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Nechejme pokojně spát ty, kterým už mnoho snů nezbývá. 

Spánek milostivě osvobodí své snílky od zdánlivě nepronik-

nutelných denních stěn a dovolí jim proplouvat přes mlhavé 

vodní barvy, zatímco čas bude trpělivě přepisovat každý řá-

dek jejich života až k poslední větě: „Kdybyste měli možnost 

to všechno znovu prožít, nu řekněte, zdalipak byste chtěli?“ 

Ale to, na co se upamatují po probuzení, bude zase jenom 

smích zapomnění. 

Nebudeme vyprávět o čem se jim zdá, abychom aspoň 

dnešní noci spáčům dopřáli pocit, že sny patří pouze jim, přes-

tože to není pravda. V této odlehlé chvíli nás zajímá něco ji-

ného. Kdybychom mohli číst tvé myšlenky, Adisi, jaký příběh 

by ve skutečnosti vyprávěly? Jsi možná jen kniha, kterou jsme 

otevřeli, a Ty ji nebudeš znovu číst, protože je příliš těžké při-

jmout konec, ale pokud čteš mezi řádky, budeš vědět, že se 

snažíme pochopit pocity, které postrádáš.  

Lidský život se odehrává nejen v těsné blízkosti snu, ale 

také smrti. Někteří jí jsou zdánlivě blíž než jiní, je to však 

pouhé neporozumění, s nímž spoléháme na tak nespolehlivé 

aspekty života, jakými jsou věk, nemoc či osud. Zapomínáme, 

že smrt je člověku vlastní od narození. Patří nám tak jistě jako 

nic jiného. Nikdo ji z nás nesejme. A zmiňujeme to jen proto, 

že každý by měl vědět, co kam patří, a že existují i tajuplné 

síly, jež přesahují možnosti našeho jednání. 

Carson McCullersová otevírá svůj román Hodiny bez ru-

čiček větou „Smrt je pokaždé stejná, ale každý člověk umírá 

svou vlastní.“ Jak tomu v románech někdy bývá, z té krásně 

průzračné věty se zrodila postava – J. T. Malone. Carson touto 

větou ale také objevuje základní lidskou možnost, díky níž 

konečnou podobu svého konce ovlivňujeme víc, než si při-

pouštíme. Zamyslíme-li se totiž nad vlastní smrtí, je nám 

jasné, že nezemřeme v Americe, pokud se tam nevypravíme. 

Nikdy nepůjdeme do San Francisca s květinami ve vlasech, 

nespadneme z mostu nad Zlatou bránou nebo neskočíme 
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z Transamerické pyramidy. Nikdy se neoddáme kaliforn-

skému snění na pobřeží oceánu, za jednoho chladného dne, 

kdy se nebe zdá slepé, zatímco my se pod ním smutně prochá-

zíme a přemýšlíme, že kdybychom neřekli, co jsme řekli (Co 

jsme to vlastně řekli?), neudělali to, co jsme udělali (Co to 

jenom bylo?), mohli bychom se vrátit. Ale kdo se neodváží 

brát šanci bez návratu, pozná nepoznané? – „Odjet, protože 

máme příliš velkou chuť zůstat.“ – V té větě je vše, láska 

k tomu, co je nesnadné, hrůza z povolnosti, i tajné přání už 

nemuset sebe brát s sebou. A z této věty se jednoho dne zrodil 

Adis. 

 Naše vlastní smrt spočívá v našich činech, a je opravdu dů-

ležité vědět, co si v životě přejeme, protože se nám to nakonec 

stane. Není vůbec snadné si vědomě osvojit to, co už vlast-

níme a tak, jak básník Rilke správně poznamenal, přání mít 

svou vlastní smrt je stále vzácnější. Proto se příběh hrdiny této 

knihy odlišuje od jiných. On se vydává za svou vlastní smrtí. 

Tajně, protože ví, že by pro ni nenalezl porozumění. Jeho smrt 

není tam, kde se narodil, mezi lidmi, které poznal, ve světě, 

kterému nerozumí, do kterého se mu nedaří proniknout. Není 

ani v životě, jehož smysl mu uniká. Jeho vlastní smrt je mu 

zdánlivě odcizená. Zavádí ho do německého přístavu Cuxha-

ven, kde nikdy nebyl, ale kde cítí, že jeho smrt patří pouze 

jemu. A bude s ní zacházet, jak nejlépe dokáže – bez toho 

umírajícího šaškování, které by od něho někteří očekávali. 

Nenechá si ji vzít žádnou nešťastnou náhodou, pomateným 

vrahem, zfanatizovaným teroristou, vtíravou reklamou anebo 

dokonce vlastní rukou! Nemocný jede do Cuxhavenu raději 

několik hodin vlakem, než by dal přednost krátkému a příjem-

nějšímu letu. Jeho smrt totiž není hořící letadlo, ale AIDS. Je-

dině nemoc mu smí odměřovat čas. Pouze k ní chová napros-

tou důvěru, že ho nezklame. 
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Někdo chce umírat v rodném městě, někdo jiný se naopak 

vypraví do ciziny, aby v ní ukryl své tělo před známými po-

hledy. Proč? Možná nechce ublížit svým blízkým. Spoléhá na 

to, že někteří lidé, když se vytratí už před smrtí z života svých 

blízkých, tak zpráva o jejich smrti nebývá pro pozůstalé tak 

bolestivá. Namísto zdlouhavého vysvětlování přeci stačí po-

slat pohlednici s černým křížkem. Anebo se v tom protisměru 

skrývá pouze strach ze správné cesty? Nebylo by přeci lepší 

zůstat ve vlasti, protože je to mnohem těžší než ve vysněné 

zemi? Mnohem dřív zjistíme, jak na tom jsme? 

Pravda pokaždé uniká, protože není čímsi trvalým. Adis 

chtěl odjet, aby poznal nepoznané. V odcizení neznámého 

města Adis nalézá i lásku, o které si myslel, že mu už nezbývá. 

Ale v lásce zbývá tolik, kolik dáváme a dokud jsme naživu, 

máme co rozdávat. Adis se proto vrhá do neznámé náruče 

s důvěrou, kterou ve své vlasti a rodném městě už nenalézá. 

Možná se ale Adisovi také jen do rukou dostala časem i lid-

skou nenávistí zapomenutá kniha, kterou mu kdovíkdo kdo-

víkdy a kdovíproč doporučil. Nepamatuje si už dobře, o co v 

ní šlo, ale ví, že když ji četl, cítil se jako jedna z „postav“ – 

pes husky, zvyklý na dlouhé útěky po sibiřských pláních za 

jasných bílých nocí. Zvyklý na útěky do lesů, ale nyní zajatý 

ve městě. A pak, jednoho dne, je tu rakovina. Voní mu astrami 

a míchá karty pro poslední hru. Ví, že prohranou, ale sází 

všechno, nemůže jinak. Husky nechce umírat v měkkém pe-

lechu, který mu pán slavnostně připravil. Ulehá raději na ka-

mení před chladnou stranou domu, kterou jedinou poznává. 

Dívá se do prázdného nebe a začíná chroptět, ale někdo tomu 

přesto nechce věřit, i když pes už se odevzdal. Leží ve směru 

vzpomínek odkud kdysi přišel. Přicházejí k němu jedna za 

druhou, poklidně se odvíjejí jako filmový pás, ale bez umě-

lecké režie. Promlouvají k němu a dopřávají úlevu. Zůstal do 
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poslední chvíle věrný sobě i své krajině, kterou za mlada pro-

bíhal. Vzpomíná si na krutý, ale krásný život, přesto snad až 

příliš často doprovázený mrazivým větrem, hladem, životem, 

kdy i pes zakusí své. Zde ve městě mu zdánlivě nic nechybí, 

a přece mu to teď všechno chybí. Čtyřikrát zachroptí, ale to 

už je konec. Bůh v nebi ohleduplně položil dlaň na své slunce. 

Pes husky, vždy tak houževnatý, vytrvalý a odolný, ztratil 

v posledním okamžiku veškerou sílu. Nedokázal už ani zavřít 

oči. Nenapadlo ho si stěžovat, proč také? Leží na boku, tak 

krásně, jako by byl v plném běhu se svou smečkou, s čeni-

chem k nebi, odkud přišel a kam se vrací. A leží přeci tak oh-

leduplně! Ne jako lidé na smrtelné posteli nebo ve zdobené 

rakvi pro poslední pobavení pozůstalým, protože i ve smrti 

musí být pořád jako herci na scéně, poslouchat něčí tyrády. 

Přesně tohle Adis nechce, protože on nepoznal vnucenou smrt 

válkou, terorem a mučením jako jeho předci. Nežil den za 

dnem mezi zbytečně umírajícími, a proto má pocit, že jemu 

smrt jakýmsi tajemstvím patří, že na ni má právo a musí bo-

jovat, aby ho o ni někdo nechtěl připravit. Aby mu nechtěl 

vnutit její nepravou podobu, často kýčovitou tak, že by nad ní 

i smrt sama musela zaplakat. A aby ho někdo nechtěl vyslat 

na jistou smrt kvůli čemusi, co je mu cizí. 

Cuxhaven je mu přístavem vlastní smrti. Zítra se po něm 

bude spokojeně procházet. Potká starého malíře, který si 

skicuje krajinu svého života, ale s žádnou není spokojen. Stále 

se mu zdá, že mu něco uniká, něco nepostihuje, co by postih-

nout měl. Dříve nebo později je pokaždé zklamaný. Cítí bez-

naděj ve svém počínání, ale nic nevzdává. V dálce vidí vyso-

kou přístavní věž s hodinami. Patří k budovám, odkud na za-

čátku dvacátého století odplouvalo tisíce lidí do Ameriky hle-

dat svůj sen, ale možná to byla touha po vlastní smrti a malíř 
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by to všechno chtěl aspoň jednou jedinkrát zachytit, a tak za-

číná znovu – prvním tahem štětce. A vedle něho skladatel za-

číná své dílo první notou, spisovatel první větou, každý člo-

věk svou prací. 

Adisova víčka se však už škubou pokaždé, když řekneme 

slovo smrt. Bodá ho jako ostrá dýka. Tělo se mu začíná hýbat 

a my nad ním přestáváme mít moc. Brzy se probudí, abychom 

přišli o svůj hlas, ale nemáme strach, když je přeci tak krásné 

mlčet!  

 

Mlčení, to je... 

Nikdo nehubuje na svět 

Nikdo nevraždí verše  

A všechna slova v nás tiše tančí 


