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Přečtěte si, jak jsem celý měsíc létal se svým malým letadlem po širém světě. Svou cestu jsem
začal doma, v hlavnímměstě Argentiny. První den jsem letěl kolem velkýho týpka s rozpřaženýma
rukama a přes hlavní město Ekvádoru až do jakéhosi velkého města, kde jsem přenocoval. Druhý
den jsem pouze přeletěl do největšího města Špicberků. Moc se mi tam líbilo, a tak jsem tam třetí
den zůstal. Čtvrtý den jsem jen proletěl mezi hlavnímměstem Indiany a anglickýmměstem, které
má ve znaku bílou růži, pak jsem letěl přes rozsáhlé moře a nakonec přes město s pláží
Copacabana až do nějakého velkéhoměsta. Pátý den jsem letěl tak, že jsem po jedné straně viděl
druhé největší brazilské město a po druhé straně nekonečné moře, až jsem doletěl do takového
města. Šestý den jsem nejdříve letěl přes prázdné moře. Pak jsem proletěl mezi městem, které se
celým názvem jmenuje Město Nejsvětější Trojice a přístav Nejsvětější Panny Marie dobrého větru
na jedné straně a městem, které má v jazyce xhosa název iKapa na druhé straně, až jsem přistál
na jakési základně. Sedmý den jsem si to plachtil přes město, ve kterém hraje fotbalový tým Boca
Juniors, až jsemdoplachtil do velkéhoměsta. Osmý den jsem vyrazil přesměsto, kterémá v názvu
osm samohlásek na tři souhlásky, ale doletěl jsem jen do nějakého velkého města. Devátý den
jsem jen přeletěl do jiného hlavního města. Desátý den mě nejprve kompas vedl přes prázdné
moře a dále cestou mezi legislativním centrem Jihoafrické republiky a antarktickou základnou
Casey Station jižně od Perthu až na základnu na jižním pólu, jež nese název po dvou významných
polárnících. Jedenáctý den jsem letěl přes město u mysu Dobré naděje a ostrov Zanzibar
do jakéhosi velkého města. Dvanáctý den jsem nejdřív letěl přes hlavní město Burkiny Fasa, pak
přes místo konání olympijských her v roce 2016, až jsem doletěl do chilského hlavního města.
Třináctý den jsem proletěl mezi městem Quitem po pravé ruce a mořem po levici až do města,
ve kterém Michal Tučný potkal Feleenu. Čtrnáctý den jsem jen tak poposkočil do jednoho
kanadského města. Patnáctý den jsem vyletěl přes hlavní město Japonska, dále pak přes čínské
město Xi’an, s průletem mezi hlavním městem Indie Novým Dillím a hlavním městem na ostrově
Jáva, a ještě dál přes veliké moře až do nějakého velkého města. Šestnáctý den jsem proletěl
mezi ostrovní částí státu Tanzánie a širýmmořem až do velkéhoměsta. Sedmnáctý den jsem letěl
na pomezí mezi hlavnímměstem Sýrie a ostrovem, na kterém se narodil Freddie Mercury, až jsem
přistál ve velkém městě. Na osmnáctý den jsem naplánoval průlet mezi Jakartou a širým mořem
až na nějakou základnu. Devatenáctý den jsem letěl dlouhý let přes hlavníměstoNového Zélandu,
dále přes hlavní město Francouzské Polynésie, ve kterém mají krásné bílé domky na kůlech
nadmořem, proletěl jsemmeziměstemhned vedle Pearl Harboru a volným širýmmořem, až jsem
nakonec dorazil do takového většího města. Dvacátý den jsem letěl přes hlavní město na ostrově
Oahu a přes malý ostrovní stát s hlavním městem Suva až do jakéhosi druhého největšího města
v zemi a hlavního města státu Victoria. Jedenadvacátý den jsem pouze přeletěl přes ostrovní stát
Fidži až do velkéhoměsta. Dvaadvacátý denmě letadlo neslo přes město Vancouver a přes město
Tokio do nějakého většího města. Třiadvacátý den jsem přelétl přes York, dále přes širé pusté
moře, potom jsem proletěl mezi Riem de Janeirem a nejvýše položeným hlavním městem
na světě, abych mohl skončit ve velkém městě. Čtyřiadvacátý den jsem cestoval přes město,
ve kterém byl zrovna velký karneval, až do jakéhosi velkéhoměsta. Pětadvacátý den jsem přelétal
nad metropolí tradičního hrabství Yorkshire a přes město Indianapolis až do velkého města.
Šestadvacátý den jsem jen poskočil do sídla císaře Naruhita. Sedmadvacátý let byl stejně krátký,
jen do ruského města, které zní, jakoby neidentifikovaně létalo. Osmadvacátý den jsem dále
poposkočil do sídla premiéra Naréndry Módího v podhimalájí. Devětadvacátý den už byl delší,
letěl jsem přes město Ufa, dále přes město Longyearbyen a po průletu mezi závodištěm 500 mil
a Vancouverem jsem přistál v texaském městě na Rio Grande. Třicátý den jsem proletěl mezi
městem, ve kterém se narodil Kurt Vonnegut, a městem, které se jmenuje stejně jako blízký velký
ostrov, na kterém ale neleží, do nějakého jiného města. Konečně jedenatřicátý den jsem přeletěl
pouze do většího ruského města při ústí stejnojmenné řeky do řeky Bělé. Jediné zajímavé místo,
které jsem při svých cestách nenavštívil, je ostrov Guam. Tak tam třeba příště...


