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I
,,A vae jméno?
,,Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hùø ne nikdo, jsem
krysaø.
Mu, který takto mluvil, stál se vzpøímenou hlavou pøed
vraty domu, v nich se v soumraku bìlala enská
postava. Hledìl na ni svýma temnýma, pátravýma oèima.
Byl vysoký a tíhlý, tíhlejí ve svém pøiléhavém
sametovém kabátu a v úzkých nohavicích. Jeho ruce
byly drobné a jemné, jako ruce eny. Nemìl u sebe ani
zbraò ani hùl, pøestoe se zdálo, e pøichází z daleka,
po cestách, které vdy nebyly bezpeèné. Zato svíral nìco
dlouhého a ozdobného, co budilo zvìdavost eny, s ní
hovoøil. Byla to píala cizokrajné práce, jakou dosud
nevidìla.
,,Krysaø, zasmála se ena ve dveøích. ,,Pøicházíte vèas
do Hammeln. Není tu ádný krysaø; zato krys je tu
mnoho. Vysvìtlete mi, krysaøi, kde se berou krysy?
Øíkali, e tu døíve nebyly. Je to pravda, konèila
s úsmìvem, ,,e staøí lidé si myslí, e svìt je stále horí.
Krysaø pokrèil rameny.
,,Odkud jsou, nevím. Jsou vak v kadém z vaich
domù. Hlodají bez ustání; hlodají dole ve sklepích, hlodají
tam, kde je nevidíme. Stávají se pak dotìrnými a stoupají
stále výe. Pøipravujete hostinu, svatbu, køtiny, co já vím?
Pøedstavte si, e se náhle pøi hostinì zjeví krysy

s dlouhými boltci a dlouhými kníry. Jistì chápete, e tento
jev kazí chu.
,,Ano, smála se ena ve dveøích. ,,Pøi svatbì Kateøiny
se objevila poøádná krysa. enich byl bledý jako stìna
a Kateøina padla do mdlob. Lidé nesnesou to, co jim kazí
chu; pak se odhodlají zavolat krysaøe.
,,Pøipravujete svatbu nebo køtiny? zeptal se krysaø
najednou.
ena ve dveøích se hlasitì zasmála.
,,Je vidìt, e jste cizinec. Nejsem vdána, krysaøi.
Krysaø se uklonil.
,,To nevadí... to vùbec nevadí. Tak tedy  povolají
krysaøe. Krysaø píská a píská, a vyvede vechnu havì
z jejích skrýí, která za ním jde jako omámená. Zavede
ji do øeky  do Rýna, Dunaje, Havoly, Vesery. A dùm je
ji bez krys.
Krysaø se opìt uklonil a jeho hlas se zachvìl jakousi
elegií. ena mlèela a pohrávala si s vìtvièkou jasmínu.
,,Ale je-li tomu tak, nevzpomene si nikdo na krysaøe.
To je toti mu, který nezùstává, ale jde. Lidé ho vidí
rádi pøicházet, ale jetì radìji odcházet.
,,Opravdu? øekla pouze. Znìlo to jako povzbuzení
a snad to ani povzbuzení nebylo. Ale krysaø to tak chápal.
Jeho bledé tváøe zrùovìly; byla by to mohla zpozorovat,
kdyby nebylo takové ero.
,,Cítím to, cizinko. Lidé nemilují krysaøe; pouze se ho
bojí.
Dìvèe se opìt zasmálo.
,,A èím to, e jdou krysy tak slepì za vámi?
Krysaø ukázal na píalu, která tímto pohybem oivla.
,,Je to zvlátní nástroj, øekl.
Dívka na píalu zvìdavì pohlédla a pak se jí nesmìle
dotkla.

,,Píala, øekla pohrdavì. ,,Pìkná píala, ale nic víc.
,,Krysy mají dobrý sluch a moje píala dobrý zvuk.
Krysaøovy oèi zaplály podivným ohnìm, a dìvèe
ve dveøích manì ucouvlo. Vìtvièka jasmínu se zachvìla
v ruce.
,,Mám zvlátní nadání k vyhánìní krys, pokraèoval
krysaø. ,,Obèas na ni pískám velmi smutné písnì, písnì
vech krajù, kterými jsem proel. A proel jsem jich
mnoho; slunné i ponuré, plánì i hory. Moje píala zní
tak tie. Krysy ji slyí a jdou za ní. Kromì mne není
podobného krysaøe. Nìco vám povím, cizinko, která
se umíte tak zvonivì smát. Nikdy jsem nepískal plným
dechem, ale vdy tlumeným zvukem. Kdybych plnì
zapískal, nejen krysy by ly za mnou.
Krysaø domluvil. Oèi mu opìt pohasly a jeho ruce
zùstaly i s píalou svìeny.
,,Nemám odvahu, dodal po chvilce, ,,stalo by se nìco
krutého.
Dívka stála zamlklá a nespoutìla z krysaøe a jeho
píaly oèi. Kdy krysaø mlèel, øekla zcela tie:
,,Líbíte se mi, krysaøi. Ne pøiel soumrak, vidìla jsem
ve vaich èerných vlasech støíbrné nitky. Ne jste
promluvil, pozorovala jsem na vaem èele vrásky,
a pøesto se mi líbíte. Milovalo vás jistì mnoho en.
,,Snad, odpovìdìl krysaø. ,,Nepamatuji se na to.
Krysaøova slova mìla podivný a jímavý pøízvuk,
po nìm dìvèe zvánìlo. Naklonilo se ke krysaøi tak,
e cítil jeho horký dech.
,,Líbíte se mi, krysaøi, øekla. ,,Ale na vaem místì bych
zapískala na píalu  plnì  ví silou...
,,Víte, co by to znamenalo? otázal se krysaø temným
hlasem. ,,Já to nevím. Vím jen to, e mne obèas jímá
úzkost. Hledím na svou píalu jako na nìco, co mnohé

zahubilo a jetì mnohé zahubí. A pak se usmìji. Není
to nic ne pouhá hezká píala, jak jste sama øekla. A já
nejsem víc ne krysaø, který má odvádìt nezvané hosty.
Krysaø, který jde jako Ahasver z mìsta do mìsta, z jihu
na sever, ze západu na východ. A jako Ahasver nemám
stání. Pobyl jsem zde pøíli dlouho, cizinko.
,,Ne, pravila a pak tie zaeptala: ,,øíkejte mi Agnes.
,,Agnes, øekl. Mluvil mìkce a zvuènì. V jeho ústech
ve nabývalo jakéhosi kouzla.
Hledìla na nìj s napìtím.
,,Odejdete brzy z Hammeln?
,,Nevím. øekl. ,,To nezáleí na mnì. A... odpovìdìl
pohledem.
Usmála se svìím a èistým smíchem mládí a radosti.
Znìlo to jako zvony vzkøíení.
,,Myslím, e tu máte co dìlat; je tu mnoho krys.
A pak dodala vánìji:
,,Zùstaòte, krysaøi.
Neodpovídal. Jejich zraky se setkaly. Hledìla
do krysaøova zraku neklidnì a tázavì zároveò. Vìtvièka
jasmínu se jí chvìla v ruce.
,,Mám milence, øekla.
Krysaø ji vzal za ruku.
,,Nechci ho vidìt, nechci o nìm slyet. Vím, e je
na svìtì mnoho oklivých vìcí. Co je mi po tom, pokud
mi nepøijdou do cesty. Nechci ho vidìt. Ale kdybych ho
vidìl...
Hlas krysaøe zesmutnìl a ztemnìl. Znìlo to vánì
i varovnì jako hrana.
,,Ne, vydechla. Ale z tohoto slova nebylo patrné, co
tím myslí. Ocitli se v prudkém spádu, kde nejsou kroky,
ale pouze let. Podrel její ruku ve své a ona mu ji nechala.
Stiskl. Stiskl ji prudce a vánivì, e by byla vykøikla

bolestí. Pøesto toto stisknutí opìtovala; bolest ji
omamovala.
,,Agnes... øekl.
Znìlo to jako otázka i prosba.
Pohlédla na nìho a usmála se.
,,Ano, øekla. A bylo zøejmé, co toto »ano« znamenalo.
Bylo zcela nahé, bez ostychu a bez výhrad. Dìvèe
ve dveøích podalo krysaøi snítku jasmínu.
II
Byl to kout v dobrém hansovním mìstì Hammeln, tichý
a oputìný kout, skoro, jako by tu nebylo mìsto. Tìké
vozy se zboím tudy nehrèely; nehluèely tu trhy
a nejezdili jezdci v bohaté zbroji. Ani procesí tudy
nechodila. Pouze hlas zvonu sem znìl z chrámu svaté
Trojice v Hammeln; hlas váný a zádumèivý. Ale ty hlasy,
které jsme tak èasto slyeli, pøestáváme vnímat. Aspoò
Agnes, otevøela-li své okénko, slyela spíe jiné hlasy.
Pod jejími okny byla zahrada v kvìtu, kde zpívali ptáci,
ve bzuèelo ivotem a úsmìvy na její pozdrav. V zahradì
bylo tolik vùní, které opojovaly. A Agnes se zdálo, e je
kvìtem mezi kvìty a vùní mezi vùnìmi.
Byl tu také dùm s prejzovou støechou, starý a skrytý
v zeleni katanù. Ale tento dùm umìl náhle zjasnìt
a otevøít se slunci.
Matka krásné Agnes byla ena znavená spíe
smutnými pøíbìhy, neli vìkem. Na tyto pøíbìhy
vzpomínala s hrùzou a steskem, zimomøivì se chvìla
a plouila se domem jako stín. Slunce a svìtlo ji lekalo;
prchala pøed ním jako noèní pták.
Ale Agnes nevylekalo nic, hledìla s dùvìøivým
úsmìvem do pøítích dnù.
Krysaø stále pobýval v Hammeln a vyhánìl krysy.

Pro mìsto to byla událost. Dìti i staøí lidé ho doprovázeli
na jeho cestách a divili se krysám, které za ním ly slepì
do záhuby fascinovány jeho píalou. Byla sotva slyitelná
pro dobré a poèestné obèany mìsta jako vzdálené bzuèení
hmyzu.
A vlny øeky krysy pøijaly a pohltily je. Pak je nesly
do moøe, do vzdáleného moøe; nikdy u neporuí dobrou
chu ctihodných kupcù hansovního mìsta.
Krysaø vyhánìl krysy, ale kromì toho mìl i jiný dùvod,
pro který se v Hammeln zdroval.
III.
Sepp Jörgen byl rybáø. Bydlel na bøehu Vesery tam,
kde se sbíhala s Havolou. Mìl malý a chudý domek
a vedl ubohý a nuzný ivot.
Lidé vech cechù v Hammeln se tomuto uboákovi
posmívali, nebo pøíli tìko chápal. Byl to dobrý, ale
tìkopádný hoch. Øíkali, e se usmívá a pláèe a pøítí
den, a mìli pravdu.
Co se týèe ryb, nebylo tøeba mylenek, jen rozhodit
sítì a èekat. Èekat Sepp Jörgen umìl jako málokdo,
trpìlivì a odevzdanì; málokdy se vak nìèeho doèkal.
Øíkají, e se to stává tìm, kteøí odevzdanì a trpìlivì
èekají.
Ale Sepp Jörgen trpìlivost neztrácel. Vìdìl, e den
se musí podobat dnu a noc noci. Vìdìl, e se nìkteøí
rodí ke tìstí a jiní ke strastem. Chápal i to, e existují
páni v nádherných koiích, s krásnými øetìzy na radnici,
kteøí porouèejí, a e je chudina v temných, vlhkých
doupatech, která je musí poslouchat. To ve vìdìl,
protoe to vidìl celý svùj ivot.

Vìdìl i to, e je nutno uhnout z cesty, jedou-li po øíské
silnici opilí lancknechti. To ve chápal, i kdy byl nechápavý
hoch.
Nakonec vìdìl i to, e se mu vichni posmívají.
Druhové rybáøi i dìvèata v Hammeln. Bolelo ho to
a èasem mohl tìko øíci, co ho bolelo více. Èasto svíral
pìsti a také srdce se mu svíralo. Natìstí  díky
neblahému urèení osudu  a pøítí den. A tak mui,
kteøí ho uráeli, odcházeli klidnì, a eny, které by byl
mohl milovat, mizely v dáli. Byl to jeho osud. A tomu
neuniknete.
A pøece byl Sepp Jörgen statný hoch silných svalù
a pevných pìstí. Nebyl oklivý, mìl dobré srdce a mírné,
ponìkud zakalené oèi.
Ve, co mìl, byl drozd v kleci, kterého úzkostlivì
opatroval. Umìl to, protoe to ve bylo jednoduché
a prosté, den co den stejné a den co den krásné, jak
se alespoò Jörgenovi zdálo. Drozd v kleci se mu
neposmíval ani ho neranil. A bylo-li mu smutno a tìko,
dovedl utiit jeho ponìkud poetilé srdce. Rybáø Jörgen
naslouchal konejivému a jasnému zpìvu. Zapomínal
na patný lov, na svoji nouzi, na uráky vech
v Hammeln i na krásné dívky, které mìli jiní a nikdy on.
Usmíval se ukolébán zpìvem; a vùbec ve se na nìj
usmívalo. eny pøicházely a líbaly ho.
Pták zpíval.
A Sepp Jörgen il bez obav.
IV
Milenec se jmenoval Kristián a øíkali mu dlouhý Kristián.
Mìl plavé vlasy a modré oèi. Mìl ve, co mùe mít obèan
v Hammeln: poèestné rodièe a zachovalé jméno a úctu
k radnici i kostelu. Byl zamìstnán v obchodì svého

strýce v podloubí námìstí v Hammeln. Byl to soukenický
obchod, známý iroko daleko. A protoe Kristiánùv strýc
byl bezdìtný, utìoval se Kristián nadìjí, e po nìm
bude dìdit. Chybou bylo pouze to, e ji postarí strýc
Ondøej neustával ve svých záletech kupce, který mùe
zaplatit, záletech pohorujících ctihodné mìsto. Dlouhý
Kristián dìlal, co mohl, aby odvádìl pokuení od strýcovy
cesty. Dohodil mu paní Gertrudu, starí a ji bez
svùdnosti, za hospodyni. Strýc Ondøej mìl tak málo èasu
pro své lásky! A tak Kristián kolísal mezi úzkostí a nadìjí.
Kromì toho miloval Agnes.
Vypravoval jí o svých starostech a bezesných nocích,
kdy ho mylenka na svùdnice tlaèila jako mùra;
vypravoval jí o záletech svého strýce s pohorením,
kterého je schopen poèestný mu a ohroený dìdic.
Agnes naslouchala.
Její starostí bylo, aby Kristián nevìdìl o krysaøi a krysaø
nespatøil Kristiána.
Kristián obèas o krysaøi mluvil, o jeho zásluhách i o tom,
e jeho øemeslo, tøeba uiteèné, se mu nezdá dost
ctihodné.
Agnes naslouchala a souhlasila; tak si alespoò Kristián
vysvìtloval její mlèení.
Krysaø byl stále jetì v Hammeln.
A dlouhý Kristián stále kolísal mezi úzkostí a nadìjí.
V
Nad krásným hansovním mìstem Hammeln  pýchou
vech obyvatel, stojí vrch Koppel, který patøí mezi jejich
nemení pýchu. V nedìli mìané opoutìjí brány svého
mìsta a sváteènì vyparádìni stoupají na Koppel. Stoupání
je prudké a pot se øine z jejich èel, ale jak je odtud krásný
výhled na celé mìsto i kraj!

Stoupat je nutno sosnovým, ponìkud ztemnìlým
a smutným lesem, tak to alespoò obèané Hammeln
vnímají. Ale nejsmutnìjí les pozbyde svého smutného
rázu, naplní-li ho veselé i rozváné hovory kupcù
hansovního mìsta, jejich ctihodných manelek i místních
dívek a jinochù.
Nad touto pro vìtinu vrcholnou sférou, poskytuje vrch
Koppel i jiné monosti. Náhle vyjdete z lesa, jdete okolo
roztrouených balvanù, které sem zbloudily pøed
staletími. Ve je zde prosté a velké. Usaïte
se a pohleïte dolù na mìsto. Vyhøívejte se na slunci
a uívejte nedìlního klidu, protoe kdybyste li dál,
dojdete k propasti.
Otevøená propast je chladná a hluboká a nedohlédnete
jejího konce. Hodíte-li tam kámen, padá dlouho. Vrch
Koppel má své tajemství; propast není pouhou propastí,
ale i cestou. To tvrdí nìkteøí odválivci, kteøí neváhají jít
a na okraj propasti a zkoumat záhady vrchu Koppel.
Nikdo neví nic urèitého, pouze øíkají, e cesta odtud vede
daleko pod zemí. Daleko, pøes hory a øeky. A
do Sedmihradska. Øíkají to pøesto, e nevìdí, od koho to
slyeli. Jisté je, e dosud nikdo tuto odvánou cestu
nedokonèil, vìdí, e dosud nikdo odtud nedoel
do sedmihradské zemì.
Jednoho dne stanul krysaø nad touto propastí.
Proel sosnovým lesem i holým vrchem, kde
se vyhøívali hadi v poledním slunci. Krysaøe to táhlo dál
a dál. Stál a na okraji, mnohem dále, ne se kdo
z rodákù Hammeln vùbec odváil. Stál na okraji a zdálo
se, e s propastí  milenkou sebevrahù, rozmlouvá.
Jisté je, e propast krysaøe lákala; stál nad ní sám
a v zamylení. Obèanùm v Hammeln by se nelíbil výraz
jeho oèí; nebyla tu pouze jedna propast, ale dvì.

VI
Onoho dne leel Sepp Jörgen na palouku poblí své
chaty s hlavou opøenou o kupu sena. Seno vonìlo
a Jörgen usnul malátným a tìkým spánkem.
Tehdy se stalo, e na Jörgenùv palouk zabloudila dvì
dìvèata z Hammeln. Byla to Lora, dcera øezbáøe
Wolframa, a Kätchen, dcera pekaøe Grilla. Obì mìly
plavé vlasy a zvìdavé oèi a obì byly opilé mládím.
Pøicházely rozesmáté svou krásou a zkrásnìlé svým
smíchem. Spící rybáø vzbudil jejich zvìdavost. Plíily
se k nìmu po pièkách a dívaly se do jeho tváøe.
Spící jejich kroky neslyel. Jeho prsa se zdvíhala
a klesala v pravidelném rytmu; jeho koile byla
rozhalena; mohly vidìt jeho zarostlá a mohutnì klenutá
prsa.
Lora Wolframová pøisedla ke spícímu. Sklonila se nad
ním svým pruným tìlem a zatajovala dech, aby ho
neprobudila. Ale tato opatrnost byla zbyteèná; Sepp
Jörgen se neprobudil. Také Kätchen nabyla odvahy.
Svou mìkkou rukou se lehce dotkla kuèeravých vlasù
spícího. Lehce se zachvìl, jako by to bylo pod dotekem
nìèeho chladného a oklivého. A pøece ruce Kätchen
nebyly ani chladné ani oklivé. Naopak vichni
v Hammeln znali její krásné ruce.
Ale Sepp Jörgen se neprobudil ani pøes toto zachvìní.
Oèi dìvèat hoøely zvlátním ohnìm. Tento tak blízký
a lhostejný mu, drádil ve svém spánku zájem, který
jako bdící nikdy nevzbudil. Zdálo se, e ve malicherné,
smìné a titìrné, co se pojilo k jeho jménu, se jeho
spánkem vytrácí; zbyl tu mu odpoèívající v kupì sena.
,,Kdyby to nebyl Jörgen..., pravila Kätchen a krèila
rameny.

Dcera øezbáøe Wolframa Lora, opakovala: ,,Kdyby to
nebyl Jörgen...
Chvíli nad spícím sedìly, roztouené a snad nìné,
drádìny neurèitými sny o rozkoi a lásce. Vlna opojení
zaplavila jejich mladá tìla. Cosi je nutilo do náruèe
silného a svalnatého hocha.
Seno vonìlo a poseèené kvìty v nìm.
,,Kdyby to nebyl Jörgen, opakovala Kätchen trochu
lítostivì, ,,bylo by moné ho milovat. Není oklivý a jistì
by se mu mohl málokdo rovnat v síle. Pravili mi,
e s Jörgenem nejsou erty.
,,...Pøítí den, mínila Lora, ,,vechno dìlá a o den
pozdìji. Jestli se nìkdy oení, jistì si na svou nevìstu
vzpomene a druhý den. Chudáèek, bude mít smutnou
svatební noc!
Loøina slova konèící dueným smíchem, spáèe
probudila. V první chvíli se rozhlíel nejistì, neuvìdomil
si místo ani èas. Zíral na rozpálené tváøe dìvèat
podivným, uaslým pohledem. To bylo pøíli mnoho
pro bujný rozmar dívek z Hammeln. Vypukly v nehorázný
a daleko slyitelný smích, ve zdravý, smyslný
a pøekypující smích, smích eny, která by ráda høeila.
Rybáø nechápavì a nìmì hledìl na smíky. Pak
pomalu vstával stále zahledìný na Kätchen a Loru. Ale
to ji pøesahovalo míru. Kätchen a Lora si náhle
vzpomnìly, e by nemìly být ve spoleènosti Seppa
Jörgena spatøeny, zvlátì, vynikla-li u bdícího náhle jeho
smìnost. Zmizely døíve, ne se mohl Jörgen
vzpamatovat. Jetì z dálky bylo mono slyet jejich
nezkrotitelný smích.
Sepp Jörgen stál a nechápal; bylo tomu vdycky tak.

VII
Noc byla vlahá a mìsíèná. Námìstí v Hammeln bylo
pusté. Ponocný minul starou, pamìtihodnou kanu
a pýchu Hammelnských, kanu s Neptunem a Tritony,
a zmizel nìkde v podloubí. Pak bylo ticho.
Pouze u vrat øezbáøe Wolframa (v nìm mìl poèestný
pekaøský mistr Grill také svùj krámek) se choulilo cosi
jako èlovìk, ale bylo to nìjak zhroucené a nelidské. Mìlo
to oèi, jaké íznivé oèi, upøené na jediný bod!
Kdy ponocný opodál troubil pùlnoc, mihl
se pod podloubím soukeník Ondøej, který míøil nìkam
k enám sídlícím u svatého Ducha. Jeho kroky pøeruily
noèní ticho, ale to, co bylo zhrouceno, se za ním ani
neohlédlo.
Pak tudy procházel ponocný; jakési oèekávání zbystøilo
jeho kroky. Ale jetì ne doel ke zhroucenému, ochabla
jeho pozornost i zájem. Pokrèil rameny a el dál. Nebylo
spropitné, nebylo nic. Byl to pouze Sepp Jörgen.
Nemluvil. Hledìl na vrata, jako by je svým pohledem
mìl moc otevøít. Ale vrata byla dobøe zamèena. Øezbáø
Wolfram a pekaø Grill urèitì spali; moná e také Kätchen
a Lora. Okna byla zavøená a nebyla chu je otevøít.
Seppa Jörgena dìtinský pokus vzbudit jejich pozornost
stejnì nenapadl. Jistì, byly zde drobné kaménky vhodné
k upozornìní. Ale je marné a celkem zbyteèné
upozoròovat enu, která neèeká. Tohle nemoudrý Sepp
Jörgen chápal.
Sepp Jörgen sebou nehýbal, ale neznamenalo to, e by
èekal. Tu se za jeho zády mihl dlouhý a ironický stín
krysaøe.
Krysaø bloudil ulicemi; krysaø míval neklidné noci.
Sklonil se nad Seppem Jörgenem, který mumlal tichá
a pøece vánivá slova:

,,Smìjete se, ano, smìjete se Seppu Jörgenovi. Znám
vás: jsi Lora, dcera øezbáøe Wolframa. Jsi Kätchen, dcera
pekaøe Grilla. Jste krásné... a jetì krásnìjí, smìjete-li
se. Je zbyteèné vám to øíkat, protoe o tom velmi dobøe
víte. Ale je nìco, co nevíte a co vám Sepp Jörgen poví.
Smìjete se, ale není radno se smát mui, by by to byl
Sepp Jörgen.  Je pravda, e pomalu chápu, je pravda,
e øíkám teprve dnes, co jsem mìl øíci vèera. Vy jste
odely, ani bych vám odhalil svou bolest. 
Neposloucháte, kdy mluvím; propásl jsem svùj èas jako
vdycky. Mnoho lidí se mi u pro to smálo; ale není
smích, který by tolik drádil, jako smích eny! Oh, jak
jste se smály! Krev mi stoupá do hlavy a moje pìst
se bezdìènì svírá. Jsem sice rybáø, ale mám pìsti...
takové, e by mohly zakrtit krásné hrdlo  bílé a krásné
hrdlo, jaké tuím u vás.
Proè jste pøily na mùj palouk? Nevolal jsem vás ani
nehledal. Neèekal. Pøily jste a sklonily se nad mou tváø.
Snil jsem; mìl jsem krásné a rùové sny, jaké mívám,
kdy mi zpívá drozd. Ale musím vám øíct, e ji drozda
není. Zakrtil jsem ho. Bylo to ve, co jsem mìl, a u
nezazpívá. Nepotìí. V mé chatì bude ticho a mrtvo.
Zkusil jsem sílu svých rukou. Je tak krásné rdousit. Procitl
jsem ze sna. Jak øezavý to byl smích, jako by se smálo
tisíc ïáblù.
A byly to pouze dvì eny.
Není radno se smát mui, tøeba by to byl Jörgen. Nyní
je noc a vy spíte, ale kdyby nadelo ráno a Jörgen
se nehnul z místa? A kdo vám øekne, e mi ten prokletý
smích pøestane znít v uích? Nepøestane-li, bìda vám,
Loro a Kätchen!
Mùj drozd je mrtvý; vechno je mrtvé, co jsem kdy mìl.
Slyím jen smích... øezavý, pekelný smích...

Krysaø mìkce sáhl na rybáøovo rameno.
,,Vstaò, Jörgene.
Rybáø hledìl tupì a nechápavì. Co mu krysaø chtìl?
,,Vstaò, Jörgene, pokraèoval krysaø. ,,Proel jsem
mnoho krajù a vidìl mnoho mìst. Proto ti øíkám, abys
vstal. Není dobøe kleèet.
Rybáø hledìl tupì a nechápavì. Výraz jeho tváøe
se nezmìnil.
,,Tvá Kätchen a tvá Lora tì neuslyí. Spí. Kdyby tì
uslyely, tím hùøe, Seppe Jörgene. Mu, který kleèí,
u není muem.
Ale Sepp Jörgen neslyel, hledìl kamsi do oken èi
do prázdna.
,,Chce-li, Jörgene, øeknu ti celé tajemství; pro dva lidi
je jen urèitá míra lásky, ohranièená a nezmìnitelná.
Nemiluj pøespøíli, chce-li být milován; sám vyèerpá
vechnu lásku, urèenou pro dva. Pøemíra lásky, kterou
dává, nièí monost lásky, kterou bys mìl brát; to ti radí
krysaø, který mnoho vidìl. Buï, jaký chce; pouze
nedopus, aby tì mìla ena, místo toho, co bys mìl mít
enu ty. Buï, jaký chce; nemusí být ani zlý. Je to
zbyteènì hrubé, rybáøi. Ale jsi-li dobrý, sna se skrýt.
Vstaò, Jörgene!
Ale rybáø se nepohnul.
Na vìi chrámu svaté Trojice odbíjely hodiny.
Krysaø mávl rukou. Litoval, ale zhroucené masce
u nedoslýchavých vrat domu øezbáøe Wolframa
nedokázal pomoci.
,,Sbohem, Jörgene. Není ti pomoci, øekl posléze.
,,Nebude asný; ostatnì, co je na tom? tìstí není
vrchol. Moná jsi zrozen pro nìco lepího, pokud ne
pro tìstí.
A krysaø odcházel.

Nezdálo se, e by si rybáø viml jeho odchodu. Vechno
chápal pøíli pozdì. Mumlal cosi jednotvárného
a smutného do noèního ticha. vatlal slova lásky
a nenávisti, vatlal sliby i hrozby. Ale to ve znìlo do noci
marnì.
Krysaø zatím zamíøil do tiché ulièky, k domku, v nìm
bydlela Agnes, a zaklepal na její okno.
Okno se otevøelo a také dveøe.
VIII
V nedìli po slavné mi bylo v hospodì ,,U íznivého
èlovìka ivo a runo.
Hospoda ,,U íznivého èlovìka byla nejslavnìjí
a nejoblíbenìjí z tìch, co mìlo hansovní mìsto
Hammeln. iroko daleko jste nepopili lepí víno
a kuchaøka z krèmy, Èerná Líza, se mohla mìøit
s jakoukoli. Ani hlavy obce nepohrdaly vstupem
do klenuté hostinské sínì; mìly svùj stùl pøed vetøelci
peèlivì chránìný. Vzneení obèané okoueli první novì
dolé sudy, oni pronáeli závazné a rozhodné slovo
ve vìcech kuchynì i veøejného mínìní.
V hostinci ,,U íznivého èlovìka se uzavíraly obchody,
protoe opatrní a rozafní obèané Hammeln
se rozehøívali teprve zde; uzavíraly se zde sòatky,
protoe se opatrní a rozafní obèané mìst Hammeln
teprve zde zaèali zamýlet nad nìèím, co by se podobalo
lásce asi tak, jako se vrabec podobá orlu. Jestlie obèana
mìsta Hammeln stihl smutek, el popít ke Konrádu
Rögerovi (tak se jmenoval zavalitý krèmáø, dobrý
èlovíèek, který nepohrdal poklady vlastního sklepa).
Pøihodilo-li se vak nìco radostného, byla to také
pøíleitost popít u Konráda Rögera. Nikdo nedovedl tak
bujaøe sdílet radost; oslavovaly se zde køtiny a zdálo se,

e køest se koná v Rögerovì domì; oslavovaly
se jmeniny a vypadalo to, e Röger oslavuje sám.
Bylo-li tøeba popíjet tie, nedovedl to nikdo tak, jako
Röger. Bylo-li tøeba vypravovat pøíhody, znal hostinský
ty nejrozmarnìjí a nejdovádivìjí. Krèmáø je cosi jako
zpovìdník. Röger mìl v úctì zpovìdní tajemství. Ale
pøed ním nebylo rouky ani záhad. Pohlíel na své
spoluobèany veselýma a soucitnýma oèima.
Byl to skromný mu, který, kdyby chtìl, by mohl mnoho
uèinit. Ale Konrád Röger nechtìl nic ne blaho krèmy
,,U íznivého èlovìka. Mluvilo se také o pletkách
s Èernou Lízou, ale kdy by mìl krèmáø èas høeit? Svùj
den a svou noc, svùj úsmìv i slzy daroval hostùm své
krèmy.
Jsou hostince, kde dochází k hádkám i ke rvaèkám.
Rögerovi hosté se málokdy pohádali, ale neporvali
se nikdy. Síò krèmy v sobì mìla cosi konejivého
a uklidòujícího; lidé sem pøicházeli rozohnìni svými
spory. Za chvíli jako by je tato síò promìnila; po sporu
nebylo ani potuchy. Ne snad kvùli tomu, e by se dohodli,
ne proto, e by se usmíøili. Zítra a snad u dnes, a
vyjdou na svìí vzduch, poznají, e nejsou ani o krok
blíe; ale zatím, zatím jako by tu vechno nabylo
rùových barev.
V Hammeln byli lidé, kteøí s ostychen èi bez ostychu
pøiznávali, e nikdy nevystoupili na horu Koppel. Ale
nebylo èlovìka, který by nepobyl ,,U íznivého èlovìka.
V Hammeln ili lidé, kteøí s ostychem èi bez ostychu
pøiznávali, e neznají konela a dokonce hlavu obce,
purkmistra Dörricka. Ale Konráda Rögera znal kadý.
Oné nedìle sedìli u konelského stolu dva ctihodní
a rozafní sousedé.

První, Gottlieb Frosch, byl truhláø znamenité povìsti,
který byl schopen vyhovìt komukoli ve mìstì a nejen
v Hammeln. est dìlníkù pracovalo v jeho dílnì a také
Gottlieb Frosch, tøeba konel, dovedl pøiloit ruku k dílu,
bylo-li toho tøeba. A Froschova práce u nìco
znamenala! Byl to mohutný mu, skoro obr, o jeho síle
se ledacos vypravovalo.
Froschùv soused byl Bonifác Strumm. Byl mení
a útlejí a byl to krejèí. Také Strumma znali iroko daleko.
Øíkalo se, e sem jezdí bohatí mìané a z Hannoveru,
aby se svìøili zkuenému oku a Strummovì zkuené
ruce. Vypravovalo se, e ve Strummovì dílnì pracují
tovaryi, kteøí pøepluli moøe a vidìli Rýn i Dunaj. Taková
byla pøitalivost krejèího Strumma, jeho umìní
dostihnout bylo nesplnìným snem sta a sta roztouených
bloudù.
Bylo tudí pochopitelné, e tak ctihodným osobám
vìnoval Röger vestrannou pozornost. Z jejich oèí
se snail vyèíst sebeskrytìjí pøání; úzkostlivì dbal, aby
se mráèek poèínající nespokojenosti, který by
zatemòoval obzor krèmy ,,U íznivého èlovìka, co
nejrychleji rozplynul. Röger se zmnohonásoboval
a pøece, pokud bylo tøeba, dovedl vèas zmizet. Kousek
od konelského stolu sedìl krysaø.
Sedìl sám.
Obèané mìsta Hammeln si nebyli jisti, jak se k nìmu
mají chovat. Bylo jisté, e pro mìsto vykonal platné
sluby, vìdìli, e jeho píala mìla podivuhodnou moc.
Pøesto zùstávalo nìco neobjasnìného, co vyvolávalo
jejich podezøení. Napøíklad nevìdìli, kdo krysaø je, jestli
je ctihodné jeho pøátelství a správný smìr jeho cesty.
Nevìdìli, jaký je pramen jeho moci nad nìèím tak drzým
a eredným, jako jsou krysa. Bylo nejasné, zda knìz

krysaøovì píale poehnal a i kdyby tak uèinil, jaký to
byl knìz.
Zde bylo pøíli mnoho nejasností a obèané v Hammeln
milovali jasné vìci. Proto sedìl krysaø sám u svého stolu.
Krysaø to mohl vechno pozorovat; zdálo se vak, e si
svého okolí nevímá.
Tie popíjel, a pøece sem nepøiel bez dùvodu.
Dùvod byl prostý:
Na zaèátku svého pobytu ve mìstì Hammeln navtívil
krysaø radnici. Ukázal svou píalu a nabídl se, e vyvede
vechny krysy z mìsta. Ty byly tehdy natolik nestydaté,
e neuetøily ani radnici; dokonce krysa, která se svou
oklivostí podobala kryse na svatbì poèestné panny
Kateøiny, kdysi poruila dùstojnost slavné a velmi dùleité
schùze konelù mìsta Hammeln. Byl to èin, který volal
o pomstu; a obec, která si snad trochu bez rozmylení
nezajistila podrobnosti, domluvila s krysaøem odmìnu,
která se nyní, kdy krysy zmizely, zdála ponìkud
pøemrtìnou. Bylo to sto rýnských, citelná a nepomìrná
suma pro obec s ohledem na malou krysaøovu námahu.
Onoho dne si krysaø umínil, e konelùm pøipomene jejich
slovo. Protoe se ,,U íznivého èlovìka bìnì jednalo
o obchodních vìcech, nebyl to snad pøíli nepøimìøený
úmysl. Je nutné vak vzít v úvahu, e zde lo také o obecní
vìci hodné mimoøádného zøetele. A pokud lze upomenout
Petra èi Pavla, nelze tak snadno upomínat konela.
Ale krysaø, snad e byl rozohnìn vínem, o vìci pøíli
neuvaoval. Povstal a zamíøil ke konelskému stolu.
,,Jsem krysaø, pravil a uklonil se pøed Froschem
a Strummem.
Oba dva ponìkud uasli nad opoválivostí krysaøe, ale
pro hlavy obce není dùstojné, aby svùj úas dávaly
najevo. A tak se spokojili nìèím, co mohlo být kývnutí,

ale zcela zøejmé kývnutí to nebylo, pøestoe obèané
v Hammeln milovali jasné vìci.
,,Jsem krysaø, pokraèoval odválivec, ,,a vykonal jsem
smluvené dílo. Krysy dávno odpluly k moøi, ale své rýnské
jsem dosud nedostal.
V krèmì ,,U íznivého èlovìka nastalo napjaté ticho.
Pøípad byl tak pozoruhodný; tak se dosud nikdo
neodváil promluvit s Froschem ani se Strummem.
Kadý zatajil dech a nemohl se doèkat pøítí chvíle.
Ale Frosch a Strumm nebyli z tìch, kteøí by se tak
snadno nechali zmást. V tak veøejné síni dokonce byli
ochotni pøehlédnout nepøimìøenost takových pøipomínek;
Frosch pokrèil rameny a hbitý Strumm krysaøi vánì
a dùstojnì vysvìtlil dùvody, které den pøedtím pøednesl
v radì mìsta Hammeln uèený a moudrý mu, který byl
znalý zvyklostí i práv.
,,Pøedevím smlouva, o ní mluvíte, není hotová
a platná, i kdy tak byla jednou ze smlouvajících stran
 toti mìstem Hammeln právoplatnì oznaèena.
Naproti tomu strana, které by se mìlo plnit... zde
se krejèí Strumm ponìkud zarazil v nejistotì, ale po loku
vína pokraèoval: ,,...není pøesnì a právoplatnì uvedena,
dokonce ve mìstì Hammeln a okolí je plnì neznámá.
Protoe tedy není jasnì prokázáno, jste-li osobou, které
by se mìlo plnit, nezbývá, ne odloit plnìní do chvíle,
kdy bude vae totonost s muem, s ním byla uèinìna
smlouva, jasnì a právoplatnì prokázána. Ale i kdyby
se prokázala, nelze smlouvu dle místních zvyklostí
a obyèejù povaovat za uzavøenou, protoe se pøi ní
neproneslo rèení k tomuto úkonu nutné  »K tomu mi
dopomáhej Bùh«. e je toto rèení obvyklé a nutné, mùe
mìstu potvrdit mnoho svìdkù.

Krejèí Strumm se znovu napil a zhluboka si oddechl.
Pøíli jistì se na této pùdì nepohyboval. Gottlieb Frosch
uznal tuto chvíli za vhodnou ke zprostøedkování.
,,Pøesto, pravil rozvánì, ,,i kdybyste svou totonost
prokázal, jsem toho názoru, e by vám mzda pøísluela.
Jsem ochoten, kdybyste nìjak rozumnì sníil své
poadavky, vae spravedlivé nároky v radì podporovat.
Jistì uváíte, e není tak sloité krysy vyhánìt. Nesmí
se to pøeceòovat. Zapískáte a jdou. Kdeto ne já
vyrobím loe, na kterém mùete spát, je to velká námaha
a práce. A pøece je moje dílna celý mùj ivot: dìlám loe,
kolébku i rakev. Je to celý svìt, krysaøi.
Bonifác Strumm vak Froschovi nechtìl úplnì
pøenechat slovo.
,,aty dìlají èlovìka, rozhodl. ,,Bez nich je podoben
pouhému zvíøeti a tropí zvíøecí vìci. Kdyby nebylo atù,
jak by se rozeznal knìz a jak konel? Kdyby nemìla aty,
jak by se rozeznala poèestná dívka od nepoèestné?
Oblékne-li se nìkdo, teprve pak se stane èlovìkem;
obléknou-li se aty vyrobené Bonifácem Strummem, stane
se témìø obèanem ctihodného hansovního mìsta
Hammeln. A je snad nìco nad tím, krysaøi?
Hosté ,,U íznivého èlovìka byli udiveni trpìlivostí
konelù, kteøí tak mírnými a rozvánými slovy odbyli
nevhodný krysaøùv projev. Ale krysaø byl vzdálen uznání
této umírnìnosti. Jeho tváøe zrudly, vstal a prudce mával
pravicí:
,,Jsem krysaø, rozkøikl se prudce, a se pøítomným
zdálo, e se venku zachvìla okna. ,,Jsem krysaø a vy
poznáte, e jím jsem. Není takového krysaøe a nevím,
bude-li ho kdy. Vykonal jsem svùj závazek; vy vak ne.
Mìjte se na pozoru!

Hosté se znovu podivovali nad rozváností konelù; ani
tento projev je nevyvedl z míry. Gottlieb Frosch pak øekl
tak tichým a konejivým hlasem, e hosté smysl jeho slov
nechápali:
,,Nepochybuji o tom, e se vám vìc podaøí dokázat.
Nabídl jsem vám svou pomoc. Kdybyste vak svou mzdu
pøijal ve výrobcích mé dílny  najdete tam ve, co je
zapotøebí k ivotu i smrti  dalo by se o vìci mluvit.
,,Tak jest, mínil Bonifác Strumm, ,,bylo by moné
uvaovat o vaich poadavcích, kdybyste pøijal polovinu
mzdy ve výrobcích mé dílny.  V celém Nìmecku znají
Bonifáce Strumma.  Záleí jen na vás, abyste si pomohl
k právu.
Ale po tìchto pøíli tie mluvených slovech, které mohli
posluchaèi sotva chápat, krysaø vybuchl jetì prudèeji.
Nedbal povinné vánosti ke konelùm a udeøil pìstí
o stùl, a sletìla sklenka a zbylé víno se rozlilo.
,,Øíkáte, e chybìla slova »k tomu mi dopomáhej Bùh«.
Nebylo tøeba pomoci boí; pomohu si sám.
A s tìmito rouhavými slovy krysaø odeel.
IX
Krysaø neklidnì pøecházel síní.
Agnes na nìho hledìla s rozíøenými zornicemi. Její
oèi se nedokázaly odlouèit od jeho krokù. Byl ve svém
hnìvu krásný. Jeho oèi planuly znepokojujícím ohnìm
a vechny jeho pohyby zkrásnìly. Agnes se zdálo, jako
by vyrùstal; bezdìky se jetì více schoulila ve svém
koutku u okna. Kupodivu vak v této bázni nebylo nic
dìsivého: spíe ji opojovala. Vyrùstej, krysaøi, krásná
Agnes èeká.
Krysaø neklidnì pøecházel po síni.

Nízká klenba nestaèila jeho napìtí, celý svìt by mu
nestaèil. Nereptal, nehrozil, ale jeho mlèení bylo
hrozivìjí. Bonifác Strumm a Gottlieb Frosch, tøebae
to byli váení konelé mìsta, by tomuto mlèícímu mui
své nabídky neopakovali. Krysaø negestikuloval, jeho
kroky nebyly hluèné a dùrazné; odkud tedy pocházel ten
znepokojující dojem nìmého pøecházení?
Agnes se choulila dlouho, neodvaovala se slov ani
pohybu. Bála se neznámé krysaøovy moci, kterou pøíli
nechápala, ale které chvílemi podléhala. Bála
se a milovala svou bázeò. Milovala také krysaøe.
Milovala také dlouhého Kristiána? Moná ho milovala
vèera. Snad ho bude milovat zítra. Ale nyní v této síni
nebyl. Nebyl ani v jejím srdci.
Nikdo nedovedl milovat tak, jak Agnes, a nikdo
nedovedl tak zapomínat. Po noci lásky se ráno
probouzela s dìtskýma nevinnýma oèima. Kdyby se jí
nìkdo ptal, øekla by mu pøesvìdèivì a prostì, ani by
sklopila své jasné a prùhledné oèi: ,,Nestalo se nic.
Této chvíle se vak Agnes bála. Pøesto tyto chvíle
milovala. Její bázeò byla její rozkoí.
Náhle s bezdìèným pohybem, pohybem, v nìm bylo
konejení matky a lichocení milenky, objala Agnes
krysaøovo hrdlo. Krysaø se zachvìl pøi doteku tìchto
nahých rukou.
A toto zachvìní váhající posílilo.
,,Krysaøi, zaeptala Agnes chlácholivì a prosebnì.
Ticho bylo porueno, kouzlo zmizelo. Krysaø se vracel
ze svého smìlého letu na krotkou pùdu mìsta Hammeln.
Ve svém návratu se usmíval. Ve, èím se pøed
okamikem zabýval, ve, co trápilo jeho mysl, mu
pøipadalo malicherné a prázdné. Sevøel Agnes

eleznýma rukama. A mluvil s pohledem do jejích
slibujících oèí, roztouenì a pøekotnì:
,,Mohl bych zahubit Hammeln. Mohl bych znièit Frosche
a Strumma. Mohl bych uèinit to, e by nezùstala jediná
ivá bytost v oputìných mìstských zdech. To ve bych
mohl uèinit. Nechce se mi...
Bùh ádal deset spravedlivých, aby uetøil Sodomu
a Gomoru. Chci být skromnìjí, ne byl Bùh.
Staèí mi jediná ena.
Uetøím Hammeln pro tebe, Agnes.
Jeho tváø se dotýkala její tváøe, jeho tìlo jejího tìla.
Agnes pocítila opojivou radost. Krysaø je její. Chápala,
jak moc je její. Oèi jí zazáøily touto jistotou, která
se pøelévala do srdce, jako vùnì májového veèera
se pøelévá do oken.
Srdce Agnes, které jetì pøed chvílí prudce builo,
se náhle uklidnilo. Nebyla v nìm ji bázeò.
Pøed okamikem Agnes pøipadalo, jako by krysaø
chmurnì a znepokojivì vyrùstal. Nyní vak vyrùstala ona.
X
Ta noc v Hammeln byla prapodivná.
Podivné sny pøepadaly Gottlieba Frosche.
Zdálo se mu, e pracuje ve své dílnì, vyhláené
iroko daleko. Tisíc postelí z dobrého døeva, pøímo
královská objednávka. Jak bylo veselo a runo! Gottlieb
Frosch pracoval a dohlíel na práci; dnes bylo tøeba dílo
dokonèit, a to bude hotovo buï jak buï. Vteøiny nelze
propásnout! Tovaryi obdrí zvlátní mzdu, bude-li dílo
hotovo vèas!
Hohoho, dílo bude vèas hotovo! Gottlieb Frosch zná
své lidi.

A dílo bylo hotovo... Hrdým zrakem se konel rozhlíel
po své dílnì. Poèítal a dopoèítal se. Pak se usmál
sebevìdomým úsmìvem.
Náhle vak cítil, e zde není sám, který se smìje.
Proti nìmu stál krysaø. Frosch pocítil cosi
nepøíjemného, ale snail se tento pocit pøemoci.
,,Zvlátní mzda, pravil Wolfgangovi, pøednímu
z tovaryù. ,,Zaslouili jste si ji.
A mistr tovaryovi poklepal na rameno.
Ale krysaø nechtìl uhnout. Krysaø se usmíval. Tak,
pøipadalo Froschovi, se usmívá ïábel.
Ïábel byl slabou stránkou Gottlieba Frosche. Nemluvil
o ïáblu rád snad proto, e na nìho myslel pøíli èasto.
Snail se vak svoji slabost pøemoci. Pohlédl krysaøi hrdì
do tváøe.
Nepovedlo se právì potvrdit dobrou povìst slavného
Froschova závodu?
Podaøilo se mu ve dvou slovech zformulovat vechnu
pýchu této chvíle.
,,Tisíc postelí, øekl.
Krysaø z nìho nespoutìl oèi. Krysaø se stále usmíval.
Froschova pýcha tála pod úsmìvem, který pálil. Ale
Frosch nebyl zvyklý tak snadno couvnout.
,,Tisíc postelí, opakoval. ,,Královská objednávka.
Pouze Frosch se jí mohl ujmout.
,,Tisíc rakví, zasyèel krysaø.
Frosche zamrazilo a smrtelný pot vyvstával na jeho
èele. Pak se rozhlédl.
Stálo zde opravdu tisíc rakví.
Frosch procitl. Tuto podivnou noc u neusnul.
Také Bonifác Strumm u v této podivné noci nespal.
Zdálo se mu, e pracuje ve svém závodì proslaveném
po celé øíi. Tisíc krásných, nádherných atù, tisíc atù,

za které by se nemuseli stydìt ani vévodové. Jak runo
bylo ve Strummovì závodì! Do pùlnoci bylo nutné
dokonèit dílo. A dílo hotovo bude; Strummùv závod
se jetì nikdy neopozdil. Radìji dìlníkùm zaplatí zvlátní
mzdu, aby povzbudil jejich èilost.
Hohoho, poznáte dochvilnost Bonifáce Strumma. Událi lhùtu, dodrí ji.
A skuteènì, sotva odbila pùlnoc, konel se vítìznì
rozhlédl po své dílnì.
Sèítal a dopoèítal se. Vypukl ve veselý, se sebou
spokojený smích.
Ale ani Bonifác Strumm se nesmál sám; a nesmáli se to
jeho tovaryi, kteøí zde dleli tak unavení a bledí úmornou
prací.
Bonifác Strumm stál tváøí v tváø krysaøovi. Pocítil nìco
podobného úzkosti, ale bylo by smìné, aby se konel
mìsta Hammeln bál potulného krysaøe.
,,Slíbil jsem zvlátní mzdu a dám zvlátní mzdu,
rozpovídal se Strumm témìø násilím. ,,Kdo mùe øíci,
e bych byl nedostál svému slovu?
Ale krysaø se usmíval. Tak, pøipadalo Strummovi,
se usmívá Satan.
Bonifác Strumm pøíli v Boha nevìøil; nevidìl ho v sobì
ani v jiných. V Satana vìøil spíe; pøipadal mu
pravdìpodobnìjí.
Pøesto sebral vechnu svou sílu a pozvedl ke krysaøi
zrak.
Podaøilo se mu ve dvou slovech øíci vechnu svou
hrdost.
,,Tisíc odìvù, pravil.
Krysaø na nìho ale zíral posmìnì a nìmì. Krysaøùv
úsmìv lámal vekerou Strummovu pýchu. Naposledy
se konel pokusil o odpor:

,,Tisíc odìvù, opakoval. ,,Ve dodáno vèas.
Krysaø vypukl v straný, drtivý smích.
,,Tisíc rubáù, zasyèelo z jeho úst.
Bezdìènì se Strumm ohlédl. ílená úzkost pak zúila
jeho hrdlo.
Tisíc odìvù se promìnilo v tisíc rubáù. Uprostøed toho
vidìl svou vlastní bledou tváø, tváø Bonifáce Strumma;
a tento druhý Strumm pravil jeho hlasem slavnostní
formuli mìsta Hammeln: ,,K tomu mi dopomáhej Bùh.
Také Bonifác Strumm neusnul tuto noc.
XI
Ale také krysaø probdìl noc.
Agnes usnula mezi láskou. Nevysvìtlitelný neklid
krysaøi nedal spát. Myslel si snad, e by ho nìkdo okradl,
kdyby usnul. Ale kdo mùe okrást krysaøe?
Krysaø pøesto naslouchal, jako by slyel nìèí kroky.
Neuslyel nic ne rytmický dech spící.
Jen pomalu øídla tma; pøicházel první úsvit, tak brzký
v mìsíci kvìtnu.
Krysaø tento úsvit pozdravil; vracel mu Agnes.
Podepøel se o pelest loe a díval se na ni.
Spala klidnì, jak spí spravedliví; spala klidná a nevinná.
Její útlé, køehké a èisté tìlo tu leelo v jímavé
bezmocnosti.
Krysaø se zahledìl do jejího oblièeje, který mu
odhalovalo svítání. Byl to skoro dìtský oblièej. Jakmile
se její oèi zavøely, bylo v nìm nìco plachého a nìného.
Jakým tajemstvím se dovedla tato ena promìòovat
v pannu? Krysaø pøi spatøení této spící, zapomínal
na ve, co bylo. Byl by pøísahal, e se jí nikdy nedotkl.

Nezvyklá nìha, kterou nikdy pøedtím nepocítil, zalila
jeho tvrdé srdce. Krysaø zatajil dech a sedìl bez hnutí
v obavì, e Agnes probudí a oloupí ji o toto ranní kouzlo.
Snila. O èem asi snila? O panence, o dìtských hrách,
o motýlech, kteøí ulétají?
A krysaøe ranila úzkost.
Nikdy se mu Agnes nezdála tak krásnou; nikdy necítil,
jak snadno poruitelná a mizivá je krása eny. O nìco
více, o nìco ménì a najednou je veta po kouzlu a po
pùvabu. Krysaø mùe mnoho. Mùe vyvést krysy a mùe
vylidnit mìsta. Nemùe vak zadret èas.
Agnes spala; krysaø na okamik zatouil ji probudit
polibky, aby se zbavil svého neklidu. Ale zalekl se vlastní
mylenky, vdy by spící o nìco olupoval.
Tato noc byla podivná, podivné bylo i ráno.
Krysaø se naklánìl nad køehkým tìlem té, které
se v ranním svítání neodváil dotknout. Neklid v jeho
tuláckém srdci rostl. Kdo pøijde, aby ho oloupil? Kdy
a kudy pøijde?
Krysaø proel mnoha mìsty a mnoha zemìmi. Proel
jimi, aby poutal, ale aby sám nebyl spoutaný.
Teprve dnení noc pocítil nìco, jako pouta. Opustil
mìsta a opustil zemì, a touha ho nikdy neroztesknila;
nehledìl nikdy zpìt, ale kupøedu. Bylo mu náhle jasné,
e takto mìsto Hammeln neopustí.
Mylenka, e by se mohl nechat pøipoutat, se mu zdála
smìná a absurdní. Ale tato smìná a absurdní
mylenka se vracela. Nakonec se nezdála ani smìná,
ani absurdní.
Krysaøi bylo divnì.
Jeho srdce ztìklo, jako by nosilo hoøe tisícù. A stalo
se lehké, jako by nosilo jejich radost.
Doiroka otevøel oèi.

Toto ráno pøerodilo svìt. Vèerejky mìly svou radost
a svou bolest. Ale vèerejí radost byla stínem dnení
radosti a vèerejí stín byl stínem dneního bolu. Kdysi,
kdy stál hoch-krysaø na bøehu moøe, v dálce plula loï
a její plachty se dmuly. Hocha na pobøeí pøepadla touha
pozdravit cestu, a je jakákoli. Zdráva buï, lodi! Zdrávi,
kteøí na ní plujete! astní, kteøí ztroskotáte!
Hoch volal tato slova, vyzývající osudy. Mui se nyní
vracela. Jak mohutnìjí vak byla tato pozdní ozvìna!
Krysaøùv neklid se stával nesnesitelný. Krev prudce
kolotala v jeho ilách. Tìlo ádalo pohyb, ruch a èiny.
Lehce se svezl z loe, ale jeho pohyb pøece jen spící
probudil. Napùl procitla, pootevøela oèi, dotkla se rukou
krysaøova èela a øekla: ,,Zùstaò.
Ale to bylo to, co krysaø nemohl. Poseèkal nìkolik vteøin.
Agnes znovu usnula; pøivøela oèi a její ruce bezvládnì
klesly.
Krysaø odcházel tie, zcela tie.
Krysaø vyel do zahrady. Jaká to vak byla zahrada!
Keøe i záhony byly nové; stromy sypaly tolik kvìtù
na cestu!
Krysaø se zahledìl na nebe. Bylo èisté, jasné a vìtí
ne vèera. Byl to den, ale v prvních poèátcích svého
zrození. Slunce, ale jetì jako èervánek.
Krysaø se zahledìl na zemi. Byla èistá a svìí ranní
rosou. A také vlastní srdce bylo èisté a jasné.
Spoután? Proè ne? Jaký let v tìchto poutech! Jak
vysoko je moné se vznést!
Vì chrámu svaté Trojice je vysoko. Ale jak je nízká
pøi jeho letu!
Spoután? Ano. Ale pøi mnohém poutu se poutá i svìt.
Ranní vìtøík osvìuje horké skránì; jak lichotivý je to
dotek!

A kvìty voní. Mnoství kvìtù vech barev a vech vùní.
Kterýkoli z nich lze utrhnout. Vechny tu èekají
na krysaøe.
Lehkým a vítìzným pohybem ruky sáhl krysaø
po jednom z nejkrásnìjích kvìtù. Vnitøní neklid zastavil
jeho ruku.
Rozhlédl se...
Jak byl svìt krásný!
Hle, za mìstem Hammeln se rýsuje hora Koppel. Hora
Koppel je vysoko, mnohem vyí ne chrám svaté
Trojice. Ale jeho letu také nestaèí.
A jsou vyí a vyí hory. Mnohé vidìl a mnohé jetì
uvidí.
Jeho letu nedostaèí!
Krásný svìt a jak je krásné ho mít! Jak krásné je mít
kouzelný nástroj, který mùe ve. Pape má moc; co je
vak moc papeova proti moci krysaøovy píaly? Císaø
má moc, ale co svede proti zvukùm, které umí vyloudit
krysaø?
Tak chtìl krysaø obelstít neklid své due. Nebylo vak
moné obelstít sám sebe.
Krysaøùv do daleka rozlétlý zrak se setkal s jakýmsi
temným bodem mezi tolika jasnými a èarovnými
pøedmìty. Temný bod byl nepatrný; blíil se vak a rostl.
Nebylo to nic podivného; byl to pouze mu, který
se blíil.
V chùzi pøicházejícího nebylo nic mimoøádného. Nebyla
ani pøíli kvapná, ani pøíli pomalá. Obèané mìsta
nemilují kvap; jsou vak zvyklí pøicházet vèas.
Rozhodnì to byl obèan z Hammeln.
Tohoto mue krysaø nevidìl a neznal; tohoto mue si
ani nepøál vidìt a poznat. Nejménì si ho pøál vidìt
a poznat právì v tomto zvlátním ránu.

Ale mu se blíil urèitým krokem èlovìka, který má cíl.
Srdce krysaøe bylo jetì tak tìké, jako by neslo hoøe
tisícù, ale lehkost, která nosí radosti tisícù, se u vytratila.
Kadé dítì v Hammeln mohlo krysaøi tohoto mue,
který se zastavil u plotu, jmenovat. Kadé dítì znalo
dlouhého Kristiána.
XII
Stáli proti sobì.
Pøíchozí zamraèenì pohlédl na krysaøe. Jeho
podezíravé oèi hledaly, èeho by se zachytily, ale krysaø
tìmto skoro mramorovým oèím klidnì unikal. Kristiánova
pìst se bezdìènì sevøela; výraz krysaøe se vak
nemìnil. Èekal. Kristián hledal slova a jeho pobouøení
rostlo tím, e je nenalézal.
Tu zalétl Kristiánùv pohled od krysaøe k blízkým dveøím
a jeho nevraivé oko jako by odmìøovalo vzdálenost.
Tato nepatrná vzdálenost ho nechala promluvit:
,,Znám vás. Jste krysaø.
Krysaø pokynul hlavou a mlèel. Kristiánùv tón byl
jízlivý... ale jeho jízlivost vyznìla naplano. Ani rys
se nepohnul v krysaøovì tváøi. Naopak se jeho oèi
rozjasnily a svýma oèima drel Kristiána jako aláøník
vìznì.
Ale Kristián se se svým vìzením nechtìl jetì smíøit
a opìt promluvil:
,,Co zde èiníte, krysaøi? Co chcete vùbec v Hammeln?
Krysaø se naklonil k rùovému keøi a utrhl jeho
nejkrásnìjí kvìt.
,,Co èiním  vidíte. Voním k rùi.
Kristiánovy pichlavé oèi vzplanuly zlým ohnìm.
,,Krysaøi nepøísluí vonìt k rùím. A jste pøece krysaø.

,,Krysaø, ano. Jsem k vaim slubám. Topím krysy,
chcete-li a chci-li já. Utopil jsem mnoho krys v Hammeln,
ale dnes se mi nechce je topit.
,,Jste v cizí zahradì, krysaøi.
,,Jsem na místì, kde cítím krysy. Páni konelé a vy
se domníváte, e v Hammeln u krysy nejsou. Klamete
se, jako se klamou oni. Jsou zde a tuím, e nedaleko.
Mám proto jasný smysl: øemeslo! A nemyslete si, e jsem
byl »U íznivého èlovìka« jen proto, e vidím krysy...
mnoho krys... »íznivý èlovìk« se mi nelíbí; krèmáø
Röger je pøíli roztomilý a má pøíli trpké víno. Jsem
støízlivý. Ale krysy jsou zde. Pouze se staly ostýchavìjí.
Døíve byly dotìrné, vyskakovaly a na stùl. Ale kdo vám
ruèí za to, e se nestanou znovu dotìrnými?
,,Je to nae starost, krysaøi: dovedeme je zkrotit!
,,S pomocí mé píaly. Ale radím vám, pøíteli, mìjte
se na pozoru pøed mou píalou. Krysy hynou, slyí-li
její zvuk; a vy si nepøejte ji kdy slyet.
A krysaø pohledem pøemìøil zahradu v kvìtu, domek
v kvìtu i dlouhého Kristiána, odcházel pomalými a vánými
kroky.
Kristián za ním nechápavì hledìl. Byl by teï chtìl øíci
jetì mnoho; slova se tlaèila na jeho rty. Ale krysaø byl
ji vzdálený. Dlouhý Kristián zavrtìl hlavou a kráèel
ke dveøím.
Agnes jetì spala.
Kristián hledìl na spící a hlavou mu huèela krysaøova
slova. Spící byla stále zøetelnìjí a krysaø mizel v mlze.
Agnes jetì spala se svým dìtským, nevinným
výrazem.

XIII
Krysaø jde. Jeho srdce je lehké. Ranní setkání bylo jen
mrak, který pluje po nebi, aby se pak rozptýlil. Nyní je
zcela jasné nebe. Nikdy takové nebe nebylo.
Vechny krysaøovy schopnosti jako by se stupòovaly
a násobily. Vidí a daleko do hor, slyí nejvzdálenìjí
a nejtií zvuky. Kráèí a jako by mìl sedmimílové
støevíce, rychle mu ubíhá jeho cesta. Krysaø jde; ale spíe
se zdá, jako by okolo nìho pøecházela krajina. Zdi
Hammeln jsou tìsné; ulice pøíli úzké. Krysaø opoutí
Hammeln. Opoutí je, aby se vrátil? Neví to sám. Jde
branou. U brány sedí ebrák. Je slepý a starý; je sklonìn
chorobou i vìkem. Sedí a prosí.
Krysaø mu hodil peníz. ebrák jej ohmatává a jeho rty
monotónnì opakují: ,,Mnoho tìstí, poutníku.
Pak pøijdou pole. V ranním jitru se na nich pracuje;
hlasy muù a en zní z jejich lánù, pronikají svìím
a èistým vzduchem, který dýchá krysaø. Zní bujnì
a vesele a krysaø se domnívá, e rozumí øeèi tìchto lidí.
Opodál jsou pastviny. Pasou se na nich krávy. Jak je
krysaø míjí, pozvednou své hlavy a klidnì a nasycenì
zabuèí. A krysaø se domnívá, e rozumí øeèi zvíøat.
A pak vstupuje do lesa. Je to hájemství Panny Marie.
Ctihodný a starý les! Zná vechny lásky synkù a dcerek
mìsta Hammeln; zná vechny jejich rozkoe a boly. Zná
tìstí a zradu lásky; zná vzplanutí a ochabnutí. Má pro to
ve tajemné skrýe a útulky.
Na hoøe Koppel je také les. Ale jak zasmuilý je sosnový
les, srovnáte-li jej s dubovým! A s dubovým lesem v jarním
ránu, svìím, ivým, uklidòujícím! Ve vìtvích starých dubù
i v dubovém mlází jako by vítali nové jitro. A krysaø
se domníval, e rozumí øeèi ptákù...

Bylo vak místo, kde bylo ticho. Bylo to u obrazu
Panny Marie. Na místì, kde byl obraz, se ji dávno stal
zloèin. Zabili bohatého kupce vracejícího se z trhu. Vrazi
nebyli nikdy vypátráni, ale vdova nechala postavit obraz
Panny Marie na místì zlého èinu. Jak podivné! Bylo tu
nìmì a smutnì. Vedl-li jsi tudy psa, skuèel a kòuèel;
ptáci pøelétali plae, ani by zde zahnízdili. Tak alespoò
mluvili obèané z Hammeln. Jisté je, e nebylo klidnìjího
a tiího místa v tomto lese.
Jak chvílemi vanul vítr, chvìlo se listí.
A krysaø se domníval, e rozumí elestu listí.
Zeleò se otevøela a blýskla jí hladina øeky. Jetì
svìejí vzduch ovanul krysaøovu hlavu.
Zde byl daleko, daleko od mìsta. Nebylo ani stopy
po chrámu svaté Trojice. Ani vrch Koppel nebylo vidìt.
Vlny, které míjely, netuily nic o Gottliebu Froschovi
a Bonifáci Strummovi, pøestoe byli slavní iroko daleko.
Tie plynuly tyto vody a krysaøi se zdálo, e rozumí
tichému míjení vod.
Slavné bylo krysaøovo zamylení; jako by v nìm
hovoøily èasy a prostory.
  Jsem minulost, pravil hlas.
  Jsem budoucnost, odpovídal jiný.
  Jsem krásná, mluvila minulost.
  Budu krásnìjí, slibovala budoucnost.
  Mìla jsem ve: úsmìvy, slzy, sen i procitnutí, dìla
minulost.
  Budu mít ve: úsmìvy, slzy, sen i procitnutí, øekla
budoucnost.
Mezi hovorem minulosti a budoucnosti  jaká to
pøítomnost!

Na vrcholu, na nìm krysaø stál, mohl pøehlédnout celý
kraj: oputìný a zemi zaslíbenou. A z vrcholu, na nìm
stál, krysaø cítil, jak krásné je ít.
Krysaø se zahledìl na hladinu øeky.
Plula po ní loï; zpoèátku se krysaøi zdálo, e je loï
prázdná, ale brzy bylo zøejmé, e se na jejím dnu choulí
spáè. Vlny unáely loï; loï plula po proudu, který ji
zanáel ke krysaøovu bøehu  Okamik a loïka narazí.
,,Hohoho! volal krysaø.
Spící se neprobudil.
,,Hoho! volal krysaø znovu. Souèasnì loï narazila
o vìtev stromu, vyènívající nad øeku. Prudký otøes
spícího probudil. Zvedl se a hledìl na krysaøe
rozespalýma oèima.
Krysaø poznal Jörgena.  Nedovedl øíci, proè ho
rozlaïuje právì nebohý a bezvýznamný rybáø, který mu
nikdy nedokázal ublíit: ,,Usnul jsi, pravil.
,,Usnul jsem, pravil Jörgen smutnì a mìkce.
,,Domníval jsem se, e opìt pøijdou ony. Ale usnul jsem
a nepøily. Nebo bych to byl zaspal?
Jörgenùv výraz byl zoufale smìný, ale krysaø
se nesmál.
,,Budu se muset vrátit, mínil rybáø. ,,Je to daleko a proti
proudu. Bude to tìká cesta. A mé sítì jsou prázdné;
bude to hladový den.
Jörgenùv výraz se stal jetì alostnìjí. Ale i nyní
krysaø odolal smíchu  vzpomnìl si na slova pronesená
nedávné noci: ,,Mìjte eny, ale nedopoutìjte, aby eny
mìly vás.
XIV
Krysaø se vracel do Hammeln. Neklid ho vypudil ze zdí
mìsta, ale mnohem dotìrnìji ho tam vracel.

Krysaø el po kraji øeky. Tvoøila záhyby, vinula se klikatì
lesem, loukami i vrbovím.
V lese si hrály dìti. Byla to dìvèátka. Mìla své panenky,
hrubé a neumìlé panenky. Laskala je a tiskla na prsa
s nìným promlouváním: ,,Mé dítì...
Krysaø se zadíval na øeku, po ní plula Jörgenova loï.
Na louce sekali sekáèi trávu, která mámivì vonìla.
,,Jak se daøí tvé enì? ptal se druh druha ve chvíli
odpoèinku.
,,Chválabohu, je zdráva. Chodí u; ve je v poøádku.
,,A dítì?
,,Zdrávo. A veselým a hrdým tázaný øekl: ,,Je to hezký
hoch.
Krysaø se zadíval na øeku. Jörgenova loï
se zpoïovala. Proud se stával silnìjí.
Ve vrboví se na vykotlaných vrbách vyhøívali dva starci
na slunci.
,,Bylo to mé poslední dítì a také je mrtvé, øekl první
smutným a unaveným hlasem.
,,Vechny mé dìti ijí, ale jako by zemøely, vzdychl
soused na protìjím pahýlu.
Poposedl ze stínu a zimomøivì hledal slunce, které
uskoèilo.
Krysaø se zadíval na øeknu. Jörgenovu lodici nebylo
vidìt, pøestoe se zmírnil proud. Byl Jörgen unaven?
Vzdal se zápasu?
Krysaø el. Jak dlouho u jde, nevìdìl, ale podle slunce
dovedl poznat, e je pozdì a schyluje se k veèeru. Jak
dlouho jetì pùjde? Také to nevìdìl; jen to, e je nutné
jít, aby doel vèas, ne zavøou brány mìsta.
,,Mnoho tìstí, poutníku, øekl nìkdo. Krysaø se ohlédl.
Není to ebrák z brány? Ale kde by se zde vzal neboák,
který se od domu k domu sotva dovleèe?

,,Mnoho tìstí, poutníku, znìlo to posmìnì
a vyzývavì, ale nyní to nebyl starý ebrák, nýbr dlouhý
Kristián, který volal.
Usmál se. Dlouhý Kristián je v krámì svého strýce:
neopováí se bez dùvodu opustit Hammeln. V Hammeln
se den lehkovánì neztrácí. Ale kdo to mluví za nìj?
Ráno, na cestì sem, krysaø vemu rozumìl: lidem,
zvíøatùm, ptákùm, listí a vodì. A nyní e by neslyel nic,
ne posmìný a vyzývavý hlas?
A co èiní nepokojným jeho hrdé nitro? Krysaø jde, kam
chce, zastaví se, kde chce, a odejde, kdy chce. Byl by
opravdu zajat?
Hrdì sáhl po své píale. Zajisté, je zde. Nevzal mu ji
nikdo a sám sebou je bezpeèný, dokud jí vládne. Neztratil
nic ze své moci. Pouze...
Pouze klid krysaø nemá. Blíí se veèer. Vrátí se vèas?
Neuzavøou mu brány mìsta?
Co by to pro krysaøe znamenalo? Musí pak pøespat
v Hammeln? Ve mìstì, které mu jetì pøed krátkým
èasem bylo tak cizí? Krysaø proel mnoho zemí a mnoho
mìst a k ádnému, které jednou opustil, nebyl puzen
tak neodolatelnou mocí. Krysaø se chce vzbouøit
a opravdu se vzbouøí. Usmyslí si pøespat venku. Opravdu
se poloí do mìkké trávy. Noc je vlahá a krásná. Chce
vidìt hvìzdy, chce být daleko od lidí!
Leí v trávì, ale zemì ho zaèíná pálit a neklid
se stupòuje. Krysaø je poraen a vstává.
Jeho poráka na sebe bere masku vítìzství. Snad by
se nebál vrátit do Hammeln! Kdo mu mùe zapovìdìt
návrat? Má jetì s nìkterým k vyøízení své úèty. Jsou
tu, dejme tomu, Frosch a Strumm. Jsou tu vichni
konelé. A je tu dlouhý Kristián...

Proè vzpomíná na dlouhého Kristiána? Co s ním má
co do èinìní? Je mu lhostejný jako kámen u cesty, který
jste minuli. Nezná ho a nechce ho znát. Proè se mu stále
vrací na mysl?
A proè se jeho mylenky vracejí k domu, který ráno
opustil? Nemìl ho opoutìt nebo se nemìl vracet. To je
jasné. Pøese vechno dovede krysaø jasnì myslet.
Rychleji, rychleji jde krysaø. Ale jeho krok u není tak
lehký, jako byl ráno. Sedmimílové støevíce zmizely, nebo
ztratily svou moc. Jak se zdá, jde krysaø tak, jako vichni
ostatní lidé. Jde jako konelé z Hammeln. Jde jako
Kristián. Jene teï trochu zrychlil krok, a to není hodno
konelù. Kristián si to smí spíe dovolit, èeká-li bohatý
zákazník.
Ale ten na krysaøe neèeká. Neèeká ho snad vùbec
nikdo.
A pøece se krysaø vrací do brány mìsta Hammeln.
Jetì je otevøeno, bohudík. Krysaø se rozhlédl: ebrák
tu není. Odplazil se domù?
,,Mnoho tìstí, poutníku. Jak ho pronásledovala tato
bezvýznamná slova! Jakým posmìchem ho lehala.
Proè posmìch?
Není radno se krysaøi smát. Obèané v Hammeln nyní
vìtinou spí, ale mohli by být probuzeni kvùli nìèemu
málo pøíjemnému.
Tak uvauje krysaø; a zatímco tak rozumuje, zavírá
se s rachotem za jeho zády brána mìsta.
Krysaø se ohlédne  a brána je zavøena. Jako by se za
ním zavírala nastraená past!
XV
Od poslední krysaøovy návtìvy ,,U íznivého èlovìka
ji uplynula øada dní.

Jeho nepøimìøená, pøi odchodu vyøèená slova, v krèmì
vzbudila rozruch. Nikdo si pøedtím  a mnoho bylo
v Rögerovì krèmì  nedovolil ádný opoválivý výrok
proti mìstským konelùm. To mohl uèinit pouze nìkdo
pøespolní, nìkdo, o jeho minulosti a pùvodu se nic
nevìdìlo, ale myslet se mohlo ve.
Pøítí den se veobecnì hovoøilo o krysaøových
hrozbách.
Tøetí den se stala jakási významná událost: Stázi
Dörricková, cho purkmistra v Hammeln, porodila
dvojèata a zemøela tentý den. Váná, ba smutná událost
byla pøetøásána s úèastí; sice si ten èi onen bìhem
veèera vzpomnìl na krysaøe, ale jeho hrozby jim
u nepøipadaly tak nebezpeèné.
Kdy uplynul jetì jeden den a nic se nepøihodilo,
zmizel neklid, který nebylo mono døíve popøít. Rozhodnì
bylo pouhým tlachem, co se jetì vèera zdálo
nebezpeènou hrozbou. Z krysaøe mluvilo víno
pøechovávané ve sklepì dobrého Rögera; krysaø pil jeho
dobrý roèník.
A pak se vùbec zapomínalo. Ve mìstì Hammeln
se zapomínalo rychle. Vèera milovali a dnes o tom nic
nevìdìli. Vèera nenávidìli a dnes to byla pohádka
pro dìti. Vèera se báli a dnes chodili Bonifác Strumm
a Gottlieb Frosch klidnì pod podloubím námìstí.
Krysaø nevìdìl, co ho táhne k ,,íznivému èlovìku,
kam u nikdy nehodlal vstoupit. el bezdìènì, skoro
v zamylení. Procházel klikatými ulièkami, neslyel
vábivé hlasy ani milostný epot. el, a se ocitl
na námìstí pøed chrámem svaté Trojice.
Na chrámu, vysoko mezi chrlièi, byl ïábel s posmìnou
a cynickou grimasou; ïábel, který si je jist svou vìcí.

Jeho kozlí oblièej se sklánìl nad Hammeln; a jeho tvùrce
dovedl skuteènì cosi démonického vloit do jeho rysù.
Èastokrát se krysaø pøi svém procházení zadíval
na Pokuitele; také dnes pøivábil jeho zrak.
Kozlí oblièej hledìl do jasné mìsíèní noci; krysaøovi
se zdálo, e slyí syèet zlomyslný smích. Ohlédl se, ale
nebyl tu nikdo.
Smál se to snad ïábel tam nahoøe?
Krysaø nebyl povìrèivý ani zbabìlec; zahledìl
se nahoru a svùj zrak nesklonil. Co chce ten kozlí oblièej
tam nahoøe? A co mu chce jeho zlomyslný smích? Krysaø
hledìl a nerozumìl tomuto smíchu; tolik vak chápal,
e je to nepøátelský smích. Nue, dovede-li se smát tam
nahoøe, proè nesestoupí k nìmu? Uvidí, bojí-li se ho
krysaø!
Ïábel se jetì smál; nyní se vak krysaøi zdálo,
e rozumí jeho slovu.
,,Jdi, eptal ïábel.
Krysaø rozumìl: ano, chce, aby el k ,,íznivému
èlovìku. Byla to moc, která ho pudila. Co ho tam èeká?
Jaká osidla nastrojil ten nahoøe! Buï jak buï, krysaø
pùjde.
Ïábel se jetì smál; krysaø to vìdìl, by ho nevidìl.
Kráèel temnou ulièkou k ,,íznivému èlovìku. Na ulicích
se zvedl vítr. Kdy krysaø míjel zahradu Uruly, vdovy
po pláteníku Lampovi, zdálo se mu, e se vechny kvìty
v zahradì chvìjí zimou.
I kdy vítr, který se zvedl, fièel dotìrnì a nepøívìtivì,
krysaø se nezachvìl.
XVI
,,U íznivého èlovìka bylo pusto.

Stalo se tak proto, e pøiel cizinec v èerném pláti
magistra s øetìzem na hrdle; cizinec, jeho jméno nikdo
z domácích neznal. Hned po cizincovì pøíchodu zaèalo
být nìkterým podivnì: cítili neklid a tvrdili, e cizinec
páchne sírou. Hosté se pomalu vytráceli a na stùl, kde
sedìl cizinec sám, vrhali své nespokojené pohledy.
Poslední host odeel krátce pøed krysaøovým vstupem.
Byla to ne pøíli pøíjemná pøíhoda pro krèmáøe, ale ten
nemìl odvahu zakroèit vèas. Nyní bylo pozdì, u se nic
nedalo zachránit, zkazit vak mnoho. Tato úvaha èinila
Rögera opatrným.
Nedovedl vak zatajit svou mrzutost. Pøecházel
zamraèenì a skoro nevrle síní  pouze kdy se pøiblíil
ke stolu, u nìho dlel cizinec, vnutil své tváøi strnulý
a namáhavý úsmìv. Pouze Èerná Líza byla veselá; její
rozpustilost rostla vyprazdòováním se krèmy. Mìla
nadìji, e bude moci døíve ke svému milému.
Kdy krysaø vstupoval, zastavil se na okamik na prahu
a rozhlíel se kolem sebe.
Ani si uvìdomil zvlátnost svého chování, proel skoro
celou síò a usedl u stolu osamìlého hosta.
Zmìøili se pohledem.
Mu v èerném hávu magistra mìl bledé, vyhublé tváøe
a dlouhý, èerný vous. Jeho pohled byl zpytavý a neklidný.
Chvílemi se chtìl mnoho ptát a chvílemi mnoho
zamlèoval. Vypadalo to, jako by se chtìl náhle rozplynout
a uniknout. Komu? Èemu?
Èerná Líza napjala sluch. Hostinský Röger napnul
sluch. Snad se nyní nìco doví o záhadném a málo
vítaném cizinci.
Cizinec na krysaøe hledìl pohledem èlovìka, který
se setkává s dávným známým a navíc se s ním
nesetkává jen nahodile.

,,Jste krysaø, pravil.
,,Ano, øekl oslovený. A zdálo se mu, e chápe: je to
vyslanec toho nahoøe.
,,Èekám zde na vás.
,,Kdo vám øekl, e pøijdu?
Krysaø se tázal, ale byl si vìdom toho, jaká pøijde
odpovìï.
,,On, odvìtil mu v hávu magistra a ponìkud ztiil svùj
hlas, aby Èerná Líza a Röger neslyeli. Pak vypukl
v tichý, tlumený smích. Z jeho oèí vylehl oheò.
Teprve nyní se krysaøi zdálo, e se tyto dosud
pøimhouøené oèi docela rozevøely.
,,On, opakoval krysaø po cizinci. ,,A co chce?
,,On toho mnoho ví, zaeptal cizinec. ,,On toho mnoho
dovede!
,,Kdo jste, cizinèe, a co mi chcete? tázal se krysaø
zamylenì.
Mu v èerném hávu se opìt usmál.
,,Jsem magister Faustus z Wittenberka. Mu, kterému
On slouí.
,,A co mi chcete, magistøe?
,,Jsme bratøi, krysaøi. Pøiel jsem vám podat ruce.
,,Krysaø nemá bratry; krysaø je sám. Nepotøebuji
nikoho.
,,Pravíte tak a klamete jiné i sebe. Potøebujete ho.
Dovede velmi mnoho; více, ne si dovedete pøedstavit.
Chcete, abych vám to ukázal?
A magister pokynul krèmáøi, aby pøinesl nové láhve.
Kdy se tak stalo, nalil svou sklenici a po okraj
a vyprázdnil ji jedním doukem. Jeho bledé tváøe
se zardìly vínem i rozèilením.
,,Pøed hodinou jsem byl ve Wittenberku; vìøíte tomu?
,,Snad.

,,Nejsou pro mne hranice. Není pro mne nemoností!
,,S jeho pomocí?
,,Ano.
,,A zaè vám slouí?
,,Vidím, e se dorozumíme, krysaøi. Povím vám ve,
co chcete. Hledáte pravdu, pøíteli? Chcete poznání?
,,Topím krysy, magistøe. To je mùj úkol.
,,Jste stvoøen k nìèemu vìtímu, ne abyste topil
pouze krysy. To není ve, krysaøi; chcete jetì více...
,,Miluji Agnes...
,,Milovat enu není lepí ne topit krysy... Chcete více...
A øeknu vám, co je tøeba. Po Wittenberku øíkají, e jsem
prodal dui ïáblu. Nevìøte tomu. Pøedevím due není,
to pravím já, magister Faustus z Wittenberka. Ale srdce
je a já prodal své srdce.
Nový duený smích zjitøil neklidné krysaøovo nitro.
,,Nechci prodávat ani kupovat, vybuchl. ,,Nepotøebuji
nic. Jsem silný.
,,Klamete se, krysaøi  jistì nyní poznáte, e jste
se klamal. Uvaoval jsem také tak. Kolikrát jsem se mýlil!
Co jsem ztratil èasu a sil! I síly se mohou vrátit, èas se ale
nikdy nevrátí. A nyní  nyní je ve lehké a snadné.
A nestálo to mnoho. Pouze srdce; srdce je drobná a zcela
zbyteèná vìc. Lidé vak umírají na zbyteèné vìci. Máte
píalu, krysaøi. Co byste mohl uèinit ze své píaly! Mohl
byste tìit i ubíjet. Nevìøíte? Mám vám ukázat, co mùe?
Mám vám ukázat, co mohu?
A magister ukázal na líného a vypaseného kocoura,
který pøedl u krbu.
,,Vidíte toho kocoura? Chcete, abych z nìho uèinil
tygra?
,,Uèiòte, dìl s úsmìvem krysaø.

Magister zamumlal nesrozumitelná slova a uèinil
podivný pohyb, znamení køíe, které konèilo posmìným
a rouhavým gestem. Poté s výrazem sebevìdomí zkøíil
ruce na prsou.
,,Nue, pohleïte!
Krysaø upøel pohled na kocoura. Ani se nepohnul,
klidnì u kamen pøedl jako døíve. Poté se krysaø zahledìl
na magistra. Jeho oèi byly plné hrùzy a pýchy.
Bezpochyby byl pro nìho kocour tygrem, který je
pøipraven ke skoku a zkrocen pouze jeho mocným
pohledem. Magister uchopil krysaøovu ruku a konejivì
mu eptal:
,,Je hrozný. Ale nebojte se: vám neublíí.
Váhal dvì, tøi vteøiny, chtìl se nasytit svým dìsem. Pak
opìt promluvil jakási nesrozumitelná slova a uèinil svùj
zaklínací pohyb. Poté se na krysaøe tázavì obrátil:
,,Nyní vìøíte?
Krysaø zavrtìl hlavou.
,,Nestaèí vám to? Uèiním více. Chcete vidìt palác
kalifù? Chcete vidìt Alhambru?
A znovu magister eptal a gestikuloval a znovu naplnil
jeho oèi úas ze spatøených vìcí. Ale krysaø nevidìl
Alhambru, magistrovi tak zøetelnou, vidìl jen okrouhlé
dubové stoly v Rögerovì krèmì.
Pohled plný oèekávání, který magister upjal na krysaøe,
pøeel v pohled plný zklamání, který nechápe
nechápajícího.
,,Jetì ne? Jetì to nestaèí?
Magister se zamyslel.
,,Uèiním tedy více, pravil posléze a hledìl na Èernou
Lízu, která stála ve dveøích a pochechtávala se pohybùm
neznámého hosta.

,,Vizte tuto enu. Je hrubá, sprostá, ubohá! Chcete,
abych z ní uèinil Helenu, pro ni se vradili Trojtí
a Achajci? Chcete, abych z ní smyl kal orgií a hnus høíchu?
Mohu to a uèiním tak!
Krysaø mlèel.
A magister opakoval svùj pokus. Opìt zamumlal svou
formulku a hledìl na Èernou Lízu, která se svíjela bujným
smíchem. Ale její smích magistra nezmátl. Opìt zvedl
ruku, jako by ehnal a nedoehnal.
,,Vizte, to ona!
Kdy krysaø uslyel magistrova jásavá slova, pohlédl
nejprve na nìho. Magister nepochybnì vidìl nìco
vzácného a krásného. Byl vecek opojen a zmámen.
Jeho oèi se nedokázaly odlouèit od jednoho bodu a jeho
ramena se rozepjala, jako by chtìla toto prázdno
obejmout. Nebylo pochyb: pro nìho to byla pohádka,
kouzlo, zázrak  neuvìøitelný a velký zázrak.
A krysaø se skoro s jakousi bázní zadíval nyní na to, co
mìlo být Helenou. Ve dveøích jetì stála Èerná Líza, pøíli
skuteèná, jak ji znalo celé mìsto Hammeln, jak ji znali
vichni její milenci. A smála se hrubým a hluèným
smíchem. Magistrovy pohyby a výraz jeho exaltovaných
oèí ji patrnì bavily.
,,To je ona... eptal magister v opojení. ,,To je Helena...
Je krásná... Oh, jak je krásná...!
A jeho rozepjatá ramena chtìla sevøít neuvìøitelný
zázrak, ale setkala se v prázdnu. To vak magistrovu
touhu nezklamalo. Magistrova ramena prudce
a horoucnì svírala nevidìné.
Krysaø, pøítel jasných a urèitých vìcí, pocítil úzkost, jako
by se zastavil na vratké a sypké pùdì, která se mu
propadá pod nohama, vdy zrádnìji a rychleji. Jeho ruce
se dotkly stolu: byl pevný. Jeho ruce se dotkly sklenice:

byla pevná. Povstal: také chladný kámen pod jeho
nohama byl pevný.
Magister chvíli setrval ve svém opojení, ale pak
se od nìj témìø násilím odtrhl. Odøíkal formulku a uèinil
svùj pohyb. Jeho oèi ztratily svùj lesk. Bylo to spíe
vysílení neli klid.
Teprve nový douek vína magistra, který vítìznì
pohlédl na svého spolustolovníka, vzpruil.
Ale v krysaøových oèí nevidìl opojení ani víru.
Zklamanì a cize zíral magister na krysaøe.
,,Nevìøíte jetì?
,,Ne.
,,Nevidìl jste?
,,Ne.
Magister se zasmuil.
,,Vadí vám vae srdce, pøíteli. Mu, který hloubá, by
nikdy nemìl mít srdce. Uvidíte, e na nì zhynete. Bude
vás koda; bude koda vaí píaly, stvoøené k lepím
vìcem. Jste mùj bratr, jste více ne mùj rodný bratr...
Lituji vás.
,,Také já vás lituji, odvìtil krysaø mírnì a beze stopy
posmìku. Ale sotva to doøekl, magister Faustus
z Wittenberku zmizel. Krysaø sedìl u okrouhlého stolu sám
 Nebyl v síni nikdo kromì rozespalého Rögera
a rozesmáté Lízy.
Röger se opíral o sloup, vydìen a znepokojen tím, co
se událo; také Èerná Líza, zmatena náhlým cizincovým
zmizením, se u nesmála.
,,Vidìl jste? ptal se Röger.
Krysaø mlèky pokynul hlavou.
,,Zmizel. Nic jiného u nescházelo. Poslední dobou
mìsto Hammeln navtìvují podivní lidé...

Krysaø mohl vycítit uráku z krèmáøových slov, ale
neodpovídal. Pøíli se zabýval magistrovým zmizením.
Krysaøovo mlèení nemohlo vrátit krèmáøi klid; zmizení
ho znepokojovalo z jiných, vánìjích dùvodù.
,,Rád bych vìdìl, zaplatil-li alespoò svou útratu. Na mou
dui, tento magister nebyl z nejménì íznivých. A nezaplatilli...
Ale obavy krèmáøe rychle spìchajícího ke stolu,
u nìho nyní krysaø sedìl sám, byly zbyteèné.
Na místì, kde jetì pøed chvílí sedìl cizinec v èerném
pláti, magister Faustus z Wittenberku, leel zlatý peníz.
Röger, který jetì nebyl zcela klidný, vzal peníz do ruky
a zkoumal jeho pravost.
Jeho zkoumání dopadlo nepochybnì pøíznivì, protoe
uklidnìn a znovu témìø usmìvavý, pravil:
,,Tento peníz pravdpodobnì pochází z ïáblovy dílny.
Ale za ïáblùv zlaák lze nakoupit více neli za gro
andìla.
Krysaø vstal, zaplatil a pomalu odcházel.
Ostrý vítr fièel ulicemi a lehal do krysaøových tváøí.
Kdy se ocitl pøed chrámem svaté Trojice, zahledìl
se do výe, tam, kde slyel ïáblùv smích...
Jetì se naklánìl nad Hammeln. Bylo moné øíci,
e se jetì smìje... A bylo moné slyet jeho slova,
posmìná a jízlivá slova  ,,Jdi, jdi jetì, krysaøi!
XVII.
Stála ve dveøích jako tenkrát, kdy krysaø s lehkou myslí
a lehkým srdcem vstupoval do mìsta Hammeln. Ale
nesmála se. Její oèi hledìly do noèního temna upjatì
a horeènì. Zdálo se, e stojí v oèekávání svého osudu
a nikoliv tìstí. Stála pøibita na dveøe jako na svùj køí.

Tiché krysaøovy kroky se ozvaly a blíily. Horeèka
roztouení vak mladým tìlem Agnes nezachvìla jako
tolikrát; jen se o nìco více a bezvládnìji podávala
neznámé touze. Její oèi neplály oèekáváním: dál zíraly
sklesle, bez nadìje a víry, e by kdy mohla ustoupit noc.
Ale to vechno krysaø nevidìl. Zahlédl jen bílý stín
u dveøí a zrychlil krok. Celá jeho touha se rozletìla
k Agnes. Na vechno ve své touze pozapomnìl:
na zradu konelù v Hammeln a jejich nesplnìné sliby;
na bledého kouzelníka, který sám od sebe kouzlit
nedovede, na toho, který se smál ve výinách chrámu
svaté Trojice. Daleko odtud je doktor Faustus. I ïábel je
daleko od té chvíle. Co by mohl hledat v tichém
a zapadlém domì, který skrýval krysaøovu lásku? Krysaø
el. el se zavøenýma oèima. Mohl tak klidnì kráèet; pøíli
dobøe znal cestu. V pravý okamik rozevøel náruè, aby
do svých pevných ramenou pojal její rozkvetlé a teplé
tìlo. Jetì vèera, pøedevèírem ho zlíbaly na pøivøená
víèka havé rty a nahá ramena stiskla jeho hrdlo.
V pravý okamik rozevøel náruè, ale stalo se nìco
podivného. Tìlo, jeho se dotkl, nekladlo odpor, ale nebyl
v nìm ani ivot. Nebo alespoò jakýsi chladný,
znepokojivì mizející ivot. Nepocítil horké polibky,
nezaslechl epot rozkoe a lásky.
,,Agnes! vydralo se z krysaøových úst. Ale jeho slovo
nedovedlo zapudit straidla.
,,Krysaøi..., zaeptala ta, kterou mìl v náruèí. Ale její
hlas znìl z tak nepøístupné dálky, e ho krysaø sotva
zaslechl. Bylo to slovo, ne vak odpovìï.
Bylo na èase, aby krysaø rozevøel oèi, jako rozevøel
náruè. Nebylo pochybností; v mìsíèním svitu se zde
u dveøí choulila ena, kterou miloval. Ale její tváø byla
bledá, skoro zsinalá. Krysaø by byl rád vìøil, e je tím

vinen pouze odlesk mìsíce. Ale náhle se mu zdálo,
e slyí smích.
Ïábel, který pokouel krysaøe, sestoupil pomalu z vìe
svaté Trojice. Lstivými kroky se pøiblíil za krysaøovými
kroky do tohoto zapadlého kouta. Ze zahrady,
za rozkvetlým bezem znìl jeho tlumený chechtot. Jinak
bylo ticho. Ale krysaø rozumìl smíchu a rozumìl tichu.
Vìdìl, e je nutno se ptát; vìdìl také, e dostane krutou
odpovìï.
Krysaø vak nebyl zbabìlec; pøece se odhodlal
k nebezpeèné otázce.
,,Co je ti, Agnes?
Krysaøùv hlas znìl tie a konejivì, jak jen mohl
krysaøùv hlas znít. Jeho ruce se mìkce dotkly
bezvládného a smutného milenèina tìla. Oèi Agnes
se iroce rozevøely a bylo v nich nìco neskonale
plochého a bezradného. Neunikala, protoe nebylo
moné uniknout. Nebránila se, protoe nebylo moné
se bránit. Krysaøe ranily tyto beznadìjné oèi ustupující
osudu. Sevøel Agnes jetì prudèeji... tak prudce jako
pøi prvním setkání.
Ale cosi bylo jiné ne tenkrát: bolest jetì byla, ale
rozko vyprchala.
,,Mluv pøece, Agnes, naléhal krysaø. ,,Povìz, co tì
bolí. Tvé mlèení je krutìjí veho, co bys mohla øíci!
Ale krysaø se pøi svých posledních slovech zarazil. Jeho
srdce to sevøelo muèivou otázkou: Bylo tomu opravdu
tak?
Agnes uèinila tìký a slabý pohyb nìkoho, kdo procitá
z mdloby.
,,Pojï! zaeptala tie a sklíèenì. Bylo vidìt, e sloila
ruce a dala se vést fatalismem slabé eny, prudkým,
násilnickým proudem. Ale kam ji zanese?

li. Také tuto cestu mohl krysaø znát, by kráèel
temnotou. A pøece klopýtnul; pøi klopýtnutí si náhle
vzpomnìl na dlouhého Kristiána. Kupodivu! Dlouhého
Kristiána jako by jindy nebylo. Krysaø nikdy nepocítil
árlivost; Kristián mu pøipadal jako nìco nekodného
a marného, èím je zbyteèné se zabývat. Ale v tu chvíli
ho ta mylenka ranila. Jeho hrdost utrpìla krutou ránu.
Nachýlil se k Agnes kráèející pøed ním ve tmì, take cítila
jeho horký dech, a prudce se otázal:
,,Je to Kristián?
Neodpovìdìla. Oba nìmì tápali tmou; a tøeba ji znali
z minulých nocí, náhle pro nì byla cizí.
Hodiny na vìi odbíjely. Tento jednotvárný zvuk rozesnil
krysaøe na tøi ètyøi vteøiny. Ale pak ho probudil zoufalý
a bezútìný výkøik Agnes, která se kdysi usmívala
do jarní noci:
,,Mùj Boe!
XVIII
Po výkøiku nastalo mrazivé ticho.
Krysaø donesl Agnes na blízké loe. Nebyla by dola;
její síly byly vyèerpány. Krysaø se sklonil nad jejím bílým
tìlem a marnì èekal na slovo, vysvìtlení, zpovìï.
Nic nepøicházelo. Vteøiny byly krutì dlouhé. Agnes
se ze své mdloby neprobouzela. Dýchala slabounce
a sotva slyitelnì. Krysaø v noèním tichu cítil neklidný
tep vlastního tuláckého srdce.
Èekal.
Pøes Hammeln la noc. Vichni odpoèívali mezi dvojí
malostí, mezi dvojím høíchem a dvojí bídou; vechny
ukolébávalo domácké a drobné tìstí, které tìstím nikdy
nebylo. Vichni odpoèívali, kromì krysaøe;

nezapomeòme vak na Seppa Jörgena, zatoulaného
v bezmocné touze. Také Sepp Jörgen byl tak zhroucený
a ubohý jako Agnes. A pøece se dnes jeho bída zdála
mizivou a nepatrnou.
Pøes Hammeln la noc. Velijaké noci ly pøes
Hammeln. Krysaø se pamatoval na jakousi z nich; byla
to noc, kterou tak neklidnì proívali Strumm a Frosch...,
noc, kterou krysaø probdìl. A opìt a opìt se na mysl
vtíraly vzpomínky.
Posléze Agnes procitla; kolik bylo hodin? Krysaø
nevìdìl. Ve byla vìènost, zoufalá a krutá vìènost.
Její ruka hledala jeho ruku. Krysaø se nad Agnes sklonil.
 V mìsíèním svitu byla její bledost jetì bledí a krysaøe
dìsila. Oèi obou se setkaly. Hledìl vánì a pátravì, ale
v jejích oèích nenael bázeò, pouze smutek. Z jejího hrdla,
v nìm slova tak dlouho umírala, øinula se náhle slova tím
bolestnìjí, e nevyèítala.
,,Stalo se... Nemohu za to. Nemám ho ráda; cítím,
e ho nemám ráda. A pøece se to stalo.
A slabá Agnes náhle nabyla sil k prudkému
a vánivému výkøiku:
,,Zab mne, zab mne! Nechci jeho dítì! Nechci je, nechci
je!
Napùl se vztyèila na loi a svírala krysaøovu ruku, jako
ji svírá tonoucí. Krysaø sebou ani nepohnul pøi krutých
slovech Agnes. Stál jako socha, jako pøízrak. Ale jeho
srdce seehl mráz jediné vteøiny. Nezbylo v nìm nic
ne krutá bolest.
,,Zab mne, opakovala Agnes.
Pak opìt klesla na loe. Leela na nìm bezvládná
s utvanýma oèima toho, kdo dlouho marnì hledal cestu
a nemá ji sil ji dále hledat.

A krysaø se sklánìl nad Agnes bez hnutí a zachmuøen.
Chtìl promluvit, ale nemohl; chtìl odejít a nedovedl. Chtìl
odvrátit zrak a nebyl schopen ho odlouèit od propasti
tohoto zoufalství.
Podivný okamik! Mìl pøedstavu letu, úasného letu...
ale zcela jiného ne onoho jitra.
Celý ivot kolem nìho hømìl nìkam mimo. Volaly ho
vzdálené hlasy, zvonily èíe, znìl smích a jásot. Zvony
hlaholily jako v slavné dny. A pak to ticho, pak to strané
ticho.
Krajiny se míhaly pøed krysaøovýma oèima;
pøekonávaly se krásou. Mìly smavý pùvab jihu a pøísnou
krásu severu. Plynuly øeky, tyèily se hory, hluèela mìsta,
bouøila moøe. A pak bylo prázdno, strané prázdno.
Tváøe en se mihly v dáli; en bílé i tmavé pleti, en
rùzných plemen a zemí. ly, eptaly nìhu a lásku. 
ly, kynuly na pozdrav.  A potom pøila noc.
Úasný a pøekotný let!
Ve zmizelo a krysaø necítil; vechny odely a krysaø
nelitoval. Daleko, daleko, a k novým obzorùm letìlo jeho
pyné a prudké srdce. Nezakotvit! Nezastavit se!
Agnes! Agnes! Èím upoutala Agnes krysaøe? Byly
krásnìjí eny, byly opojivìjí eny.
Spojuje hoøe více neli rozko?
Oèi Agnes hledìly rezignovanì a sklesle. Neopakovala
u své ,,Zab! Ale v jejím pohledu nebyla radost a nadìje.
Pouze bol.
Ale ten bol byl tichý. A tìlo Agnes bylo chladné
a nehybné jako tìlo eny, kterou ubili.
Krysaø stál nad touto Agnes. Hory se valily na jeho
srdce. Vzpomínky byly tak tìké! Vteøiny byly dlouhé,
ale pøece míjely. Zaèínalo se eøit. A krysaø jetì

vzpomínal na svùj odchod a na setkání s dlouhým
Kristiánem u vrátek zahrady za èasného jitra.
Odeel, aby mu uèinil místo, není-li pravda?
Krysaø se snail urovnat své mylenky, násilím pøemoci
odboj svého srdce.
Zajisté je nutno opustit Hammeln. Za hradbami mìsta
se jeho srdce osvobodí. Ptáci zpívají tak vesele na cestu
tìm, kteøí jdou ve stínu starých dubù a v úpalu polních cest.
Mnoho krásných a podivuhodných vìcí èeká a uvítá. Krysaø
vidìl mnoho, nevidìl vak ve. Naè vzpomínat na hoøe,
které je za námi, naè myslet na dveøe, které se za námi
zavøely?
Opustit Hammeln!
Ale v jeho vzpomínce oil nedávný den, kdy také opoutìl
Hammeln... to bylo pøíli vhod dlouhému Kristiánovi.
Domníval se, e odeel svobodný a vracel se spoutaný
zpoèátku nejasnou touhou, vdy vak mocnìjí a krutìjí,
která ho hnala zpìt, zpìt k protivným hradbám hnusného
mìsta, mìsta malých ivotù a malých srdcí, kam zabloudila
krysaøova láska. Jistì, také dnes je moné opustit brány
Hammeln. Ale kam krysaø dojde? Na jak dlouho dovede
utéci pøed svými vzpomínkami?
Zùstat. Jak je jen moné zùstat?
Nesnese pohled na Agnes. Nesnese pohled na onoho
mue. Nemùe ít v Hammeln vedle dlouhého Kristiána.
A krysaø  co chce jetì krysaø ve mìstì, jeho krysy
neopatrnì a pøíli brzy vyhubil? Jaký je to krysaø,
nesvobodný a pøikovaný nepochopitelnými pouty?
Ale co mu zbývalo, nebylo-li moné odejít z Hammeln
ani zùstat?
Agnes na krysaøe hledìla svýma rezignujícíma oèima.
Èetla v jeho mylenkách a v jeho srdci.

Neèekala nic; chtìla se jen jetì na okamik zahledìt
na tuto drahou a zachmuøenou tváø.
Èetla v jeho mylenkách a jeho srdci.
,,Jdi, pravila smutnì a tie.
Krysaø odmítl posuòkem. Ale Agnes tvrdoíjnì stála
na svém. Prosila o jeho odchod jako o milost.
,,Jdi, krysaøi. Jdi kamkoli. Zapomeò..., a zde její hlas
znìl zcela tie a mìkce, jako doznívající hudba, ,,já,
krysaøi, nemohu!
,,Neodejdu, zahuèel krysaø. ,,Je zbyteèné odcházet,
chceme-li se vrátit.
,,Nevrátí se, krysaøi.
Pokusila se o úsmìv, který krysaøe rozesmutnil. Nebylo
co øíci, èím potìit. Nesla tìké bøímì, ale jak ulevit
pøetíené?
,,Jdi, krysaøi, naléhala Agnes opìt. ,,Jsem unavena,
jsem k smrti unavena.
Na krysaøe padala nízká klenba sínì. Chtìl by nìco
zlomit prudkým a energickým pohybem, vykøiknout, bít.
Nebylo koho. A Agnes naléhala.
,,Odcházím tedy, øekl krysaø. ,,Ale pøijdu zase.
,,Pøijde tedy jetì, odpovìdìla Agnes tie.
,,Nashledanou, krysaøi!
Nìmì stiskla jeho ruku.
Odcházel.
Agnes za ním hledìla jetì tehdy, kdy tu ji dávno
nebyl.
Snad by nebyl krysaø odeel, kdyby nevidìl výraz jejích
oèí.

XIX
,,Jsi smutná, Agnes, pravila matka.
Agnes se neusmála po celý den; Agnes nepromluvila
po celý den. To vyburcovalo i matèino unavené srdce.
,,To nic není, konejila ji Agnes. A s pokusem být
rozmarná a lehká, se zeptala:
,,Ví, po èem se mi stýská? Chtìla bych slyet
pohádku.
Matka udivenì pohlédla na Agnes; neèekala tato
dceøina slova.
,,Øíkalas mi kdysi pohádky... je tomu u dávno... Stýská
se mi...
,,Kdo ví, jestli jsem je vechny nezapomnìla, odvìtila
matka.
,,Tolik pohádek... a jedna z nich byla o hoøe Koppel.
Tu jsi jetì urèitì nezapomnìla!
,,Ne...,
,,O hoøe Koppel a o sedmihradské zemi. Vypravuj mi
tu pohádku.
Pohádku o hoøe Koppel a o sedmihradské zemi
vypravovaly odedávna matky v Hammeln svým dìtem;
èinila vrch tajemnìjí a lákavìjí. Pohádka vypravovala
o sedmi hradech, které obklopují krásné údolí, jemu
se na svìtì nic nevyrovná. Sedm hradù brání údolí;
v sedmi branách stojí sedm rytíøù v plné zbroji, aby nedali
do údolí proniknout hoøi ani alu. Lidé jsou tak dobøí v této
sedmihradské zemi! Neubliují si ani se neraní. Není tam
høích ani vina. Nebe je jasné, nebe je èisté.  Oh, jak je
krásnì v sedmihradské zemi! Chcete, dìti mìsta
Hammeln, vejít do tohoto pozemského ráje? Není nic
snadnìjího. Vystupte na Koppel; v propasti, která
se tam otevírá, je brána do Sedmihrad. Je tøeba vak jít

tmou a nocí, smutnými a vyèítavými hlasy. Kdy tím vím
projdete, je vám tak rozkonì a blaze!
To ve znala Agnes a to ve slyela. A na to ve dnes
vzpomínala.
,,Jak zní ta píseò o sedmihradské zemi? Pamatuje
jetì?
Matka pokynula hlavou. A zpívala slabým, tøesoucím
se hlasem:
Sedmihradská zemì,
krásná jako sen 
Konejivì, jemnì
budí spáèe den.
Sedmihradská zemì
smutek konejí.
Silnìjí v ní plémì,
lidé astnìjí.
Hoøe, zradu, vinu
plaí stráe kol.
V sedmi hradù stínu
není al ni bol.
Zpìv matku unavil. Agnes pokraèovala sama v jí zaèaté
písni.
Sedmihradská zemì,
krásná jako høích.
Lesy huèí temnì,
nepøehluí smích.
Je to zemì jasu,
je to jiný svìt.
Zpívá moøe klasù,
eptá kvìtu kvìt.
Umí srdce zhojit
èarokrásným snem.
Dej nám. Boe, dojít

v sedmihradskou zem!
Vroucnì a touhyplnì znìla v ústech Agnes závìreèná
slova. Matka manì sepjala své vyhublé, suché ruce.
Naklonila hlavu a pøemýlela.
Agnes k zamylené tie pøistoupila.
,,Má, matko, pohádka pravdu? A kdyby ji nemìla: co
zbývá, ne jí uvìøit? Sbohem, matko. Jdu se projít. Je
krásnì, je jasno.
,,A pøijde-li Kristián?
,,Mùe èekat.
,,A krysaø?
,,Mùe jít za mnou, a v zamylení dodala: ,,Jdu
na horu Koppel...,
Matka vstala zneklidnìna.
,,Buï opatrná, Agnes. Slib mi, e bude opatrná.
,,Budu, matko.
A Agnes la. Ve dveøích se na matku ohlédla a kynula
jí na pozdrav.
Zpívala poslední ver písnì:
Dej nám, Boe, dojít
v sedmihradskou zem!
XX
Øeka je èasem jako pøítel, který uklidòuje a tìí.
Její vlny plynou lehce; hladina je jemnì zèeøena.
U bøehu v prùhledné vodì rejdí rybky. Sáhnìte
a dosáhnete. Pak pøestává být voda prùhledná,
nepøestává vak být tichá.
Lehce plynou její vlny. Na èlunu se kolébá rybáø.
Výletníci zpívají veselé písnì; milenci jedou tie
a astnì. A jste-li unaveni dnem, byl-li pøíli krutý jeho
ár, byla-li cesta plná prachu, hle, jak trpìlivì èekají vody
øeky!

Øeka dává ve: rybáøi ryby, dui klid, tìlu èistotu.
Øeka je vak èasem jako nepøítel a úkladný vrah.
Náhle vystoupí z bøehù, zaplaví kraj a strhá støechy
i domky. Rve pùdu a rve ivot. Nenasytnì sahá po vem,
co se dá vzít. Odnese kmeny stromù, odnese kolébku.
Nìkdy také odnese dítì. Daleko, daleko nese svou koøist:
do jiných øek a do moøe.
Ale opìt se uklidní a opìt lehce plynou její vlny.
Nìkdo k øece pøichází znaveným a váhavým krokem.
Jde smutný a tichý. Usedne na bøehu a dlouho pozoruje
vodu. A voda míjí a míjí a eptá dùvìrná konejivá slova
bolesti, která tam truchlí na bøehu. A stín èlovìka, ne
èlovìk sám, se náhle zdvihne v rozhodnutí. Tam, kde je
øeka nejhlubí, vrhne se do konejivých vln. Vrhne
se do nich, aby jejich evelením umlèel hoøe. A vlny
evelí a plynou; voda plouchá a bije do bøehu. Jinak je
ticho.
Øeka je opìt jako tìitel.
XXI
Dlouhý Kristián si vesele mnul ruce a procházel jizbou
sem a tam.
Z návtìvy u strýce Ondøeje se vrátil do domu pasíøe
Berndta, kde bydlel. Strýc byl vánì nemocen; tøi dny
jím zmítala horeèka. Panna Gertrud poslala pro knìze.
Sotva ho stýc poznal; duchovní útìcha mu klid nevrátila.
Chvílemi blouznil, chvílemi chtìl vstát a jít k ,,íznivému
èlovìku. Chvílemi mluvil o enách a o rùích; chvílemi
se zpovídal z høíchù a z jakých høíchù!
Dlouhý Kristián byl veselý; dìdictví je u na dosah ruky!
Budoucnost se mu zdála být rùová a vábivá: dìdic
strýce Ondøeje nebude ledajaký. Hammeln uvidí, co

Kristián z jeho dìdictví uèiní! Agnes je jeho, budoucnost
je jeho...
Dveøe se prudce rozletìly a ruily drsnì krásné sny.
Do sínì vstoupila matka Agnes. Byla jako mátoha a jako
pøízrak. Její tichá, plachá chùze jindy mlèky omlouvala
její pøítomnost. Ale ena, která pøicházela dnes, pøedevím
hledala. Celý ivot vyprchal z bledých tváøí do oèí. Oh,
oèi matky!
Jak dlouho toho dne hledala, jak marnì hledala! Ptala
se nejprve sousedù: Nevidìli jste Agnes? la ulicemi
Hammeln a zastavovala chodce. Nevrle ji odbyli
a odpovídali vyhýbavì. Vidìli ji, ale u si nepamatují, zda
a jak je tomu dlouho. la tudy, nemohou vak øíci, zda
vèera nebo dnes. Obèané Hammeln mají jiné starosti,
ne si vímat ledajaké dívèiny. Svìsila hlavu a la, tázajíc
se znovu: Nevidìli jste Agnes, nevidìli jste mé dítì?
Øekli jí pouze, e la k øece. V ulici poblí øeky bydlel
Kristián. Vìdìl snad Kristián o ní?
Oh, oèi, oh, neklidné a tázavé oèi! Ulpìly na Kristiánovi
jako odsouzenec na nadìji v milost! Její rty, tøesoucí
se nevyøèenými slovy, nìmì prosily. Kristián k ní
pøistoupil a chtìl ji konejit. Ale také on cítil, e je
nebezpeèné konejit neznámou bolest.
,,Co se stalo? ptal se zneklidnìný.
A matka posléze vyslovila svá jediná slova, jedinou
vìtu: Nevidìl jste Agnes, moje dítì?
Kristián se vydìsil. Krysaøùv stín se zvedl a strail ho.
Vzpomnìl si na neklid Agnes, její nevysvìtlitelné smutky
a vyhýbavé odpovìdi. A pøece  øíkal si Kristián.
,,Co je s Agnes? ptal se udýchanì. ,,Nevím o ní nic.
Øeknìte mi pøece, co se stalo!
Odpovìdi se vak nedoèkal. Kdy matka uslyela
slova, která jí brala nadìji, vypukla v ílený smích. 

Její bolest byla nad její síly. Kristiána tento smích
zamrazil.
Napadlo ho, e by mìl nìco uèinit, nechápal vak co.
ílená se smála chvíli divoce a drásavì, pak zmizela
ze dveøí, ani si Kristián uvìdomil její odchod...
la domù a smála se; dìti ly za ní. Smála se svým
straným smíchem. Chvílemi smích pøeruila
a rozezpívala se. Zpívala píseò o sedmihradské zemi.
XXII
Tak ji nael krysaø, který také Agnes marnì hledal.
Místo matky nael zøíceninu nìèeho, co bylo. Sedìla
v koutku a hrála si s pestrým vyíváním, které Agnes
opustila. Kdy k ní krysaø vstoupil, chlubivì a dìtinsky
mu ukázala vyívání Agnes. Poté se znovu zaèala smát.
Krysaø ji vzal za ruku. Snáela to trpìlivì, ale lhostejnì.
Jinak byla veselá; její ílenství bylo milosrdné.
Krysaø èekal trpìlivì. Snad, tak si øíkal, pøijde pøece
jasný okamik. Co se stalo s Agnes? Bál se veho,
nevìdìl nic. ílená to jistì vìdìla...
Vìdìla o odchodu Agnes? Vìdìla vechno?
ílená se smála a hrála si. Chvílemi vatlala nìná
a poetilá slova, slova lásky, která se skrývala dlouhá
léta za mlèením a lhostejnými slovy. Mluvila s tou, která
zde nebyla. Hladila vyívání, jako by to bylo její hrdlo.
A krysaø èekal a èekal...
Vzal ji za ruku a snail se ji pøimìt, aby mu pohlédla
do oèí. Vzpírala se; pak vak povolila. Její oèi se na nìho
zahledìly jako na nìkoho, s kým se nám podaøilo provést
pìkný ertík. A znovu vypukla v smích.
Ale krysaø se nedal zmást.
Pevnì hledìl do jejích uhýbajících oèí. ,,Kde je Agnes?
ptal se tie a velitelsky.

Znovu se zasmála.
Stiskl jetì více matèiny ruce a jeho pohled spoutával
její roztìkané mylenky, které se zaèaly poslunì vracet.
,,Agnes odela, smála se krutì staøena. ,,Agnes
odela do sedmihradské zemì.
,,Kde je sedmihradská zemì?
,,Jdìte na horu Koppel, chichotala se ílená. ,,Jdìte
na horu Koppel; snad tam èeká?
A vypukla v nevázaný smích, který krysaøe mrazil.
Vzpomínal na pohádku o sedmihradské zemi. Vzpomínal
na veèer, kdy ji Agnes vypravovala, Agnes s úsmìvem
dìcka a s ospalýma oèima. Rázem pochopil, e je konec.
Nechal si Agnes vzít a Kristián ji vzal; nechal Agnes odejít
a Agnes odela. Bylo to vdy toté.
Bezradný smutek sevøel jeho sotva bijící srdce. Dusil
se pod svou bolestí. Tu jeho ruka bezdìènì nahmatala
nìjaký pøedmìt. Dotkl se svojí píaly.
Jak mohl zapomenout na píalu? V ní je vechna jeho
moc a kouzlo. Nechtìla snad kdysi Agnes bìhem prvního
veèera, aby ví silou zapískal na píalu?
Tehdy se bál, dnes se u nebojí.
Není nic jiného, co by mohlo ulevit jeho bolesti. Není
nic jiného, co by mohlo pøehluit hrozný smích této ílené
eny. Není nic jiného, co by ho mohlo pomstít
za Hammeln. A si konelé mluví o stu rýnských. Nejen
proto zazní krysaøova píala.
XXIII
A krysaø zapískal na svou píalu.
Nebyl to vak tenký, tlumený tón, kterým vábil myi.
Zvuk znìl plnì a mocnì; srdce pøi nìm prudce zabuilo,
krok se bezdìènì zrychlil a probouzelo se  tie, oh,
tie!  ve, co døímalo v hlubokém nitru. Ale jak rychle

la tato píseò ze sna do ivota a z ivota do smrti! Jak
tragické a velké vypìtí! Jak jímavý a nezapomenutelný
hlas!
Krysaø pískal.
ílená slyela zvuk píaly. Její smích zchladl na rtech
a mizel; a náhle  poslední ozvìna jejího smíchu
se jetì vracela  vypukla v pláè. Slzy jí kanuly z oèí.
Bylo jí, jako by Agnes brala za ruku a øíkala: ,,Pojï!
la za krysaøem.
Krysaø vyel na ulici. Mocnì a silnì znìla jeho píala.
Kdo ji slyel, propadl krysaøovì svodu. Ustal od své práce
a el. Nedoøekl slova a el.
Pradleny praly na dvoøe Erhardtova domu. Byly mladé
a svìí a hovoøily o svých milencích. Ale krysaø hvízdal.
Zapomnìly na bìlostné prádlo i na chtivé milence a ly
za krysaøem.
Ve Froschovì dílnì pracovali truhláøi. Dìlali loe
a chválili krásu svých milých. Ale krysaøova píala jim
nedovolila jejich práci i hovor dokonèit. li za krysaøem.
Kvìtináøka a dohazovaèka Elsbeth právì pøemlouvala
poèestnou Susu Tölschovou, sirotka, slouícího
u radního Lamberta. Cinkala zlatými dukáty, opíjejícími
sluch i oèi. Ale kdy právì Susa podléhala svodùm staré
kuplíøky, která jí líèila dobré bydlo a blahý osud, zaznìla
krysaøova píseò. A Elsbeth i Susa ly za krysaøem.
Dìlníci ve Strummovì dílnì støíhali vzácná sukna.
Slyeli vak zvuk krysaøovy píaly, nechali vzácné látky
i hovor o dálných moøích a velkých pøístavech a li tam,
kde znìla píseò krysaøe, vábivá i teskná zároveò.
Míjeli krèmu ,,U íznivého èlovìka. Krèmáø Röger stál
ve dveøích ve své nízké èepici, vdy pøipraven se sklonit
a usmát. Èerná Líza stála za jeho zády, ukazovala
se i skrývala, vdy pøipravena se usmívat a milovat.

Krysaøova píala odvedla Rögera i Èernou Lízu, jako
bere dravá voda bøeh.
Krysaøova píala probouzela staré sny a staré hoøe.
Zhýøilec naklonil svou hlavu; za zvuku píaly vidìl
dávno mrtvou matku, hladící èílko kuèeravého hocha,
který u dávno není. Za zvuku píaly vidìl svoji
budoucnost: prázdné, bìdné, hanebné stáøí!
Nejnestoudnìjí frejíøka ve mìstì  Dora, si
vzpomnìla na hocha s modrýma oèima, kterého kdysi
dobøe milovala. Vzpomnìla si na smrt zrazeného.
A vzpomnìla si i na vechny ty, kteøí pøili potom.
Vzpomnìla si na opovrlivé pohledy tìch, kteøí plae
odcházejí pøed svítáním. Vzpomnìla si na vrásky, které
ráno vidìla v zrcadle.
Krysaøova píala roznìcovala jiskry, dávno uhaslé
popely; vracela dávno zalé a zapomenuté.
Stále rostl poèet tìch, kteøí li za krysaøem. Radnice
se vyprázdnila; div divù, ctihodní konelé li za ním.
Chrám svaté Trojice se vyprázdnil; li za ním knìz,
kostelník, ministranti, li za ním kajícníci i svatebèané,
truchlící a doufající.
Krysaøova píala je pudila dál a zástup el mlèky za ní.
A ve vech tìch zalých srdcích, zuboených duích
zapráených cestou, zkaených høíchy, ve vech tìch
srdcích se probouzela jakási èistá touha.
A krysaøova píala, kdy promluvila o bílých ateèkách
druièky, úsmìvu, dítìti, èistotì prvního snu, kdy
promluvila o tolikerém høíchu a mnohé zradì, o tolikeré
neøesti a kalu, o bídì i únavì, se opìt rozjásala. A mezi
pestrým zástupem lidí z Hammeln, sledujícím krysaøe,
to nìjak radostnì zaumìlo. Nebylo nikoho, kdo by
neporozumìl. Ano, jde se do zemì sedmihradské. Ano,
sedmihradská zemì èeká. Ano, je moné ít jinak.

A vichni  mui, eny i dìti opoutìli blátivý ivot
v Hammeln v touze, kterou napovídala krysaøova píala.
Matky tiskly nemluvòata jetì prudèeji na svá prsa: bude
to jiný ivot, krásnìjí ivot! A starci, stojící témìø nad
hrobem, zrychlili krok: je jetì nutné urvat nìkolik dní,
nìkolik hodin, nìkolik vteøin krásnìjího ivota!
XXIV
Pouze Sepp Jörgen stál a nechápal. Vidìl dav jdoucí
za krysaøem. Slyel slibující a touící zvuky. Ale necítil
s davem a píala k nìmu nemluvila. Nechal vechny
z Hammeln pøejít, oddán svému osudu. Jeho hladové
oèi hledaly Kätchen a Lori. Marnì.
Sepp Jörgen, jeho osud byl chápat pøíli pozdì,
osamìl také tentokrát. Zástup ho minul, jako ho dosud
vechno minulo; zástup el za písní krysaøovy píaly.
Oh, jak je krásná sedmihradská zemì, dovede-li touha
po ní probudit tolik spáèù!
Krysaøova píala hømìla a eptala, plakala a jásala.
Slibovala nepoznané rozkoe a nezkalenou radost.
A vichni, kteøí slyeli, uvìøili. Uvìøil i lichváø Mosse, který
nevìøil nièemu, ne jisté záruce.
Krysaøùv prùvod proel vemi ulicemi mìsta. Chvílemi
znìla píala tak, jako by krysaø pøece jetì nìkoho volal.
Nìkdo v zástupu chybìl a nebyl to Sepp Jörgen. Píala
úpìnlivì a nìnì zasténala.  Ten, kdo chybìl, se vak
nedostavil.
Na okamik píala zaváhala; jako by ji zatopily slzy.
Ale jen na okamik: vzápìtí znìla jasnì a vítìznì. Zázrak
sedmihradské zemì.
Posléze prùvod opustil Hammeln. Zaèal stoupat
po svazích hory Koppel. Les zaumìl nad hlavou tisícù,
kteøí slyeli.

Neúnavnì znìla krysaøova píala. Zpoèátku z ní
èasem znìl výsmìch vemu a vem, výsmìch podobný
smíchu ïábla na chrámu svaté Trojice. Zpoèátku z ní
èasem znìly hluboké steny, jako by se èísi neohrabaná
ruka dotkla bolavého srdce. Píala tichla, ale neutichla.
Vlny vzruení a víry odplavily ve kalné a zmatené;
a cesta byla jasná a ve bylo jasné.
Krysaø el a rostl svou písní. Byl vysoký; nyní vak jako
by o hlavu pøevyoval celý zástup.
Oh, moci krysaøovy píaly! Pøerodila Hammeln. Vzkøísila
dávno odumøelé svìty, rozpálila dávno zchladlá srdce. Lidé
z dobrého hansovního mìsta Hammeln u nemysleli
na prodej a koupi, na zisk a ztrátu. Roztouili se jindy
neznámými touhami, rozesnili se døíve nesnìnými sny. Oh,
moci krysaøovy píaly!
A nepøerodila samého krysaøe jeho píala? Nemyslel
u na malichernou mstu, na malou zlobu, na Frosche
i Strumma; nemyslel dokonce ani na Kristiána. Cítil
bolest, ale více touhu.
Píseò píaly oèistila krysaøovu bolest; oèistila
mylenku na Agnes. Oh, sedmihradská zemì!
Jeho srdce o ní jistì nìkdy snilo; ale teprve píala ji
uèinila skuteènou. A jak mocnì a jasnì znìla píala,
opakoval si krysaø: ,,Ani vina, ani høích!
Cesta je jasná a jasný je i cíl. Není nutné se vrhnout
do propasti, abychom dosáhli ráje? Agnes touto cestou
la; dostihne, ano, dostihne Agnes.
Lid z Hammeln el za svým chmurným a zamyleným
vùdcem, za velitelskou a mocnou písní jeho píaly.
Strhovala svým zvukem a vábila dál. Dál, a k bránì...
Klopýtali cestou necestou, padali, aby vstali a li dále.
Slyeli jen krysaøe a vidìli jen krysaøe. A jak kráèeli, náhle
se pøed nimi otevøela propast.

Krysaø stál nad propastí, chmurnìjí, velebnìjí. Mocnì
a slavnì znìla píala.
Nikdo z Hammeln se pøed branou nezastavil. Nikdo,
kromì Seppa Jörgena, zamyleného nad hladinou øeky.
Vichni proli za zvukù píaly s dùvìrným úsmìvem
a rozepjatou náruèí: Oh, sedmihradská zemì! Vichni
proli a mizeli bez hlesu. A chmurný a nìmý vùdce pískal
a pískal. Dav øídl za zvukù krysaøovy písnì; posléze
krysaø nad propastí osamìl 
Vzpomnìl na ,,ano øeèené jarního veèera. Vzpomnìl
si na Agnes, která ho pøedela, ale kterou bylo mono
dohonit. Naklonil se nad propastí.
Bylo ticho, zvlátní ticho. Píala vypadla z krysaøových
rukou. Jeho píala znamenala ivot.
Její zvuky jako by jetì doznívaly v pádu: její zvuky
vedly krysaøe, jako vedly dav 
,,Ano, odpovídal krysaø nìmé propasti. A také on
hledal bránu.
Tak odeel krysaø a ostatní z Hammeln; není vak jisté,
doli-li do zemì sedmihradské.
XXV
Øeka plyne. Plyne, neruena osudy.
Rybáøský èlun se houpá na øece, ale Jörgena
nenapadá rozprostøít sítì. Sedí na èlunu a dumá.
Tìko by povìdìl, proè je mu smutno. Jetì nechápe,
ale zaèíná tuit.
Je ticho... ticho.
Je nedìlní den a bylo by tøeba zvonit k poehnání. Ale
chrámový zvon se neozývá.
Je nedìlní den a mìané Hammeln, jejich eny,
synové i dcerky by se mìli procházet po bøezích. Ale
hráze jsou pusté.

Je nedìlní den, den, kdy se vyfintìní hejskové
a rozesmáté frejíøky posmívají nejvíce Jörgenovi; dnes
se vak nikdo nesmìje.
A Sepp Jörgen, který tuil, zaèíná chápat.
Stalo se nìco. Vzpomíná na prùvod, který el
za krysaøem; vzpomíná na bledou krysaøovu tváø.
Sepp Jörgen se chopil vesel a zamíøil ke bøehu.
Pøivázal loï a ubíral se k Hammeln.
Ulice byly pusté. Krámy byly pusté. Krèmy byly pusté.
Sepp Jörgen el podloubím. Jindy v této dobì zde bylo
ivo: dnes ani èlovíèka.
Jörgenùv krok zní nìjak zlovìstnì na chladných
kamenech.
Jörgen se zastavil u kostela. ebráci a ebraèky nestáli
u vchodu; to ho udivilo. Jörgen el dál. V kostele bylo
ticho. Mnohem zlovìstnìji se zde ozýval rybáøùv krok.
Pokropil se svìcenou vodou, ale jeho oèi vidìly stále
prázdno: prázdno v lavicích, prázdno pøed oltáøem.
Pod chrámovou klenbou bylo takové ticho, e se Jörgen
domníval slyet hovor dvou andìlù na oltáøi, kteøí
se k sobì choulili. Ozvìna vlastních krokù ho dìsila. Tie
kráèel po pièkách, a pøece hluk krokù ruil zakleté ticho.
Jörgen posléze chápal; stál tváøí v tváø Ukøiovanému.
Vichni odeli. Je posledním muem v Hammeln.
Posledním èlovìkem v Hammeln.
Úas této mylenky málem rybáøe zhroutil; stìí
se zachytil schoditì prázdné kazatelny.
Zvuky krysaøovy píaly oily v jeho pamìti; zaniklé tóny
ho teprve nyní podmaòovaly. Kouzlo, kterému podlehli
vichni v Hammeln, podmanilo rybáøe, pøeivího
okouzlovatele.
A rybáø kráèel po stopách krysaøe a tìch, kdo li za ním.
Kráèel a myslel, e slyí zvuk píaly.

XXVI
Slyel ve, co slyeli lidé z Hammeln; hoøe, lítost
i nadìji. Píseò tragického rozpìtí a píseò tragiètìjího
osudu. Ale ji takøka na odchodu z mìsta slyel nìco,
co neslyeli odelí.
Otevøeným oknem tichého domku k nìmu znìl
pronikavý náøek dítìte.
Oputìné nemluvnì plakalo.
Sepp Jörgen nebyl posledním èlovìkem v Hammeln.
A Sepp Jörgen, divno to øíci, pochopil.
Otevøel dveøe a vstoupil do pustého pøíbytku. V kolébce
leelo peøinkou málo pøikryté dítì, drobný, baculatý tvor.
Bezmocnì se pøevalovalo, tøepetalo noièkama o stìnu
kolébky a ruèkama bilo do prázdna. Jeho náøek znìl jako
jasný rozkaz, který nemohl být vyslechnut v prázdném
mìstì, v prázdném domì, prázdné síni.
Sepp Jörgen tu bezradnì stál. Co mùe pro dítì uèinit?
Má hlad. Jak ukonejí jeho hlad?
Kdy dítì zaslechlo kroky, jetì prudèeji se rozplakalo.
Sepp Jörgen se sklonil nad kolébkou a vzal dítì do své
náruèe.
Bylo to dìvèe.
Sepp Jörgen dítì hýèkal. Ale tu si vzpomnìl nad
hladovým neboátkem na ve: na pusté ulice
v Hammeln, na zmizelou Kätchen a Loru, na zástup,
odelý s krysaøem. A znovu jeho nitrem znìla smutná
a lítostivá, pak jásavá a vítìzná melodie.
Jetì se rozhlédl po oputìné síni, po neumytém nádobí,
po zbytcích chudého obìda. Nic zde nebylo, co by
ukonejilo hlad nemluvnìte, marnì hledajícího matèin prs.

Nekoleným, neumìlým hlasem zapìl Jörgen ukolébavku
dìtí z Hammeln, píseò o sedmihradské zemi. Pìl a hýèkal
dítì.
Ale dítì znovu zaplakalo. Chtìlo pít. Nevìdìlo o jiné touze.
Jörgen o ní vìdìl. Pláè dítìte splýval s dechem písnì
krysaøovy píaly, teprve nyní zvuèícím. Splývaly v mohutný
proud, který strhoval rybáøe. Ústrky a bída pøedelého ivota
ly pøed ním.
Sepp Jörgen vyel s dítìtem na ulici.
Bolest a touha ho pudily na horu Koppel... za ostatními...
za krysaøem.
Rychle se svým bøemenem stoupal. Jako ten, kdo ví,
e je záhy shodí.
Po oputìném Hammeln se ani neohlédl. Co mu bylo
po mìstì, které mu nedalo nic jiného ne rány a smích?
Také Jörgenovo srdce kdysi snilo o sedmihradské zemi.
Také jeho srdce snilo o jiném ivotì. A ten se zdál být
na dosah ruky. Vichni nali cestu. A Jörgen?
Poslední mu z Hammeln doel k bránì sedmihradské
zemì.
Propast se pøed ním otvírala. V její hloubi je cesta. Z ní
znìly laskavé a svùdné hlasy:
,,Co chce, ó rybáøi, v Hammeln a v celé své zemi? Tvá
touha je marná, tvá láska je marná, marný je tvùj sen! Co
zmùe tvá práce, co zmùe tvé rozpìtí, co zmùe tvá smrt?
Loví v øece; jak je bídná tvoje koøist, rybáøi! Sedmihradská
zemì èeká. Jiný ivot èeká. Nikdo se tam u Jörgenovi
nebude smát. Kätchen ani Lora od tebe neuteèou. Oh,
rybáøi, jak nedoèkavì tam objímají nahá enská ramena!
Ale stalo se nìco zvlátního. Køik dítìte pøekonal zvuk
krysaøovy píaly. Dítì jetì plakalo. Chtìlo pít. Nevìdìlo
nic o sedmihradské zemi.

Pláè dítìte dojal posledního mue v Hammeln; pláè
nemluvnìte pøekonal jeho touhu.
Bezmocnì pokynul rukou na pozdrav nìkomu, kdo
navdy odchází. Rozlouèil se s propastí.
Potom odeel hledat enu, která by dala napít dítìti.

