
Шейсет и четвърта глава

Когато съветниците продължиха да обсъждат 
въпроса, дали да дадат стария склад, за да се постави в 
него построението за правене на житно питие, пръв стана 
викащият съветник, но този път с дълбок и спокоен глас 
заяви, че на следващото събрание на съветниците ще 
предложи главният съветник не само да бъде сменен, но и 
да му бъдат отнети правата на съветник затова, че извика 
войниците да се намесят при възникналия спор. Той каза, 
че това е незаконно и ще потърси и съдебна отговорност от 
главния съветник, след като бъде лишен от съветнически 
права.

Главният съветник отговори, че не му е времето да 
говорят по този въпрос сега, защото обсъждат друг, но ако 
се наложи и той ще поиска от съвета да лиши от 
съветнически права викащия съветник, за да може да го 
даде на съд за предизвикване на свада по време на 
събрание на съвета на Ранкодом.

Тогава стана един съветник и предложи спорът да 
се реши мирно на следващото събрание на съвета на 
Ранкодом, без да се предлага лишаване от съветнически 
права и смяна на главния съветник.

По предложение на друг съветник, събранието на 
съветниците на Ранкодом прие решение на следващото си 
събрание да обсъди въпросът за държанието на 
съветниците по време на обсъждане на важни въпроси.

След това съветниците продължиха да обсъждат 
въпроса, за който се бяха събрали този ден.

Викащият съветник стана и предложи да не се 
позволява на човек, който е от друго време, да бъде и 
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съветник, и член на управата на Ранкодом. Този съветник 
каза, че Винко Станс може да използва положението си за 
постигане на неизвестни цели и да промени хода на 
събитията, което би довело до непоправими щети.

Друг съветник се опита да защити Винко Станс, 
като каза, че го познава добре и че не вярва той да 
злоупотребява с положението си, а напротив, върши много 
повече работа от всички съветници и управници, помага на 
хората и всички в града го уважават.

Тогава една съветничка стана и попита Винко 
Станс, дали е готов да се откаже в полза на Ранкодом от 
личната си печалба от продажбата на житното питие или 
дали доброволно би се отказал от съветническите си права 
и длъжността си в управата на Ранкодом.

Винко Станс стана и обясни, че при сключване на 
договора с Блавор той ще търси изгодата за Ранкодом и на 
новопристигналите, без да предявява искане за каквито и 
да било облаги от продажбата на житното питие за себе си. 
След това каза, че ако съветът реши, ще се откаже от 
съветническите права, а ако управителят на Ранкодом 
сметне за нужно, може да го освободи от заеманата му 
длъжност в управата на Ранкодом, в която е отговорник за 
новопристигналите.

Тогава стана друга съветничка и обвини 
предишната, която беше говорила, че е приятелка с 
викащия съветник и затова повдигнала въпроса Винко 
Станс да се откаже от съветническите си права и от 
длъжността си в управата на Ранкодом

Първата съветничка стана и рязко отговори на 
втората и двете започнаха да крещят и да се обиждат 
взаимно. Така можеше да стане втора свада, но главният 
съветник удари с големия дървен чук по масата пред себе 
си и двете съветнички спряха да се карат, млъкнаха и си 
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седнаха на местата.
Най-накрая обсъждането на въпроса, за който се 

бяха събрали, започна. Един съветник предложи да не се 
дава празният склад или ако се даде наемът за него да бъде 
много висок. Този съветник предложи да се гласуват и 
двете му предложения поотделно.

Много от съветниците ставаха и излагаха мнението 
си, като повечето бяха против двете предложения на 
предишния съветник. Тогава главният съветник предложи 
първо да се гласува дали изобщо да се даде старият склад 
под наем, а чак след това да се предложи и гласува цената 
на наема.

Гласуването по първия въпрос започна. Пред всеки 
съветник имаше светеща плоча, на която всеки избираше 
отговор на въпроса „Да се даде ли старият склад край 
Ранкодом под наем или да не се даде“. Съветниците 
трябваше да дадат само по един отговор. Този, който 
дадеше два отговора, изгубваше гласа си.

На една голяма светеща плоча върху стената на 
стаята, в която се провеждаше събранието на съветниците 
на Ранкодом започнаха да се появяват броят на 
съветниците, които са гласували, до него – броят на 
съветниците, които са гласували с „да“ и най-накрая – 
броят на съветниците, които са гласували с „не“.

Накрая главният съветник обяви гласуването за 
приключило. Винко Станс ми помогна да разбера, че 
мнозинството от съветниците са гласували складът да бъде 
даден под наем.

След това съветниците започнаха да дават 
предложения за цената на наема, която трябваше да се 
плаща. Много съветници станаха и предложиха различни 
цени. Накрая главният съветник обяви край на даването на 
предложения за цената на наема. Предложи за цените да се 
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гласува дотогава, докато не се избере една цена.
Първо на светещата плоча се появи списък с 

предложените цени. При първото гласуване броят на 
цените намаля наполовина. При следващото гласуване 
броят на цените намаля още. Така се проведоха няколко 
гласувания.

Най-накрая, при последното гласуване 
мнозинството прие една цена.

Главният съветник тогава обяви решението на 
съвета да даде под наем стария склад край Ранкодом, за да 
се постави в него построението за правене на житно питие. 
За да имаме право да ползваме сградата на склада, 
трябваше да плащаме определената цена на наема.

Решението на съветниците на Ранкодом ме зарадва, 
защото щяхме спокойно да поставяме построението за 
правене на житно питие.

След като съветниците на Ранкодом си тръгнаха, 
Винко Станс дойде при мен и ми каза:

- Виждаш колко трудно стана, но все пак успяхме. 
Иначе щяхме да изгубим много време за построяване на 
нова сграда, в която да поставим построението за правене 
на житно питие. За съжаление, не трябва да се отказваме от 
построяването на новата сграда, защото съветниците на 
Ранкодом могат по всяко време да се съберат и да вземат 
друго решение, което да не бъде изгодно за нас. Могат или 
да отменят днешното решение и да ни накарат да махнем 
построението от склада, или да увеличат цената на наема и 
да я направят много висока.

Аз му благодарих за помощта, която ни оказва, 
откакто пристигнахме в Ранкодом, но заявих, че ние не 
бихме искали по никакъв начин да вредим на жителите на 
Ранкодом или да ги ощетяваме.

Винко Станс ме увери, че правенето и продажбата 

354



на житното питие по никакъв начин няма да навреди на 
жителите на Ранкодом, а още по-малко ще ги ощети.

След това отидохме в сградата, където се правеха 
чертежи, и там намерихме Валис Кунк и Янко Ковач. 
Винко Станс им каза, че вече можем да използваме склада 
край Ранкодом и те много се зарадваха, защото вече 
трябваше да се поставят някои основни части на 
построението за правене на житно питие.
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