze stoupanı do oblak. Cely  sve t a vsechny starosti zanechas daleko pod sebou. Mu zes se
vznaset v oblacıch, jak dlouho budes chtıt, treba celou noc, az do vy chodu slunce. Kdyz se budes chtıt
vratit, vsechny tvř  otazky budou zodpove zeny a tvř  obavy se rozplynou.
Jako vsechno, co nevidıme a ceho se nemu zeme dotknout, poroste kouzelna sıla Tvř ho darku tım vıc,
cım vıc ho budes pouzıvat.
Zpocatku si mozna prsty nek navlř knes jen venku, kdyz ptaky, se kterymi bys chte la vzlř tnout, uvidıs.
Ale pozde ji, az se naucıs s prsty nkem spravne  zachazet, budes lř tat takř  s ptaky, kterř  nevidıme. A
nakonec zjistıs, ze nepotrebujes ani prsty nek, ani krıdla ptaku , a ze vysoko nad mraky mu zes
vzlř tnout sama.
Az nadejde tento den, musıs dat prsty nek ne komu, kdo si s nım bude ve de t rady, kdo dokaze pochopit,
ze jedinř , na cem zalezı, je stvoreno z pravdy a radosti, nikoli z kovu a ze skla.
Rae, ucil jsem se od nasich pratel ptaku  a Tvř  narozeniny s Tebou oslavım naposled.
Nemusım k Tobe  cestovat, protoze uz s Tebou vlastne  jsem.
Nebudu ti rıkat mala, protoze jsi vyrostla a te sıs se z radostı zivota jako my vsichni.
Nemas narozeniny, protoze jsi tady odjakziva, nikdy jsi se nenarodila a nikdy nezemres. Nejsi dıte tem
lidı, kterym rıkas otec a matka, jen jejich spolecnıkem na zarnř  a dobrodruznř  ceste  za poznanım.
Kazdy  darek od prıtele je pranım ste stı, a stejne  je tomu takř  s tım mym.

Leď nekonecnem svobodna a sďastna. Stacı si jen pomyslet a budeme zase spolu, uprostred jedinř
velkř  slavnosti, ktera nikdy nekoncı.


