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 Všechno to začalo v době, kdy si Erika konečně adoptovali dva moc hodní lidé. Jmenovali 
se Martin a Tereza. Chlapec je měl moc rád, jen mu vadilo, že mu nechtějí splnit jeho sen. Plavbu 
na lodi. Jednou, zrovna když se loučil s babičkou, se rozhodl. Chvíli jí mával, pak se rozeběhl a 
ztratil se v davu. Na prašné cestě se válel deštník. Erik jej sebral - myslel si, že se mu bude hodit. 
 A dál utíkal - mířil si to rovnou k malým plavidlům. Nasedl do jednoho i s deštníkem. Zatím 
na něho v pramici někdo čekal! Byla to nevelká čivava. Krčila se na dně a byla ráda, že ji někdo 
našel. Tak dítě vyplulo i s ní. Chlapec jí začal říkat Rika. Erik měl na sobě pláštěnku. Otevřený 
deštník připevnil lanem na hůl (lano i hůl objevil na palubě), jeho "vynález" měl sloužit jako clona 
proti slunci. Dopluli asi ke středu moře. Blížila se hvězdná noc. Rika se dívala do dálky a Erik 
nadšeně pádloval. Z velké radosti si prozpěvoval nádhernou písničku:,,Já mám známé na ostrově v 
zahradě, tam čeká kamarádka má na polibek...“ A končila: ,, …jenže na něj bude čekat věčně, já tam 
nikdy nedopluju.“ Když vtom před ním zahoukala loď. Kapitán Šimon na něj zakřičel: ,,Hej, pojeď 
sem! Ať se ti nic nestane! Raději tě vezmu na palubu své lodi!“ Erik tvrdohlavě odpověděl: ,, Ale to 
je moje lodička!!! A já na ní dopluju na ostrov!“ Šimon mu vysvětlil, že kdyby nepřijel domů, 
rodiče by byli smutní. Dítě stejně nechtělo. Tak kapitán musel doplout k jeho lodi a donést ho 
přesmoc na palubu. Na přání chlapce vzal i čivavu Riku. Pak dlouho pluli a velitel se chlapce ptal, 
jak se ocitl na moři. Na to však Erik jen pokrčil rameny. 
 Kapitán ho nakonec dovezl domů, kde už Tereza plakala a Martin chodil sem a tam, 
přemýšlel a trápil se. Poděkovali kapitánovi a s Erikem se přivítali. Tereza pozvala kapitána na 
večeři. Byli moc rádi, že jim přivedl Erika. 
 Tak tohle byla chlapcova první plavba. Erik si toho dne zapamatoval, že není důležité, na jak 
velké lodi pluje. Na tohle dobrodružství si určitě vzpomene i za hodně dlouhou dobu. 
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