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„Jsem rád, že se tu dnes s vámi mohu zúčastnit akce, kte- V jistém smyslu jsme se do Washingtonu sjeli, abychom si
rá vstoupí do historie jako největší demonstrace za svo- nechali proplatit šek. Když totiž tvůrci toho-to státu sepibodu v dějinách našeho národa. [potlesk]
sovali ona nádherná slova Ústavy a Deklarace nezávislosti, podepsali úpis, jehož právoplatným dědicem a věřitePřed sto lety jeden velký Američan, v jehož stínu tady lem měl být každý Američan. Tím úpisem byl slib, že všem
dnes symbolicky stojíme, podepsal Prohlášení o osvobo- lidem, ano, černým stejně jako bílým, budou zaručena
zení otroků (Emancipation Proclamation). Toto významné nezcizitelná práva na život, svobodu a hledání vlastního
vládní nařízení zazářilo jako maják naděje milionům čer- štěstí.
ných otroků, které drtily plameny zoufalé nespravedlnosti. Zjevilo se jako radostný záblesk dne po dlouhé noci Dnes je zřejmé, že Amerika ve vztahu ke svým barevným obv zajetí.
čanům tomuto závazku nedostála. Místo aby ctila svou svatou povinnost, vystavila Amerika černošskému obyvatelstvu
Ani po sto letech však černošské obyvatelstvo stále není šek pochybný – šek, který se jim vrací zpět neproplacený,
svobodné; i po sto letech životy černochů ochromují pou- označený razítkem „nedostatečné fondy“. [potlesk]
ta segregace a diskriminace. I po sto letech žijí černoši
na opuštěném ostrově chudoby uprostřed nekonečného My ale odmítáme věřit, že ve velkých pokladnicích příležioceánu materiálního blahobytu. I po sto letech [potlesk] tostí, jež skýtá tato země, jsou „nedostatečné fondy“, a tak
stále živoří na okraji americké společnosti a jsou vyhnanci jsme přišli, abychom si nechali proplatit šek, který nám
ve vlast-ní zemi. Proto jsme se tu dnes sešli – abychom na požádání poskytne výdobytky svobody a záruku spravena tento hanebný stav poukázali.
dlnosti. [potlesk]
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Jsou lidé, kteří se ptají obhájců občanských práv: „Kdy
budete spokojeni?“ Dokud bude černošské obyvatelstvo
obětí nevýslovné zvůle policejní brutality, nebudeme spokojeni nikdy. Nemůžeme být spokojeni, dokud unaveni
a vyčerpáni z cesty nemůžeme přenocovat v dálničních
Přišel čas přísliby demokracie uskutečnit; přišel čas vydat motelech či městských hotelech. [potlesk]
se z temných a bezútěšných nížin segregace na prosluněnou cestu rasové spravedlnosti; přišel čas [potlesk]po- Nemůžeme být spokojeni, dokud bude hlavní formou čerzvednout náš národ z tekutých písků rasové nespravedl- nošské mobility cesta z malého ghetta do většího. Nenosti na pevnou půdu bratrství; přišel čas [potlesk] učinit můžeme být spokojeni, dokud budou nápisy „jen pro bílé“
okrádat naše děti o sebevědomí a vlastní důstojnost. [pospravedlnost skutečností pro všechny Boží děti.
tlesk]
Pominout naléhavost této chvíle by pro tuto zemi bylo
osudové. Toto horké léto ve znamení legitimních protestů Nemůžeme být spokojeni, dokud černoch v Mississippi nečernošského obyvatelstva neskončí, dokud nepřijde osvě- může volit a černoch v New Yorku si myslí, že nemá proč
žující podzim svobody a rovnoprávnosti. Rok 1963 nezna- volit. [potlesk] Ne, nejsme a nebudeme spokojeni, dokud
mená konec, ale začátek. A ty, kteří doufají, že černoši jen se nenaplní biblické „ale povalí se jako voda soud, a sprapotřebovali vypustit trochu páry a budou zase poslušní, vedlnost jako potok silný“. [potlesk]
čeká nepříjemné probuzení, pokud se tato země vrátí
Jsem si vědom toho, že někteří z vás sem dnes přišli z neke své obvyklé praxi.
změrného strádání a utrpení. Někteří z vás sem dorazili
Amerika nedojde klidu a pokoje, dokud černochům nepři- s čerstvou zkušeností z tísnivých vězeňských cel a někteří
zná jejich občanská práva. Smršť nepokojů bude nadále přicestovali z oblastí, kde vaši touhu po svobodě smetla
otřásat samotnými základy této země, dokud jednoho bouře pronásledování a zviklala smršť policejní brutality.
Už teď jste veterány tvůrčího utrpení.
šťastného dne nepřijde spravedlnost.
Přišli jsme na toto posvátné místo také proto, abychom
Americe připomněli kritickou naléhavost této chvíle. Dnes
už není vhodná doba pro luxus vyčkávání nebo pro utišující drogu pozvolných změn. [potlesk]

Pokračujte ve své práci s vírou, že nezasloužené utrpení přináší vykoupení. Vraťte se do Mississippi, vraťte se
do Alabamy, vraťte se do Jižní Karoliny, do Georgie a Louisiany; vraťte se do městských slumů a ghett na Severu
a vězte, že stávající situace může být a bude změněna.
Nesnažme se uhasit naši žízeň po svobodě z pohárů hoř- Jen nesmíme propadat zoufalství a beznaději.
kosti a nenávisti. [potlesk] Náš vznešený boj musíme vést
vždy důstojně a disciplinovaně. Nesmíme připustit, aby Takže vám chci říci, přátelé, [potlesk] že i když musíme
náš tvůrčí protest zdegeneroval ve fyzické násilí. Znovu dnes stejně jako v budoucnu čelit nesnázím, mám stále
a znovu musíme stou-pat do majestátných výšin, kde jeden sen. Ten sen je hluboce zakořeněn ve společném
americkém snu, že jednoho dne se tento národ vzpřímí
budeme fyzické síle odpovídat pouze silou duševní.
a zakusí skutečný význam svého kréda – „pokládáme
Nová vlna opojného militarismu, která zachvátila čer- za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě
nošskou komunitu, nesmí vyústit v nedůvěru ke všem rovni“. [potlesk]
bílým, neboť mnoho našich bílých bratrů – jak dokazuje
jejich dnešní účast – si uvědomuje, že jejich osud [po- Sním o tom, že jednoho dne na cihlově červených svazích
tlesk] je spojen s osudem naším [potlesk] a jejich svo- v Georgii budou moci potomci někdejších otroků usednout
boda je nevyhnutelně spjata s naší svobodou. Útočné jako bratři u jednoho stolu s potomky někdejších otrokářů.
síly, jež dáváme dohromady k ofenzivě proti hradbám
nespravedlnosti, musí tvořit zástupci obou ras. Nemů- Sním o tom, že jednoho dne proměníme dokonce i Missižeme v tom být sami. A jakmile vyrazíme, musíme si ssippi, stát umdlévající pod žárem nespravedlnosti a raslíbit, že budeme vždy kráčet vpřed. Nemůžeme se vra- sového útlaku, v oázu svobody a spravedlnosti.
cet zpět.
Je tu ale něco, co musím zdůraznit svým lidem, kteří našlapují na vyhřátý práh vedoucí do paláce spravedlnosti.
Na cestě za svým plnoprávným postavením se sami nesmíme provinit bezprávím.
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Sním o tom, [potlesk] že mé čtyři malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy
své kůže, ale podle kvality charakteru. O tom dnes sním!
[potlesk]

„Má vlasti / o Tobě / o sladké zemi svobody /
o Tobě píseň má / O zemi, v níž hroby otců mých /
o pýše poutníků nezlomných / na všech Tvých úbočích /
svobodě dejme znít“.

A mají-li se stát Američané opravdu velkým národem,
musíme to uskutečnit.
Takže, nechť svoboda zazní z překrásných kopců New
Hampshire.
Nechť svoboda zazní z velkých horských masivů New Yorku.
Nechť svoboda zazní z vrcholků Alleghenies v Pennsylvánii.
Nechť svoboda zazní ze zasněžených štítů Skalistých hor
Sním o tom, že jednoho dne bude každé údolí vyvýšeno, v Coloradu.
každá hora a pahorek sníženy, pahorkatina v rovinu se Nechť svoboda zazní z ladných svahů Kalifornie.
změní a horské hřbety v pláně. A zjeví se Hospodinova Ale nejen to.
sláva a všechno tvorstvo společně to spatří (podle Iz 40,
4–5).
Nechť svoboda zazní z Kamenné hory v Georgii.
Nechť svoboda zazní z hory Lookout v Tennessee.
To je naše naděje. To je víra, s níž se vrátím zpátky na Jih. Nechť svoboda zazní z každého kopce a návrší v MissiS touto vírou budeme schopni vytěžit z hory zoufalství ká- ssippi, nechť zazní z každého úbočí. [potlesk]
men naděje. S touto vírou budeme schopni proměnit drásavou disharmonii uvnitř vlastního národa v nádhernou A necháme-li svobodu zaznít [potlesk pokračuje], nesymfonii bratrství.
cháme-li ji zaznít v každém městečku a vesnici, v každém městě a každém státě, uspíšíme tím příchod dne,
S touto vírou budeme schopni společně pracovat, společ- kdy si všechny Boží děti – černé stejně jako bílé, Židé
ně se modlit, společně bojovat, společně se nechat věz- stejně jako pohané, katolíci stejně jako protestanti –
nit a společně se postavit za svobodu při vědomí toho, že podají ruce a zazpívají slova starého černošského spijednoho dne budeme svobodní. [potlesk]
rituálu:
Sním o tom, že jednoho dne, na jihu v Alabamě, ve státě
nechvalně známém svými rasisty a guvernérem, jehož řeč
oplývá slovy interpozice a nulifikace, že právě v Alabamě
si jednoho dne
budou moci malí černí chlapci a dívky podat ruce s bílými
dětmi jako bratři a sestry. O tom dnes sním! [potlesk]

Bude to den, [potlesk pokračuje] kdy všechny Boží děti „Konečně svobodní! Konečně volní! Díky Bože všemobudou moci s novým významem zpívat:
houcí, konečně jsme svobodní“. [potlesk]“
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