
Havaroval jsem kdysi v krajině, kde byl jen hluboký písek; 
čekal jsem na svítání. Zlaté pahorky nastavovaly měsíci své 
zářivé svahy a temné svahy sahaly až k dělící čáře světla. 
Nad tou pustou ohradou stínu a měsíce vládlo ticho, jako 
když se zastaví práce, ale také lstivé ticho, které mě uspalo.
Když jsem se probudil, viděl jsem jen klenbu nočního 
nebe, neboť jsem ležel na horském hřebeni, s rukama pod 
hlavou a tváří k hvězdnému rybníku. Nepochopil jsem 
hned, co zna menají ty hlubiny, a zmocnila se mne závrať, 
protože jsem se nemohl zachytit žádného kořene, protože 
mezi těmi hlubinami a mnou nebylo střechy, nebylo 
větve, už jsem byl odpoutaný, odevzdaný svému pádu 
jako potápěč. 
Ale nepadal jsem. Uvědomil jsem si, že se od hlavy k patě 
tisknu k zemi. S nesmírnou úlevou jsem na ní spočíval 
svou vahou. Zemská přitažlivost mi· připadala mocná jako 
láska. 
Cítil jsem, jak mi země podpírá bedra, jak mne drží, 
nadzvedá, unáší nočním prostorem. Zjistil jsem, že 
jsem přitisknut ke hvězdě podobným tlakem, jaký 
vás v zatáčkách tiskne k sedadlu, vychutnával jsem tu 
nádhernou přátelskou pomoc, tu pevnost, tu spolehlivost, 
a tušil jsem pod svým tělem zakřivenou palubu své lodi. 
Měl jsem tak silný pocit, že jsem unášen, že by mne 
nepřekvapilo, kdybych zaslechl z hlubin země sténání 
namáhaných součástek, skřípání starých plachetnic, když 
spouštějí kotvu, ten dlouhý ostrý sten, který vydávají boky 
nákladních člunů, když o sebe narazí. Ale v hlubinách 
země bylo ticho. A váha v mých ramenou byla stálá, 
harmonická a navždycky stejná. Tato země je mou vlastí 
a jsem k ní připoután asi tak, jako jsou těla mrtvých 
galejníků zatížená olovem připoutána k mořskému dnu. 
A ztracen v poušti, vydán na pospas nebezpečí, ničím 
nechráněn, mezi pískem a hvězdami, přemírou ticha 
oddělen od pólů svého života, uvažoval jsem o svém 
postavení. Neboť jsem věděl, že by bylo třeba mnoha dní, 
týdnů, měsíců, než bych opět dostihl těch pólů, jestli mě 
nenajde nějaké letadlo nebo mě Mauři zítra nezavraždí. 
Teď už jsem neměl docela nic. Byl jsem jen smrtelník 
ztracený mezi pouští a hvězdami, jenž cítil pouze, jak 
sladké je dýchat... 
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