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СпРВА ГЛАВА

Два свештена лица силазила су у два сата после 
подке једног октобарског дана са високог Итикона 
ка пристаништу Обермајлена, Најкраћи пут од па~ 
рохиске куће, који се угодно протезао поред цркве 
падином брегова покривеном ливадама и воћњацима 
у правцу језерске луке, заштићене дугим зидом, тако 
званом куком, водио их је кроз обране винограде. 
Берба је била завршена. Десно и лево видело се на 
чокотима жуто подерано лишће, а на тамно зеленим 
пругама траве између редова лоза цветао је мразу- 
љак. Само из даљине, где је можда какав искусни 
виноградар оставио грожђе да преко обичаја дуго 
зри, да би ка тај начин добио јаче вино, одјекнуло 
би с времена на време усамљено клицање берача.

Ова двојица ишли су ћутећи један за другим 
као да им је јесен притискивала душу. Уз то стрма 
стаза, посута неравним каменим плочама и стењем, 
била је неугодна за силазак, а западни ветар, који 
је у јаким захмасима долазио преко језера, жестоко 
би их протресао с времена на време.

Први дани бербе били су најлепши у овој годи- 
ни. Топал алпијски ваздух био је на свој начин улеп- 
шао снежне планине и Швајцарско Језеро, пове- 
завши низ брда у једно једино мирно и велико све- 
тлило, и обасувши језеро дубоким и снажним пре- 
ливима боја, својственим јужњачким морским лу-

Наслов оригинала:

К. Р. Мауег
РЕИ 5СК1Ј55 УОН ВЕК КАН2ЕЕ.

- ?

’

ШТАМПА: ШТАМПАРИЈА „ПРОСВЕТА" — БЕОГРАД

(Опште овлашћење Хем. цектрале 6р. 23597/ХУ-6 за 
утрошак хартије у децембру 1942)
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изложиће порузи и срамоти“. Парох из Итикона ду- 
ну у ваздух као да је хтео да начини сјајан мехур 
од сапунице, а затим настави после неког времена:

„Веруј ми, Пфаненштиле, боље је за тебе да не- 
маш посла са тим двема будалама тамо преко, са т* 
тим Вертмилерима. Генерал је коприва, коју нико н№ 4 
може да додирне а да се не опече, а његов брат од!^ 
стрица, парох из Митикона, то маторо дериште, из-^< 
нео је цео наш сталеж на рђав глас због својих па- а 
са, пушака, вечите пуцњаве и дувања у ловачки 
рог. Па и ти си пролетос као викар морао доста да 
препатиш због тога. Наравно, Рахела са финим ку- 
кастим носићем и устима руменим као трешња! Али 
она те не воли. Та ће се племићка напослетку удати 
за кеког племкћа. Прича се да је верена с Леом 
Килхшпергером. Али чујеш, немој то да те мучи. 
Корпа коју си добио далеко је од тога да буде 
сопбШшп ађеипсДО. Да те утешим: и ја сам их до- 
био неколико, па, видиш, опет сам жив и здрав, па 
сам се чак пре кратког времена и оженио“.

Дугајлија кандидат баци испод плаве ветром 
раштркане косе један очајан поглед на свог колегу 
и уздахну болно. Њему је недостајао онај дебели 
слој сала који је покривао срчани мишић овога.

„Одлазим! Идем одавде“, узвикну он у болном 
узбуђењу. „Овде ћу пропасти! Генерал ме неће од- 
бити и даће ми место војног свештеника у својој 
венецијансксј чети“.

„Понављам ти, Пфаненштиле, да твоја намера 
није нимало паметна! Остани овде и гледај да се 
поштено угојиш“.

„Ти ми не даш да живим“, тужио се плави. „Не 
треба да идем, а не могу да останем! Па куда ћу 
онда? У гроб?“

кама, као да му се било прохтело да с ове стране 
Алпа пренесе један баховски предео, један комад 
Италије.

Данас пак дувао је жесток бочни ветар и високе 
планине, нагрђене засењујућом светлошћу и грубим 
сенкама, имале су оштар и утрпан изглед и чинило 
се да су исувише близу очима.

„Та твсја намера, Пфаненштиле, није нималр! 
паметна", рече одједном окај што је ишао напред, 
омален темељит и упркос младим годинама већ го- 
јазан човек, зауставивши се и окренувши се брзо 
према свом мршавом и нераззијеном сапутнику.

Овај се место одговора саплете о један камен, 
јер му је поглед све до сада био непрестано упра- 
вљен на врх торња у Митикону, који се као танка 
игла днзао у кебо онамо на другој обали, иза јед- 
мог тамно пошумљеног полуострва.

Пошто је своје дуге коге довео у склад корака, 
он одговори пријатним баритоном.

„Ја мислим, Розеншточе, да ме гекерал неће до- 
чекати као каквог лестригона*. Он ми је рођак, ма да 
у далеком степену, а уз то јуче сам му послао с уч- 
тивом посветом своју дисертацију о симболици Оди- 
сеје“.

4

„Света простото!“ промумла Розеншток, који је 
за своје јако црвене образе имао да захвали занату 
својих отаца, који су од памтквека били у Цириху 
чувена месарска и кобасичарска породица, „ти мало 
познајеш оног тамо!“ И он показа једним кратким 
покретом свог округлог подбратка преко језера на 
један летњиковац у талијанском стилу, који се из-

који је градклодизао на северној страни затона 
храстовом шумом обрасло полуострво. „Он није не- 
жан према својој родбини, а твоју сањалачку дисер- 
тацију, која је уосталом зачудила све упућене људе,

1 Џинови људождери из Одисеје. 1 Изгнанство.
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би само рђаве последице. Изабрао сам краћи пут и 
отишао преко да као пријатељ опоменем генерала. 
Сто му громова! Сећаћу се тог вечера догод сам 
жив! Моју опомену дочекао је с подругљивим осме- 
хом, затим ме је ухватио за дугме ка капуту и онда 
је, кажем ти, Пфаненштиле, почео да ме засипа ре- 
чима као олуја и вихор. Вратио сам се кући с по- 
киданим дугмадима и као пребијен. Почастио ме је 
мослером, али ми га је загорчао највећим пако- 
стима. Наравно, говорио је о свом тестаменту, јер 
му је то сад омиљена тема. „И ви сте ту, пречасни!41 
Препао сам се. „Ево, показаћу вам један параграф“. 
Отворио је.

„Читајте!“ Прочитао сам. А знаш ли, Пфанен- 
шткле, шта сам прочитао?

„Иет1, моме цењеном пријатељу, пароху Ро- 
зенштоку, два шупља дугмета за кошуљу од месинга 
покривена стаклетом испод којег се на зеленој осно- 
ви налазе по три мале коцкице. Кад господин на 
предикаоккци гестикулира час десном час левом ру- 
ком и покреће на неусиљен начин речене коцкице, 
моћи ће, погледајући овда онда док траје придика, 
да се сам са собом коцка ради прекраћивања вре-

„Срам те било! Требало би већ једном да пре- 
станеш да будеш дете! Помисао на место векеци- 
јанског војног свештеника не би била сама по себи 
тако рђава. То јест, када би ти био неки резолутан 
човек и кад ке би имао те плаве детиње очи. Гене- 
рал је ту скоро понудио то место мени. Рекао је да 
би овако широке и развијене груди импоновале ње- 
говим људима. Наравно, мајмунисање! Јер зна да 
сам се ја овде укоренио и да нећу да капустим свој 
виноград“.

„Био си преко?“
„Прекјуче“. Лице Итикокца поцрвене од љутине. 

„Откако је опет овде — нема ни недељу дана — на- 
чинио је тај матори окачењак праву пометњу и у ва- 
роши и на језеру. Доћи ће да пре војног нохода 
уреди своју кућу, тако је писао из Беча. А чим је 
дошао, почеле су да зврче каруце левом обалом је- 
зера у правцу Ау. Лангенбергови, Шмитови, Рајн- 
хартови, сви његови сродници, који су иначе бе- 
жали од тог седог слободоумника и ругалице, као 
да је окужек, сви сад долазе и хоће да га наследе. 
А он никад није код куће, већ се као сотона вози 
по језеру у галији са дванаест весала у којој ве- 
слају његови људи. Моји парохијани зинули од чу- 
да, узнемирили се и већ зуцкају како ту нису чиста 
посла. Па и то му није доста! Од сутона, па све до 
пред зору, избијају из оџака куће у Ау читави ва- 
трени стубови. Генерал, уместо да спава као сваки 
добар хришћанин, кује и струже понекад целу бо- 
говетну ноћ. Видео сам тај његов рад: уметничке 
браве, права дивота, које не може да отвори ниједан 
калауз! За људе, вели он, са злобним погледом на 
моју апостолску сиротињу, који гомилају благо што 
ће га лопови украсти и мољци изгристи. Сад разу- 
меш, онај ватрени сноп игра своју улогу и он се 
сматра као пут којим владар пакла долази кроз 
оџак и о томе се много говори. И онда је настала 
права побуна. Покушати објаснити свету изазвало

мека. Напред именовака дугмета веома су омиљена 
код побожних људи у Алжиру, Триполису и Тунису 
и употребљавају се у џамијама за време читања Ко- 
рана“.

Сад помисли, Пфаненштиле, колика би то брука 
била приликом отварања тестамента! Једва сам умо- 
лио тог ниткова да ми одмах преда поклон и да 
прецрта онај параграф. Ево!“

И Розеншток извади ту дивну играчку из џепа
на грудима.

„Е баш је то безбожан проналазак“, рече Пфа- 
ненштил, једва се уздржавајући да се не насмеје, 
јер му је била добро позната Итикончева страст за
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коцкањем. „И ти мислиш да је генерал киван на 
све духовнике?“

„На све без изузетка, откако је рипс^о1 без- 
божних говора био ссуђен да плати повећу суму 
новаца!“

„А зар то није било претерано с обзиром на 
њега?“ упита Пфаненштил који је за свој рачун за- 
слађивао са мало мистике швајцарско реформистич- 
ко црквено схватање, немајући кимало способности 
да врши црквена гоњења.

„Нимало! Само је морао цео тај велики рачун 
да плати наједанпут. Хулио је целог живота, од ране 
младости, и онда се то скупило и сабрало. Кад је 
најзад у нашем последњем грађанском рату узалуд- 
но опседао Раперсвил, не штедећи притом људске 
животе, што је прва дужност сваког републиканског 
војсковође, озлоједио је против себе јавно мњење,

ДРУГА ГЛАВА
Мало доцније седео је заљубљени и очајни кан- 

дидат на попречном седишту једног дугог и узаног 
чамца, који је средином језера у правцу Ау терао 
возар Блојлинг, сксро и не вадећи весло из воде.

Ћутљива и тамна храстова шума распростирала 
је већ далеко над водом своју црну вечерњу сенку. 
Блојлинг, озбиљан и закопчан човек с правилним 
цртама лица, није отварао уста. Његов се чамац 
кретао капред кроз узбуркаке таласе, равномерно 
и снажно као неко независно биће. Цело језеро било 
је на све стране пуно напетих једара, јер је била 
субота и лађе су се враћале из вароши са јучера- 
шњег пазарног дана. Три једра летела су им у су- 
срет сачнњавајући својим врховима једну једину 
фигуру и ускоро углобише у своје контуре и кан- 
дидатов бродић. „Поведите ме собом далеко у сло- 
боду“, молио је он несвесно, али га та покретна 
мрежа не понесе собом.

За то време био се приметко приближио гене- 
ралов летњиковац и већ се његова фасада јасно 
разазнавала. Чврста, али лако уздигнута зграда није 
нмала ничег заједничког са високим забатима одо- 
маћеним у овом крају и изгледало је као да је баш 
због те своје необичности намерно изабрала самоћу.

„Тамо је одаја Туркиње“, проговори сад ћутљи- 
ви Блојлинг пустивши десном руком весло и ука- 
зујући на један угао на јужком делу куће.

те смо и ми онда смели да га шчепамо за заку. 
Онда му се натрљало на нос све оно, чим је скр- 
кавио цркву. Нарзвко да сад не смемо ништа да 
предузмемо против војсковође његовог апостолског 
велнчанства, јер би могао још да нас намагарчи и 
да се покатоличи, а та друга брука била би гора од 
прве. Прича се да у Бечу ручава с језуитима и ка- 
пуцинерима. — Тркста, без попа ништа, па звао се^ 
он овако или снако и бно у овој или у оној ман- 
тији“.

Итиконац се насмеја сам на своју шалу и за- 
стаде. „Овде је граница мог винограда“, рече он. 
Овим изразом служио се да означи своју парохију. 
„Зар хоћеш и после свега што сам ти испричао да 
идеш генералу? Зар ћеш да учиниш ту глупост, 
Пфаненштиле?“

„Хоћу да покушам мало с глупошћу, јер сам 
од мудрости досад имао само кисело воће“, одго- 
вори доброћудно Пфакенштил и опрости се од свог
кеумитног колеге.
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Али је сребро било изгубило сваку моћ у сукобу 
с патриотским гневом и кандидат је морао да се„Каква Туркиња?" Кандидат се беше саз пре-

творио у зачуђени знак питања.
„Па Вертмилерова Туркиња; довео је са Истока 

где је ратовао за рачун Венецијанаца. Видео сам је 
често пута; лепа женска са златним украсом на гла- 
ви и дугом распуштеном косом. Обично кад прола- 
зим држи прст на устима као да зове мушкарце, 
али сад је нема на прозору“.

Један отегнут поклич захори се кроз ваздух 
право изнад барке: „Свињо!“ трештало је разговетно 
с друге обале.

Блојлинг пљесну љутито веслом тако да уз бок 
барке шикну широк млаз воде прскајући и шумећи.

„Ето, оваквим именима“ љутио се он, „часте

! ограничи на молбе и преклињања.
С тешком муком пошло му је за руком да га 

увређени Блојлинг и то: „само што сте то ви“,
у јужну луку, обишавши притом цело полу- 

острво далеко ван домашаја дозивала. Ту он искрца 
после неколико минута изгуби се ве-

од-
везе

кандидата и
слајући, заједно с чамцем који се све више смањи- 
вао, у плаветнилу језера.

људе по Језеру, откако се пре неколико дана вратио 
Вертмилер. То је онај безбожни црнац који урла 
кроз генералово дозивало и бекељи се. Прошле не- 
деље код „Лава“ у Мајлену толико су га частили и 
напили да је пао под сто. Онда су га мојим чамцем 
довели ноћу Вертмилеру. Сад тај оџачар псује кроз 
цев у правцу Мајлена, а сутра ће, тако ми закле- 
тве*, опет да седи са нама код „Лава“. Једино се 
питам откуд тај арапин зна ову страну реч? И овде 
се псује, али не овако“.

„Генерал га свакако тако грди“, примети Пфа- 
ненштил полугласно.

„Тако је, господине“, сложи се возар. „Верт- 
милер, тај велеиздајник, доноси овамо књижевно 
немачке и стране речи. Али, тако ми заклетве, не 
дам ја да ме тако називају овде на језеру!“

Блојлинг одједном обрте чамац и брзим и сна- 
жним замасима весла упути се натраг ка средини је- 
зера.

„Шта вам је, пријатељу? Преклињем вас“, нава- 
љивао је Пфаненштил. „Ја морам преко! Платићу 
вам двоструко“.

1 Заклетва коју су Швајцарци положили у Ри-
ТЛИЈУ.

12



Али је сребро било изгубило сваку моћ у сукобу 
с патриотским гневом и кандидат је морао да се„Каква Туркиња?" Кандидат се беше саз пре-

творио у зачуђени знак питања.
„Па Вертмилерова Туркиња; довео је са Истока 

где је ратовао за рачун Венецијанаца. Видео сам је 
често пута; лепа женска са златним украсом на гла- 
ви и дугом распуштеном косом. Обично кад прола- 
зим држи прст на устима као да зове мушкарце, 
али сад је нема на прозору“.

Један отегнут поклич захори се кроз ваздух 
право изнад барке: „Свињо!“ трештало је разговетно 
с друге обале.

Блојлинг пљесну љутито веслом тако да уз бок 
барке шикну широк млаз воде прскајући и шумећи.

„Ето, оваквим именима“ љутио се он, „часте

! ограничи на молбе и преклињања.
С тешком муком пошло му је за руком да га 

увређени Блојлинг и то: „само што сте то ви“,
у јужну луку, обишавши притом цело полу- 

острво далеко ван домашаја дозивала. Ту он искрца 
после неколико минута изгуби се ве-

од-
везе

кандидата и
слајући, заједно с чамцем који се све више смањи- 
вао, у плаветнилу језера.

људе по Језеру, откако се пре неколико дана вратио 
Вертмилер. То је онај безбожни црнац који урла 
кроз генералово дозивало и бекељи се. Прошле не- 
деље код „Лава“ у Мајлену толико су га частили и 
напили да је пао под сто. Онда су га мојим чамцем 
довели ноћу Вертмилеру. Сад тај оџачар псује кроз 
цев у правцу Мајлена, а сутра ће, тако ми закле- 
тве*, опет да седи са нама код „Лава“. Једино се 
питам откуд тај арапин зна ову страну реч? И овде 
се псује, али не овако“.

„Генерал га свакако тако грди“, примети Пфа- 
ненштил полугласно.

„Тако је, господине“, сложи се возар. „Верт- 
милер, тај велеиздајник, доноси овамо књижевно 
немачке и стране речи. Али, тако ми заклетве, не 
дам ја да ме тако називају овде на језеру!“

Блојлинг одједном обрте чамац и брзим и сна- 
жним замасима весла упути се натраг ка средини је- 
зера.

„Шта вам је, пријатељу? Преклињем вас“, нава- 
љивао је Пфаненштил. „Ја морам преко! Платићу 
вам двоструко“.

1 Заклетва коју су Швајцарци положили у Ри-
ТЛИЈУ.

12



А

склоништа могао да чује и да види, била је идиКз 
која ни у ком случају није могла да га заплашжиЈ^ 
Генерал је доброћудно разговарао са својим сусеХ^ 
дом Крахалдером на веранди саграђеној у облику 
трема, сувише отвореној за јесење доба и чијих је 
шест високих стубова обавијала нека дивна
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ино-
земска винсва лоза. Тај Крахалдер био је један од 
ирквених тутора из Митикона, које је каидидат за 
време свог викарства виђао како сваке недеље седе 
у цркви и који су му исто тако добро били познати 
као и дванаест аиостола. Вертмилер је седео осло-ТРЕЋА ГЛАВА
њен лактовима о наслон лаке столице показујући с 
профила свој оштар орловски нос и шиљаст под- 
брадак, док је лепа старачка и лукава Крахалде- 
рова глава имала неки необично благ израз.

„Ми смо као цвеће у пол>у“, иастављао је ста- 
рац поучно разговор „и ето, десило се, господине 
Вертмилере, да нас двојица баш у ове дане сре- 
ђујемо своје ствари. Нећу да сакријем од вас: ја 
сам оставио три фунте да се наш црквени торањ по- 
крије ковсм шиндром“.

„Ни ја се нећу показати као гоља“ одговори 
гекерал, „оставићу исто толико у тестаменту да се 
позлаш наш петао, да се птица не мора да стиди, 
кад буде седела ка врху ковопокривеног торња“.

Крахалдер сркну мало из чаше која је стојала 
пред њим, а затихМ рече: „Ви нисте црквекски човек, 
али сте врло користак. Знајте: општина очекује не- 
што од вас“.

„А шта то општина очекује од мене?“ упита ге- 
нерал радознало.

„Хоћете ли да сазнате? И нећете се наљутити?“
„Нимало“.
Крахалдер начини још једну паузу. „Можда би 

вам то било згодније другипут?“
„Нема другипут, већ сада“. Искористите то“.
„Оставићете за собом врло лепу успомену, го- 

сподине генерале, да вас се сећају и унуци и пра- 
унуци“...

И тако је Пфаненштил са свим дужиим пошто- 
вањем био избачек на полуострво испод храстова. 
Једна узана стаза водила је кроз полутаму и он се 
без оклевања упути њом. Хитао је опрезним кора- 
цима као лопов у правцу једног пропланка, а под 
ногама му је шуштало лишће. Осећање слично ру~ 
жном сну што на овако необичан начин иде преко 
туђег имања дало му је крила, док се у њему бу- 
дила тајанствеиа драж пустоловине која спава у срцу 
сваког човека. Тако скаче у реку купач, пошто је 
претходно лако задрхтавши замочио у воду врх пр- 
стију од ноге.

Пропланак до којег је убрзо стигао било је огра- 
ничено место покривено маховином, осветљено одо- 
зго кроз један купаст отвор. Једна веверица која 
је ту скакутала прелете изкад кандидатове главе на 
једну опуштену грану, а она се занија тек онда 
када је брза животињица била већ на другој.

кроз зеленуСтаза је опет водила неко време 
таму, док одједном ке сави и кандидат не угледа 

неколико корачаји пред собом.летњиковац на
Тих неколико корачаји прешао је врло полако. 

Ои је био од оних плашљивих људи за које је ула- 
одлазак скопчан с тешкоћама, а генерал је био 

гласу да је његовим гостима лакше ући но

!
I

зак и 
пак на
кзићи. Стога он заста кеодлучно иза последњег 
врло дебелог храста. Међутим опо што је из свог

1514
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„Зар немаш нимало частољубља? Упропастиће 
те додир с цивилизацијом — пијеш као хришћанин“.

„Не пију, милостиво! Лепо игра! Само играм 
јас“1. ГЈритом је правио такве гримасе и тако стра- 
сно превртао очима да се Пфаненштил, који је као и 
сви безазлени људи волео комичне сцене, а уз то сад 
био још и веома узбуђен, не могаде уздржати поред 
свих упињања да не прсне у гласан смех.

Видећи да је откривено његово присуство, кан- 
дидат изиђе постиђено иза храста, пошто није могао 
да побегне у њега као изненађена дријада и приђе 
збуњено генералу клањајући се непрестано.

„Шта ћете ви овде?“ упита овај отегнуто мере- 
ћи га од главе до пете. „Ко сте ви?“

„Ја сам рођак... рођака... од рођака...“ муцао је 
ословљени.

Генерал набра чело.
„Мој отац био је Пфаненштил, а мајка Ролен-

„Ја не потцењујем загробну славу“, рече ге-
нерал.

Крахалдеру који виде да је овај настрани го- 
сподин лепо расположен учини се повољан тренутак 
да изрази давно гајену жељу од стране Митико- 
наца.

„Ваша шума у Волфгангу, господине Вертмиле- 
рв“, отпоче он оклевајући. Генерал се одједном на- 
мршти и стари сељак виде да се спрема олуја, ...,,за- 
бада свој врх“...

„У шта забада врх?“ упита Вертмилер љутито.
Крахалдер је размишљао да ли да крене напред 

или да се врати, отприлике као неко кога насред 
језера изненади бура. Одлучио се напред: ...„усред 
наше општинске шуме“...

Генерал сад одједном скочи са столице, зграби 
је за једну ногу, диже је увис и заузе борачки став.

„Зар Митиконци хоће да ме опљачкају?“ викну 
он бесно. „Јесам ли дошао међу разбојнике?“ Затим 
спустивши своје дрвено оружје, настави мирнијим 
тоном: „Нема од тога ништа, Крахалдере. Кажите 
људима нека то избију из главе. Да се не бисте ра- 
зочарали кад будем с оне стране гроба“.

„Не примите за зло“, настави старац, „али ви 
ћете о томе размислити, господине Вертмилере“.

И он уста и опрости се с генералом, пошто се 
по сељачком обичају усрдно руковао.

Вертмилер га испрати неколико корака, затим 
се окрете, а пред њим је стојао његов црнац Хасан.

Црнац га је молио уз преклињуће покрете, на- 
туцајући притом страховито немачки, да му дозволи 
сутра после подне излаз, јер га вукло срце у Мајлен 
својим новим пријатељима.

„Па тебе је сасвнм узео ђаво под своје, Хасане“, 
грдио га је генерал. „Доста су се играли с тобом 
прошле недеље“.

„Јесте, играло смо“, понови Хасан, који је ту 
реч рђаво разумео. „Врло лепо игра!“

бус“.
„Шта? Нећете ми ваљда излагати целу вашу про- 

клету генеалогију? Какав рођак! Ви сте ми брат — 
сви су људи браћа. Торњајте се до ђавола!“ и Верт- 
милер му окрете леђа.

Пфанекштил се не помаче. Био је као скамењен 
услед оваквог дочека од стране генерала.

„Фаненштил!“ срицао је црнац ту њему досад 
непознату реч, као да је њом хтео да обогати своје 
знање кемачког језика.

„Пфаненштил“, понови сад и генерал обратив- 
ши пажњу. „Познато ми је то име. Стој! Да нисте 
ви писац“, и он се опет окрете према младићу, „који 
ми је јуче послао своју дисертацију о симболици 
Одисеје?“

1 Јас, игра карата, омиљена у околини Цири- 
шког Језера.
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Пфаненштил потврди главом.
„Е па онда сте ви врло љубазан човек!“ рече 

пријатељски му стеже руку. „Морамо сегенерал и 
упознати“.

ЧЕТВРТА ГЛАВА
Он се попе с гостом на веранду, гурну га у сто- 

лицу и напуни му једну од чаша које су стојале на 
креденцу, затим га пусти да се опорави и освежи.

„Дочек је био војнички“, тешио га је потом, 
„али војници кису рђави домаћини. Преноћићете у 
Ау. Без приговора! Имамо много да разговарамо. 
Видите, драги мој, ваша ме је расправа врло при- 
јатно забавила“, и Вертмилер се маши једне књиге, 
која је лежала у прозорском удубљењу приземља 
на које се ослањала веранда и међу чије је листо- 
ве био ставио прочитану кандидатову расправу.

„Прво једно основно питање: зашто сте ми по- 
слали вашу дисертацију пропраћену само једним 
редом, уместо да ми согат рори1о1 На првој белој 
страни, усправним, великим, штампаним словима на- 
пишете с!есПсасе?2 Је ли то зато што сам у затегну- 
тим односима с поповима, вашим колегама? Немате 
чврст карактер, Пфаненштиле; ви сте слабић“.

Кандидат се извињавао да није смео да стави 
пред своје безначајно дело име славног војсковође и 
познаваоца литературе.

„Није нимало безначајно“, похвали га Верт- 
милер. „Ви имате фантазије и загњурнли сте > пур-

1 Јавно.
2 Фр. посвета.
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пурне дубине мог омиљеног спева миого лакше но 
што би ико други то учинио. Наравно, да бисте до- 
казали нешто што је апсурдно. Али увек је тако: ми 
људи упињемо се свим силама да бисмо постигли 
будаласте резултате. Да сте се сетили да ме благо- 
времено упитате за савет, ја бих вашој дисертацији 
дао такав обрт да бисте се зачудили и ви сами и 
ваши поповски егзаминатори и цела публика. Ви сте 
осетили, Пфаненштиле, да је други део Одисеје пун 
нарочите лепоте и величине. Зар не? Одисеја, који 
се вратио у свој дом, злостављају као путујућег 
просјака на његовом рођеном огњишту! Зар не? 
Просиоци су убедили себе да се он никад неће вра- 
тити, а ипак наслућују његово присуство. Смеју се, 
а лица им се грче у борби са смрћу — то је поезија! 
Али ви имате право, Пфаненштиле. Чему ми кори- 
сти поезија кад ке садржи никакву поуку? Заједно 
с овирл колачем испечена је и нека поука — разло- 
мимо га! Пошто Одисеј не сме да буде само Оди- 
сеј, кога, или шта он онда претставља? Нашег Го- 
спода и Спаситеља — тако ви доказујете и то сте 

кад долази да суди живима и мр-

Пфаненштил је побожно посматрао насловну страну 
ове ретке књиге. Одједном се трже као да је угле- 
дао змију која је на њега палацала. На слободном 
простору, лево поред грба венецијанског књижара, 
приметио је мало избледеле, али смеле потезе пера, 
који су сачињавали ове редове:

Сеог§шз ЈепаНиз те јиге роззШе!. Сопз1а1 
К. 4. Кг. 12.1

Он баци књигу као да је мирисала на крв.
Проблематични швајцарски вођа трулио је тада 

већ деценијама у саборној цркви у Куру, а за то 
време изметла се његова слика у питомим и непа- 
гркотским временима у одвратну, тако да је од ње- 
га остао само апостат и крволок. Пфаненштил ,је 
гледао на њега просто као на чудовиште у чији је 
живот једва веровао и који није могао да замисли 
као стваран.

Генерал је уживао у његовом страху, а затим 
као узгред рече: „Њу ми је поклонио тај мили чо- 
век, ваш бивши колега, када смо још били у до- 
брим односима и кад сам га посетио у његовом 
та1ераг(из-у2 у Давосу“.

„Дакле он је ипак живео?“ упита кандидат по- 
лугласно као за себе, „имао је књиге као 
исписивао њихову велику цену на насловној страни“.

„Наравно да је живео и био још те како упо- 
ран и жилав“, рече генерал насмешивши се мало. 
„Ето, и ноћас сам сањао тог савезника. То је било 
отуда што сам се јуче целог дана бавио једним ве- 
ома ружним послом. Писао сам тестамент, а има ли 
шта жалосније, но још за живота раздељивати своја 
добра која су ипак један део нас самих“.

Код младог свештеника пробуди се радозналост. 
Можда је та визија сна садржавала неку опомену и

и наштампали 
твима. Није, кандидате! Одисеј значи сваку ропски 
угњетену истину усред обесних просилаца, хоћу да 
кажем попова, којима ће она једном као победник и ми и
пробуразити срце“.

„Хе, кандидате, како вам се то свиди? Требало 
је тако да завршите и будите уверени да би ваша 
дисертација пробудила оправдану пажњу“.

Пфаненштил задрхта при помисли да би се ње- 
говој симболици смео дати овакав богохулни и смео 
преокрет. Његово припросто биће није му допушта- 
ло да у овоме види ђаволску жаоку старог ругали- 
це, или бар да је назре у јаснијим контурама.

Да би се извукао из забуне и да избегне да од- 
гогори старом слободару, кандидат узе пергамеит- 
ск свеску, којом је Вертмилер гестикулирао за вре« 

говора. Било је то Алдиново издање Одисеје.,
1 Својина Георгија (Јерга) Јенача, цена 4 дуката 

12 крајцара.
2 Ма1ераг1из, јазбина Рајнека лисца из басне.
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Пфаненштил задрхта при помисли да би се ње- 
говој симболици смео дати овакав богохулни и смео 
преокрет. Његово припросто биће није му допушта- 
ло да у овоме види ђаволску жаоку старог ругали- 
це, или бар да је назре у јаснијим контурама.

Да би се извукао из забуне и да избегне да од- 
гогори старом слободару, кандидат узе пергамеит- 
ск свеску, којом је Вертмилер гестикулирао за вре« 

говора. Било је то Алдиново издање Одисеје.,
1 Својина Георгија (Јерга) Јенача, цена 4 дуката 

12 крајцара.
2 Ма1ераг1из, јазбина Рајнека лисца из басне.
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бик под ударцима секире своје драгане“, оте му се 
гласна мисао. „Ја сигурно нећу проћи тако добро. 
Да погинем — то иде! Али не, да цркнем у постел>и!“

Можда је мислио на отров, јер се на двору у 
Бечу био заплео у неку замршену интригу, а тамо је 
услед свог частољубља имао и смртних непријатеља.

„Пре но што скупим прње“, настави он, после 
кратке паузе, „желео бих још да усрећим неког 
човека...“

Кандидату навреше сузе на очи, не због себичне 
користи, већ од несебичне радости услед ове лепе 
побуде. Али оне брзо пресушише када генерал за- 
врши реченицу: „нарочито ако уз го може да се ве- 
же и каква ваљана лакрдија“.

Сујеверно осећање које је било обузело генера- 
ла брзо је прошло. „А шта је повод вашег доласка?“ 
упита он свог гцста једним од оних наглих обрта 
који су му били уобичајени. „Ви нисте овамо дошли 
да вам ја причам своје снове“.

Сада Пфаненштил изложи генералу с невиним 
лукавством, јер није хтео да му открије своје љу- 
бавно очајање, верујући да га овај неће разумети, 
како га је, док је студирао Одисеју, обузела неодо- 
љива жеља да упозна Омиров завичај, златну Јела- 
ду. Али како не зна други начин да задовољи своју 
шељу за путовањем, пало му је на памет да се јави 
господину за место војног свештеника у његовој 
венецијанској војсци, која се налази у грчким по- 
седима републике.

„Место је упражњено и ако сте ми иоле накло- 
њени, можете ме поставити“.

Вертмилер га оштро погледа: „Немам обичај“, 
рече он, „да одвраћам младог човека од опасне ка- 
ријере. Али он мора да буде способан за то. Први 
који било протерани убојица из Лајпцига или Јене 
више ће импоновати мојим момцима од вашег свето- 
јованског лица. Избите то себи из главе. Ако хо- 
ћете да видите Југ, потражите место дворанина код

ако се сад лепо и побожно растумачи, можда ће се 
у човеку који седи према њему пробудити каква до- 
бра и побожна мисао. „Зар нећете да ми испричате 
тај сан?“ упита он с погледом пуним саосећања.

„Врло радо. Било је то у Куру. Гомила света. 
Парадне перике, војна лица — звона са саборне цр- 
кве и почасни плотуни. Улазили смо кроз засвођену 
капију у еписколски дворац. Сада смо ишли по дво- 
јица, поред мене неки колос. Видим му само шешир 
с перјем, испод њега велики нос и као смола црну 
шиљасту браду увучену у јаку: „Вертмилере“, упита 
велики човек, „кога ми то сахрањујемо?“ — „Не 
знам“, рекох ја. Ушли смо у катедралу између сто- 
лица у цркви. „Вертмилере“, упита ме онај, „коме 
го певају опело?“ — „Не знам“, рекох ја нестрпљи- 
во. — „Мали Вертмилере“, рече он, „подигни се ма- 
ло ка прсте и погледај ко ту пред нама лежи на 
одру?“ — Сад сам јасно разазнавао у угловима по- 
крова црте имена и грб Јенача, а у истом тренутку 
он је стојао поред мене и окренуо ми се лицем — 
шут, с угашеним очима. „Сто му громова, пуковниче, 
рекох ја, „ви лежите тамо напред под покровом са 
седам смртних рана, а овде са мном водите читав 
сНбсоигб!* Јесте ли се удвостручили? Је ли то па- 
метко? Је ли то логично? Торњајте се у пакао, обе- 
шењаче!“ — Онда ми он одговори утучено: „Ти не- 
маш шта да ми пребацујеш — немој да се шепуриш. 
И ти си мртав, Вертмилере“.

Пфаненштила обузе хладна језа. Тај сан у пред- 
вечерје једног бесумње крвавог ратног похода који 
је претстојао генералу тамо у Немачкој, изгледао 
му је озбиљан предзнак и већ је помишљао на речи 
духовне утехе.

И Вертмилер није могао одмах да се ослободи 
сна, пошто га је већ испричао. „Пуковник је пао као

1 Фр. говор, разговор.
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бик под ударцима секире своје драгане“, оте му се 
гласна мисао. „Ја сигурно нећу проћи тако добро. 
Да погинем — то иде! Али не, да цркнем у постел>и!“

Можда је мислио на отров, јер се на двору у 
Бечу био заплео у неку замршену интригу, а тамо је 
услед свог частољубља имао и смртних непријатеља.

„Пре но што скупим прње“, настави он, после 
кратке паузе, „желео бих још да усрећим неког 
човека...“

Кандидату навреше сузе на очи, не због себичне 
користи, већ од несебичне радости услед ове лепе 
побуде. Али оне брзо пресушише када генерал за- 
врши реченицу: „нарочито ако уз го може да се ве- 
же и каква ваљана лакрдија“.

Сујеверно осећање које је било обузело генера- 
ла брзо је прошло. „А шта је повод вашег доласка?“ 
упита он свог гцста једним од оних наглих обрта 
који су му били уобичајени. „Ви нисте овамо дошли 
да вам ја причам своје снове“.

Сада Пфаненштил изложи генералу с невиним 
лукавством, јер није хтео да му открије своје љу- 
бавно очајање, верујући да га овај неће разумети, 
како га је, док је студирао Одисеју, обузела неодо- 
љива жеља да упозна Омиров завичај, златну Јела- 
ду. Али како не зна други начин да задовољи своју 
шељу за путовањем, пало му је на памет да се јави 
господину за место војног свештеника у његовој 
венецијанској војсци, која се налази у грчким по- 
седима републике.

„Место је упражњено и ако сте ми иоле накло- 
њени, можете ме поставити“.

Вертмилер га оштро погледа: „Немам обичај“, 
рече он, „да одвраћам младог човека од опасне ка- 
ријере. Али он мора да буде способан за то. Први 
који било протерани убојица из Лајпцига или Јене 
више ће импоновати мојим момцима од вашег свето- 
јованског лица. Избите то себи из главе. Ако хо- 
ћете да видите Југ, потражите место дворанина код

ако се сад лепо и побожно растумачи, можда ће се 
у човеку који седи према њему пробудити каква до- 
бра и побожна мисао. „Зар нећете да ми испричате 
тај сан?“ упита он с погледом пуним саосећања.

„Врло радо. Било је то у Куру. Гомила света. 
Парадне перике, војна лица — звона са саборне цр- 
кве и почасни плотуни. Улазили смо кроз засвођену 
капију у еписколски дворац. Сада смо ишли по дво- 
јица, поред мене неки колос. Видим му само шешир 
с перјем, испод њега велики нос и као смола црну 
шиљасту браду увучену у јаку: „Вертмилере“, упита 
велики човек, „кога ми то сахрањујемо?“ — „Не 
знам“, рекох ја. Ушли смо у катедралу између сто- 
лица у цркви. „Вертмилере“, упита ме онај, „коме 
го певају опело?“ — „Не знам“, рекох ја нестрпљи- 
во. — „Мали Вертмилере“, рече он, „подигни се ма- 
ло ка прсте и погледај ко ту пред нама лежи на 
одру?“ — Сад сам јасно разазнавао у угловима по- 
крова црте имена и грб Јенача, а у истом тренутку 
он је стојао поред мене и окренуо ми се лицем — 
шут, с угашеним очима. „Сто му громова, пуковниче, 
рекох ја, „ви лежите тамо напред под покровом са 
седам смртних рана, а овде са мном водите читав 
сНбсоигб!* Јесте ли се удвостручили? Је ли то па- 
метко? Је ли то логично? Торњајте се у пакао, обе- 
шењаче!“ — Онда ми он одговори утучено: „Ти не- 
маш шта да ми пребацујеш — немој да се шепуриш. 
И ти си мртав, Вертмилере“.

Пфаненштила обузе хладна језа. Тај сан у пред- 
вечерје једног бесумње крвавог ратног похода који 
је претстојао генералу тамо у Немачкој, изгледао 
му је озбиљан предзнак и већ је помишљао на речи 
духовне утехе.

И Вертмилер није могао одмах да се ослободи 
сна, пошто га је већ испричао. „Пуковник је пао као

1 Фр. говор, разговор.
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„Господин Вертмилер, икаче мој доброгвор, от- 
пустио ме је, јер нисам умео да рукујем пушком и 
јер је се бојим. Пре двадесет година догодио се у 
мојој породици због тога један несрећан случај. 
Терао ме је да са њим гађам у нишан, а ја никад 
нисам могао да погодим“.

„Требало је да одбијете. То вас је понизило у 
Рахелиним очима; она увек погађа у средиште. Сто 
му громова, сад сам се сетио да сам староме остао 
нешто дужан. Док сам се ја борио на Рајни, све- 
штеник је мајсторски пазио на моје псе. Мора се 
признати да се у то разуме. Хасане, донеси ми одмах 
ону љубичасту сафијанску футролу, лево на дну у 
стаклеиом орману у оружници. 
узнемирује, кандидате“.

Црнац се пожурио и после неколико тренутака 
Вертмилер је држао у рукама два мала пиштоља 
дивне израде. Парчетом коже брисао им је цеви од 
дамаског челика и сребрне поткове на кундаку, на 
којима су биле урезане лепе и необичне арабеске.

„Наставите, пријатељу, своју елегију“, рече он. 
„Дакле, девојка вам је дала корпу — или, да ли је 
то могућно, воли вас? Има чудноватих ћуди природе! 
— а стари вас онда најурио? Зар не? Какав је ра- 
злог навео?“

Пфакенштил му у први мах оста дужан одго- 
вор. Њега обузе страх, јер је генерал за време свог 
говора био запео ороз на једном пиштољу. Верт- 
милер сад додирну лако обарач и пиштољ окину. 
Он онда запе и други, испружи руку, начини гри- 
масу и тек са тешким напором пође му за руком да 
га окине. Опруга је из неких разлога постала ису- 
више тврда и он одмахну незадовољно главом.

Кандидат који је за све то време јако трептао, 
нађе сад поново нит разговора, да наговести прави 
разлог своје безнадежности.

„Вертмилерова и Пфаненштил!“ изговори он 
резигнираним тоном као да помиње сунце и месец и

неког каваљера и чистите му одело од прашине! 
Али и то не одговара вама. Најбоље је да останете 
код куће. Гледајте кроз прозор. Бројте све врхове 
торњева поред језера — у овом поповском Ханану. 
Овде је ваш Родос, овде играјте, хоћу да кажем по- 
пујте! Јер зашто су онда утрвени путеви грађакских 
закимања, ако њима не иду вама равни? Ие знате 
ви како треба бити саграђен па да се живот сувере- 
но ужива. Избите себи ту бубу из главе“. И он учи- 
ни покрет као да хвата за узду коња који је поле- 
тео са неким необазривим дечаком.

Наста ћутање. Генерал поново баци један по- 
сматрачки поглед на кандидата.

„Ви сте трезвен човек“, рече он затим, „а хтели 
сте озбиљно да пођете у ту грчку пустоловину. Како 
се то слаже с Пфаненштилом кога гледам пред со- 
бом? Ту је нешто прикривено. Ви нисте залуђен 
антиквар као они што се вуку по рушевинама. Онда 
сте сЈебрега^ибД А зашто сте сЈебрега^иб? Шта вас 
гони да идете? Нека фигура? Зар не? Поцрвеиели 
сте!“

.5

!
Иека вас то не

Шездесетогодишњи Вертмилер сматрао је жене 
за штафажу и имао је обичај да их тако и назива 
сликарским изразом „фигуре“.

„Где сте последњи пут служили?“
„У Митикону, код господина вашег брата од 

стрица, док је био болестан од костобоље“.
„Код мог брата од стрица? Хоћете да кажете 

код Рахеле. Е, па онда је све јасно и разумљиво као 
мој новосастављени правилник о егзерциру. Девојка 
вам је завртела мозак и онда вам је, као што је 
право и поштено, дала корпу?“

Нежни кандидат пре би допустио да му се ишчу- 
па срце из груди, него да призна — а у то није ни- 
мало сумњао — да му је Рахела искрено наклоњена.

1 Лат. очајник.
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„Господин Вертмилер, икаче мој доброгвор, от- 
пустио ме је, јер нисам умео да рукујем пушком и 
јер је се бојим. Пре двадесет година догодио се у 
мојој породици због тога један несрећан случај. 
Терао ме је да са њим гађам у нишан, а ја никад 
нисам могао да погодим“.

„Требало је да одбијете. То вас је понизило у 
Рахелиним очима; она увек погађа у средиште. Сто 
му громова, сад сам се сетио да сам староме остао 
нешто дужан. Док сам се ја борио на Рајни, све- 
штеник је мајсторски пазио на моје псе. Мора се 
признати да се у то разуме. Хасане, донеси ми одмах 
ону љубичасту сафијанску футролу, лево на дну у 
стаклеиом орману у оружници. 
узнемирује, кандидате“.

Црнац се пожурио и после неколико тренутака 
Вертмилер је држао у рукама два мала пиштоља 
дивне израде. Парчетом коже брисао им је цеви од 
дамаског челика и сребрне поткове на кундаку, на 
којима су биле урезане лепе и необичне арабеске.

„Наставите, пријатељу, своју елегију“, рече он. 
„Дакле, девојка вам је дала корпу — или, да ли је 
то могућно, воли вас? Има чудноватих ћуди природе! 
— а стари вас онда најурио? Зар не? Какав је ра- 
злог навео?“

Пфакенштил му у први мах оста дужан одго- 
вор. Њега обузе страх, јер је генерал за време свог 
говора био запео ороз на једном пиштољу. Верт- 
милер сад додирну лако обарач и пиштољ окину. 
Он онда запе и други, испружи руку, начини гри- 
масу и тек са тешким напором пође му за руком да 
га окине. Опруга је из неких разлога постала ису- 
више тврда и он одмахну незадовољно главом.

Кандидат који је за све то време јако трептао, 
нађе сад поново нит разговора, да наговести прави 
разлог своје безнадежности.

„Вертмилерова и Пфаненштил!“ изговори он 
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.5

!
Иека вас то не
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1 Лат. очајник.
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и захвати јојда налази да је потпуно природно да се они никад 
не могу саставити.

„Оставите ме на миру с таквим будалаштинама!“ 
осече се на њега генерал. „Зар још нисмо изишли из 
крсташких ратова у чијој су духовитој епоси прона- 
ђени грбови? Али и тада, као уопште свагда, вре- 
део је више човек него име, иначе би свет одавно 
иструлио као црвљива јабука. Видите, Пфаненштиле, 
ја овде важим за патриција, а када сам ступио у 
царску службу, господа колеге са толико и толико 
колена гледала су са висиие на плебејски воденични 
точак у мом грбу. Па ипак морали су да поднесу да 
им тај млинар спасе и добије више од половине 
скоро изгубљених битака. Чујте, Пфаненштиле, ви 
немате самопоуздања и то вам смета код Рахеле“.

Кандидат се налазио у необичном положају. Он 
није могао да се сложи са гледиштем Вертмилера, 
јер је нејасно осећао да ОБакво потпуко одбацивање 
свих предрасуда обара цео стари поредак ствари, а 
он га је поштовао, чак и онда када је био на ње- 
гову штету.

Али Вертмилер није ни тражио одговора. 
беше устао и држећи у свакој руци по један пи- 
штољ пође у сусрет једној лепо израслој девојци 
која је сад долазила путем који је водио с копна. 
Генерал је био чуо шкрипање шљунка изазвано ње- 
ним лаким и брзим корацима.

„Добро вече, кумице“, поздрави је он и сиве му 
очи засијаше.

Лепа девојка набра обрве и остаде тако, све док 
генерал не стрпа оба пиштоља који су је очевидно 
љутили, један у десни, други у леви велики џеп 
свога капута.

„Имам госта, Рахела“, рече он. „Допусти да ти 
претставим свог младог пријатеља господина канди- 
дата Пфаненштила“.

Вертмилерова приђе ближе док се Пфаненштил 
неспретно дизао са столице. Она се борила да не по-

црвени, али руменило ипак победи 
чак и чело, све донде, где је почињала њена бујна 
мрка коса. Кандидат прво обори очи, као да је с 
њима склопио савез да не погледа ни једну девојку,
затим их ипак подиже са тако искреним и светлим 
изразом среће и љубави, а његов мио поглед наиђе 
ка топал пријем у њеним мрким очима, тако да се 
чак и стара ругалица генерал осети пријатно због 
љубави ово двоје невине деце.

Чак чудновато, није никаквом шалом покварио 
њихову прву слатку забуну! Зар није тачно да нас 
неко дубоко и истинско осећање својим природним 
и скромним изразом преноси из овога света усиље- 
ности и маске у неки други бољи и већи свет где 
нема места за ругање?

Наравно да их не би дуго оставио на миру, али 
паметна и храбра девојка ослободи га овог иску- 
шења,

„Имам да разговарам са вама, куме“, рече она. 
„Идем напред на другу клупу поред језера. Немојте 
да вас дуго чекам!“

Она се лако поклони кандидату и ишчезе.
Генерал узе кандидата за руку и одведе га уз 

степенице у своју библиотеку коју је осветљавало 
широко језеро кроз високе лучне прозоре.

„Будите без бриге“, рече он, „ја ћу се заузети за 
вас код Рахеле. А за то време овде ћете имати до- 
вољно забаве. Ви волите књиге, а овде ћете наћи 
1иШ чиапШ све песнике овог столећа“. Он показа 
ка један стаклени орман и изиђе из дворане. Ту су 
стојали у сјајним редовима Французи, Италијани, 
Шпанци, па чак и по који Енглез, нагомилано благо 
духа, фантазије и хармоније и Вертмилер, који је 
нема сумње био на висини образованости свога вре- 
мена, с неверицом би одмахнуо главом кад би му

Он
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неко дошануо да овде нема једног који вреди више 
од свих ових скупа.

Овај толико качитани човек није још никад чуо 
за Виљема Шекспира.

Кандидат се не дотаче песника, јер за младу крв 
близина драгане значи више од свих девет муза.

ПЕТА ГЛАВА

Генерал је ударио једном стазом, која је водила 
уз саму обалу кривинама полуострва и ту угледа 
Рахелу Вертмилерову где седи на једној старој ка- 
меној клупи окренута својим финим профилом пре- 
ма води на коју је сада падала вечерња полутама.

Израз искрене патње био је на њеном лепом и 
одлучном лицу.

„Шта машташ и сањаш?" упита је он.
Она одговори не уставши: „Нисам задовољна 

вама, куме“.
Генерал се наслони на стабло једног храста и 

прекрсти руке. „Каквом сам шалом проиграо пове- 
рење вашег благородија?“ упита он.

Госпођица му добаци један поглед пун прекора. 
„Још питате, куме? Заиста, ш не поступате лепо с 
татом, који вам је чинио само пријатности, а никад 
ништа нажао. Какав је оно брес1ас1е* прошле не- 
деље? Ви сте то удесили, па је тата цело после под- 
не пуцао са вама на вашем језеру у Ау. Какав при- 
зор! Лепршају рањене пловке, момци газе кроз мо- 
чвар и скупљају лов, отац у високим чизмама, а 
цело село као гледалац!...“

„Он је доносио суд о погоцима“, убаци Верт-

;

милер.

1 Фр. ПрИЗОр.
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„Ех, ех, кумице, отац ми је најсношљивији од свих 
мантијаша, а ти најмилија од свих фигура. Даћу 
задовољење старом. Знаш шта? Ићи ћу сутра код 
вас у цркву — то ће рехабилитовати оца и у граду 
и на селу*1.

Рахела, изгледа, није била баш много задовољна 
због оваквог исхода. „Куме“, рече она, „ви сте ме 
подигли из крстионице и заветовали се да ћете се 
старати о мом земаљском и небеском блаженству. 
Што се овог другог тиче, ви ту ништа не можете да 
учините, јер у том погледу ни са вама не стоји 
богзна како. Али зар је то разлог да упропастите 
и моје земаљско? Чини ми се да би напротив тре- 
бало да мислите на то да ме бар на овој земљи 
усрећите — а ви ме унесрећавате!“ Једна суза засја 
јој у оку.

„Дивно резоновано“, рече генерал. „Кумице, ја 
сам планикски дух и дужан сам да ти испуним три 
жеље“.

„Куме“, — девојка скочи са свог седишта и њена 
витка прилика је дрхтала од љутине. „Досад сам 

упркос извесне настраности —мислила да ви 
ипак имате срца. Али сам се преварила и почињем 
да верујем да овде код вас није све у реду!“ и она 
показа брзим покретом кажипрста у правцу левог 
џепа на грудима генераловим. „Сматрала сам вас“, 
додаде она мало љубазније, „за неку врсту Рибе- 
цала.. да ли се тако звао онај планински дух о чијим 
сте враголијама ви умели да нам тако весело при- 
чате?“

„Коме се понекад прохте да учини добро, а кад 
учини добро, он се онда и нашали“.

„Тако отприлике. Но по ткм речима, ви ма да 
сте зли као и планински дух — доброчинство се ни- 
кад у томе не види. Ви ћете оца још гурнути у про- 
паст. Да наши Митиконци нису у основи добри љу- 
ди и да не заклањају свог пароха где год то могу, 
одавно би била у Цириху иодигнута тужба проткв 
њега. И с правом. Јер кад један свештеник и у сну 
и на јави не мисли ни на шта друго већ само на 
лов, онда он постаје предмет свакодневне љутње за 
хришћанске душе. То се повећава с годинама. Ту 
скоро, кад је господин декан јавио да ће доћИ», 
а у исто време гласник донео оцу у граду купљену 
ловачку пушку, морала сам, ма да то не приличи 
кћери, да му је одузмем и да је закључам у сеој* 
орман с хаљинама, јер би он био кадар — сачувај 
Боже — да нишани на пречасног господина Штајн- 
фелса. Ви се смејете, куме? — Одвратни сте! Тре- 
бало би да вас мрзим за то, пошто га ви, који зна- 
те његову слабост, још подбадате и дражите као да 
сте његов зао дух. Ускоро ће се с пуном пушком по- 
пети чак и на предикаоницу. Радовала сам се што 
сте дошли, а сад вас питам: хоћете ли ускоро да 
©тпутујете, куме?“

„С пуном пушком на предикаоницу?“ понови 
Вертмилер кога је изгледа изненадила ова помисао.

„Онда“, прихвати госпођица примајући ту шалу, 
„прво, излечите оца од његове склоности за ловом“.

„Немогућно. Она му је у крви. Он је Вертмилер. 
Али могу његову страст да упутим нешкодљивим 
путем. Друго?“

„Друго...“ Рахела је оклевала.
„Пусти да ја говорим место тебе, девојко. Друго: 

дајте отсуство капетану Лео Килхшпергеру за про- 
сидбу, веридбу и женидбу“.

„Не“, одговори брзо девојка.
„Он је савршен каваљер“.
„На савршеном каваљеру има увек по нешто 

што ми се не свиди“.
„Ограничено схватање“.
„Али ја га се чврсто придржавам, куме“.
„Немам ништа против. Онда друго, друго! Дру- 

го: планински душе, изради кандидату Пфаненшти- 
лу место војног свештеника у венецијанској служби 
које он жели“.
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„Никако!4* узвикну Вертмилерова. „Шта? Не- 
срећник жели место војног свештеника код вашег 
венецијанског олоша? Зар тај нежни и добри човек? 
Дакле, зато је дошао вама?“

Генерал потврди. „Ја нећу да га одвраћам“. 
„Одвратите га, куме! Зар не бесни куга и гро- 

зница у Мореји?“
„Понекад“.
„Зар се не чита о честим бродоломима на Ја- 

дранском Мору?“
„Овда онда“.
„Зар није друштво у Венецији страшно рђаво?“ 
„Добро је исто као и свуда, а рђаво је од-

јама већ није смејао, у прави обешењачки смех. По- 
што је у исти мах брзо скочио с клупе и окренуо се 
унутрашњој страни полуострва, понављао је ехо тај 
излив распуштене веселости на тако духовит и сме- 
шан начин да је изгледало као да се сви фауни и 
паниске у Ау држе за трбух због ове 
и безбожне замисли.

његове луде

Генерал се умири. Изгледало је као да свој 
и могућност успеха подвргава оштрој критици 

ума. Неизвесни подухват му се свиде. „Рачунај на 
мене, дете“, рече он очински.

план

„Чујте, куме, тати се не сме догодити никакво
зло!“

лично“. „Само добро“.
„Пфаненштила не смете да очерупате!“
Вертмилер слеже раменима. „Он овде игра са- 

свим споредну улогу“.
„А ви ћете притом да направите и неку шалу?“ 

упита девојка заголицано, јер јој се онај смех учи- 
нио мало сумњив.

„Наравно“.
„Ако та шала не успе?“
„План је заснован на људској неразборитости и 

према томе беспрекоран. Али мало среће потребно је 
за сваки успех“.

„А ако вам не пође за руком?“
„Онда Рудолф Вертмилер плаћа штету“.
Девојка се још једном врло озбиљно

„Куме, он не сме тамо, ни по коју цеиу!“
„Добро! Онда друго два везано са три: плакин- 
душе, учини да кандидат Пфаненштил буде по-ски

стављен за пароха у Митикону и удај ме за њега“ 
Рахелу обли румен. „Да, планински душе“, рече

она храбро.
Овако одлучан одговор необично се допаде ге-

нералу.
„Он је чедна природа“, похвали га Вертмилер, 

„али му недостаје мушкост која неодољиво привла-
чи фигуре“.

„Ба“, добаци она брзо и настави одлучно: „Куме, 
ви сте добили читаво туце битака, осујетили сте 
триге на двору ваших лукавих непријатеља, ви сте 
славан и светски искусан човек — утрошите један

шта

ин-

замисли; 
Поред

она је безусловно веровала у дар свог рођака 
да начини неку смелу комбинацију, а до извесних 
граница, чак и у његову лојалност. Да ће та шала 
бити обешењачка, то је знала — то је била цена 
коју има да плати за своју срећу — али је знала и 
то да је Вертмилер воли и да због тога неће отићи 
сувише далеко у својој обести. Уз то било јој је у 
крви да воли брзо, па макар и пуно опасности ре- 
шење неке неизвесности која је мучи.

али њена одлучна природа однесе победу. 
тогастоти део својих способности на то да мене —

— да нас учините срећним, а ми ћемо вамговорим 
целог живота бити захвални“.

Генерал седе на празну камену клупу и држећи
египатско божанстворуке на коленима као какво 

утону у дубоко размишљање. У том ставу додири- 
вао је оба пиштоља у својим џеповима; у његовим 

очима сину нека светлост и он од-оштрим сивим 
једном прште у неуздржљив смех, како се децени-
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„На посао, Рибецале“, рече она. „Када ћеш поче- 
ти своје враголије, планински душе?“

„Сутра у подне бићеш вереница. Ја путујем у 
понедељак изјутра“.

„Збогом, планински душе“, 
журно одлазећи и добаци му руком пољубац, а 
је гледао за њом и уживао у њеном витком и си- 
гурном ходу.

А

поздрави га она Iон

ШЕСТА ГЛАВА
Доцкан увече седели су један према другом ге- 

нерал и кандидат за богато постављеним и сјајно 
осветљеним округлим столом 
дворани, чији су гипсани зидови били прекривени 
лепим уљаним сликама битака.

у једној просграној

Вертмилер је знао да је „чаробни сточић“ права 
поезија за младића који је одрастао у оскудним 
приликама, али је и духовна гозба била заступљена. 
Пркчао је о свом путсвању по Грчкој, 
природну истинитост пејзажа и боје мора у Оди- 
сеји, сликао је кандидату лепе и хармоничне облике 
грчког храма — једном речи, чинио је све да буде 
срећан.

хвалио Је

Своје с тим нераздвојне војничке авантуре 
мињао је само узгред, али тако драстично, да се 
Пфаненштил у близини овог ландскнехта и сам осе- 
ћао као смео и срчан човек, док је Вертмилер

по-

ужи-
вао у наивном дивљењу свог слушаоца и подмлађи- 
вао се за неколико деценија.

Услед тога Пфаненштил није 
кад га се генерал занесен причањем почео дотицати 
и када му је откинуо горње од четири пљосната 
дугмета којима се закопчавала напред на грудима, 
између узаних рамена, његова мантија и, пошто га 
је мало осмотрио, бацио у један таман кут собе, па 
затим почео да дрмуса и средње дугме док није 
остало свега на једном концу.

скоро ни опазио
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„Она је хришћанка!“ узвикну загрејани кан-
Између крушака и сира сцена се променила. Гене« 

рал је супротно својој навици — он је већ одавно био 
умерен

дидат.
„Пристаће и мораће да пристане! Сваку фигуру 

осваја мушка елементарна снага. Зар вам није по- 
зната најновија немачка литература?... Лоенштајн, 
Хофмансвалдау“.

„Она неће пристати — никада!“ понављао је кан- 
дидат механички.

„А ви онда отпутујте — славно, с громом и му- 
њом!“ И Вертмилер окиде. Ороз паде, варнице 
нуше.

— испразнио неколико чаша јаког бургоњ- 
како му је вино ударило у главу, почео је уца и

себи да се љути што је лепа и храбра Рахела по- 
клонила своје срце овако благом човеку и нерат- 
нику, а уз то још попу и његов ђаво терао га је 
да још једном немилостиво исмеје кандидата, који
му је ипак био помало симпатичан. сук-

Он нареди Хасану који је служио око стола да 
донесе рог с барутом и кесу с куглама, извади из 
џепова оба пиштоља и стави их испред себе на сто.

Пфаненштил се сад прибра. Ово очигледно гу- 
рање у злочин и гроза коју је у први мах према 
њему осећао расвестише га 
мозак. Сети се и Розенштокове опомене. „Он 
радо исмева и мучи“, рече он самоме себи, 
што си свештеник, а имаш посла с љутим неприја- 
тељем цркве“.

и истрезнише његов- 
те злу- 

„зато

„Рахела вас воли“, обрати се он сад кандидату, 
ако хоћете да вам буде жена, морате се пред 

лепим дететом једаред показати као право му- 
То ће оставити на њу трајан утисак и онда

„али
тим
шко.
ћете смети мирно да навучете брачну спаваћу ка- 
пицу чак преко ушију. — Мој план је сасвим прост: 
Сутра ћу ићи у Митикон у цркву — немојте се чу- 

Пфаненштиле, ја нисам незнабожац — и рећи

Подругљив осмех заигра на угловима усана и 
оштро осветљено генералово лице које га је посма- 
трало у овом тренутку личило је на смешну маску. 

Кандидатдити,
ћу брату од стрица, свештенику, да ме позове на ру- 
чак. Рахела ће остати код куће да се побрине око 
јела, а ви, док траје божја служба, дођите според- 

путем у парохиску кућу, одведите девојку, до- 
док је ви љубите, ја ћу напунити

устаде и прилично достојанствено
рече:

„Ако је то ваша збиља, ја ни тренутка више 
нећу остати под кровом где се проповедају ствари 
црње и горе и од самог незнабоштва; а ако је то ша- 
ла од ваше стране, господине Вертмилере, 
верујем, напустићу вас исто тако, јер правити буда- 
лом и излагати порузи простог човека који вам 
није ништа учинио кажао, није хришћански, па чак 
ни човечно — то је ђаволски!

У његовим плавим очима заблиста племенита и 
поштена љутња и он се упути вратима.

„Но! Но!“ рече генерал. „Шта хоћете 
кујете сутра? Јаја, јаребице, пастрмке?“

ним
ведите је овде и 
два гвоздена топа, што сте их видели у трему и 
бранићу насип који везује моје полуострво с коп- 
ном. Битка! Преговори! Закључење мира!“

као што

Да је кандидат био при чистој свести, он би се 
насмејао на ове војничке лудорије, али му је јако 
вино ударило у главу.

„Страшно!“ узвикну он, а затим, после мале по- 
чивке, додаде као да му се свалио неки терет: „И 
немогућно! Рахела не би никад пристала“.

„Хоће. Ви се појавите, падните јој пред 
%.Бежи са мном, или...“ он зграби један пиштољ и 
наслони га себи на десну слепоочницу.

да доруч-

Пфаненштил отвори врата и журно изиђе. 
„Црнац ће вам посветлитиноге:

до собе! Довиђења 
сутра на доручку!“ довикну му Вертмилер.
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Пошто је остао сам, напуни онај пиштољ који 
се лако окидао само барутом и озго наби тврд чеп. 
Онај други који се тешко окидао остави празан. Оба 
пиштоља даде Црнцу, наредивши му да их стави у 

црни сомотски капут. Затим генерал узе је-његов
дан свећњак и упути се на спавање.

СЕДМА ГЛАВА

Кандидат је журио скоро трчећи ка насипу, ко- 
ји је спајао с копном јужну страну острва. Проле- 
тос, за време свог боравка у Митикону, често је из 
радозналости разгледао, ма да никад није улазио, 
летњиковац генерала, који се онда тукао у Немачкој. 
Знао је да се на средини насипа налази старинска 
капија и мост, али је био сигуран да се та капија, 
као што се добро сећао, никад није затварала, јер 
се и не може затворити, пошто на њој и нема врата.

Сад је већ стигао на обалу и видео лево линију 
насипа. Али, о незгоде! Балван моста, који се јасно 
издвајао од замрачене позадине, лебдео је у вазду- 
ху и уместо правог, градио је оштар угао са капи- 
јом, за чији је камени лук био причвршћен са два 
ланца. Капија, подигнути мост, кратка линија лана- 
ца који су га везивали — све се то разазнавало са 
убедљивом јасноћом, јер је месец бацао 
светлости и огледао се у сребрној води празног ра- 
спона, који се није могао прескочити. Пфаненштил 
је био заробљеник. Прегазити преко мочвари било је 
немогућно! Пошто није познавао богазе подмуклог 
тршчара, пропао би при првим корацима и жалосно 
завршио. Не знајући шта да ради, стојао је на оба- 
ли острва, док је из баре, испред самих његових 
ногу, одјекивало звучно: брекекекс -коакс -коакс.

Баш ове вечери био се појавио међу жабама у 
Ау некакав млад лиричар великог талента који је

довољно
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ЂЦ

Црнац сад отвори другу крајну собу с језерске
Пфанен-

смело започео вечити и познати мотив жабље ли- 
рике и тако осећајно извијао да одушевљени хор 
није мрзело да с ватреним ентузијазмом понавља со- 
ло отпевану строфу. Наравко, ово страсно креке- 
тање чинило је на кандидата веома меланхоличан 
утисак, као да је долазило из бара Ахерона.

Скоро очајан он хтеде да похита преко насипа 
до капије и да покуша свом својом снагом да спу- 
сти уздигнути мост. Али тада, окренувши се још 
једном према страшном летњиковцу, опази неку све- 
тлост која му се примицала и већ после неколико 
тренутака стојао је поред њега Хасан с пољским 
фењером у руци. С понизном услужношћу нагова- 
рао га је доброћудни црнац да се врати у кућу из 
које је побегао.

„Досадно жаба, свештено господин“, натуцао је
соба спремно!“

Шта да ради? Ништа друго до да пође за Ха- 
саном. У великој кухињи, која је водила у попло- 
чани кућни трем, црнац упали две свеће и посветли 
кандидату уз степенице. На другом горњем степе- 
ништу он га повуче брзо за рукав.

„Не уплашити, свештено господин!“ шапутао је 
он. „Стражар пред соба од генерал“.

И заиста стојао је стражар. Хасан га осветли 
свећом и Пфаненштил угледа један скелет, осло- 
њен рукама на пушку, који је на сјајном каишу, 
укрштеном преко ребара, носио фишеклију и мач 
циришке милиције. На празној лубањи имао је мали 
тророги шеширић.

Кандидат се није бојао слике смрти, он се по 
свом позиву био сродио с н>ом; чак му је донекле 
била и пријатна, поучна и пуна опомене појава овог 
костура. Али ко је тај што ту спава под заштитом 
овог аветињског стражара? И какво необично за- 
довољство налази у томе да се са најозбиљнијим 
стварима овако гнусно шали?

стране и стави оба свећњака на камин. 
штил, чији су образи горели као у грозници, приђе 
прозору да га широм отвори. Али га Хасан задржа. 
„Језерско ваздух није здраво“, опомену га он и 
отвори врата од побочне собе да на тај нешкодљив 
начин угрејаном човеку прибави више ваздуха. За- 
гим се удаљи клањајући се понизно.

Кандидат је дуже времена шетао горе доле по 
соби да смири своју узбуђену машту и да успава 
најчудноватији дан у свом животу. Али сад је тек 
долазио најопаснији доживљај тог дана.

Из споредне собе коју је отворио Хасан, он чу 
некакав тихи шум као дубоко дисање. Можда је 
ноћни ветрић покренуо наборе на некој завеси или 
је какав мали ћук залепршао сасвим близу полу- 
отворених капака?

Кандидат преста да корача и ослушну. Одједном 
му паде на памет да та најближа соба, последња у 
фасади, не може да буде ниједна друга сем она 
коју му је бродар Блојлинг показао као одају Тур- 
киње.

Хасан. „Замак с обешено мост

Могућкост овакве близине стварала је код не- 
порочног младог свештеника разумљиво највећи 
страх и немир, но ипак, после кратког размишљања, 
он се одлучи да храбро уђе у озлоглашену собу.

Ступио је на богат турски ћилим и окренувши 
се десно стојао је пред једном сликом у природној 
величини у позлаћеном оквиру обилно украшеном 
лишћем и која је заузимала цео зид у малом каби- 
нету супротно од прозора. Слику је израдио неки 
Холанђанин или Шпанац из тада већ прохујале сјајне 
епохе и то у оком топлом и китњастом маниру на 
који више не наилазимо код новијих сликара. Пре- 
ко маварске балустраде нагла се једна млада ори- 
јенталка опојних тамних очију и ватрених усана, 
коју кад би угледали и принчеви из Хиљаду и једне 
ноћи, морали би пасти у несвест.
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док најзад није широм отворио прозор и мирно и 
дубоко заспао у чистом даху освештаног јутра.

Пробудио се тек када је Хасан ушао у собу с 
топлом водом и на његову заповест отворио капке. 
Диван и сасвим плав дан и час пригушено час јасно 
звоњење звона са језерских цркава продирали су у 
одају снова.

„Генерал отишло у црква“, рече црнац. „Све- 
штено господин хоће доручкује?“

Она је држала прст на устима, као да хоће да 
каже ономе који пред њом стоји: „Ходи, али ћути!“

Пфаненштил који никад није видео овако шта, 
чак ни приближно слично, био је дубоко и страшно 
узбуђен искушењем овог покрета и говором ових 
очију. У његовој се души пробуди нешто што му је 
до данас било непознато и што није смео да крсти 
правим именом — нека горућа чежња, блажена мо- 
гућност испуњења! Пред том сликом почео је да 
верује у снажна осећања и да дрхти од њихове 
моћи...

Кандидат се одједном окрете и отрча у своју 
спаваћу собу, где се не задовољи само тим што је 
затворио врата, већ навуче шип и најзад их закљу- 
ча. Тек тада је поверовао да је сигуран у постељи у 
чије се је меке јастуке загњурио.

Али није честито ни задремао, а лепа слика уђе 
кроз врата не отворивши их и узе подмукло на себе 
облик и изглед Рахеле Вертмилерове, њек девојачки 
стас и фкне паметне црте лица. Али очи су јој го- 
реле чежњом као и очи оријенталке, а на уснама др- 
жала је прст.

За јадног кандидата настао је сад зао и тежак 
час. Хтео је да побегке, али га је нека демонска 
снага бацила пред коге девојке. Он је муцао бесми- 
слеке молбе и очајно прекоревао самог себе. Грлио 
је њена колена и сматрао себе за најокорелијег 
грешника. Рахела га је одгурнула од себе, прво за- 
чуђено, затим строга погледа и незадовољно, а нај- 
зад сасвим љутито. У том тренутку створио се поред 
њега генерал, и пружио му пиштољ. „Фигура“, рекао 
је он, „осваја се мушком елементарном снагом“. 
Кандидату као да ђаволске гвоздене канџе савише 
руку и он наслони убиствено оружје на десну сле- 
поочницу. „Бежи са мном!“ јечао је. Она се окрете. 
Он окиде и пробуди се, не у крви, већ окупан хлад- 
ним знојем. Трипут га је мучитељски полусан бацао 
у овај кружни ток пожуде, злочина и кајања, све
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климањем главе 
Само једна стара жена, најзлобнија у целој општи- 
ни, гурну своју приглупу кћер која је бленула у ге- 
нерала и шану јој: „Сакри се иза мене; иначе ће те 
одвести и претворити у Туркињу!“

Пастор Вилперт Вертмилер није се баш много 
обрадовао угледавши овог необичног 
тренутку када је у мантији и одежди излазио из 
свог дворишта у чијој су се средини, иза временом 
потамнеле чесме, нихала на ветру два велика јабла- 
на. Његово је изненађење било потпуно, јер му Ра- 
хела није ништа причала.

Шездесетогодишњи пастор, 
свештеничког изгледа, али мушких црта липа, 
је генерала као прекаљеног ловца 
али да он сад тражи спас душе у Митиконској цркви 
— није му било баш пријатно.

или кратком пријатељском речњ

посетиоца у

ОСМА ГЈ1АВА
Црнац није слагао.
Рудолф Вертмилер био је у тренутку када се 

његов гост тргао иза сна недалеко од цркве у Ми- 
тикону, међу гомилом света у празничком руху, ко- снажног и не баш 

волеоја је врвела свима путевима и стазама.
Генералов иначе брз корак био је данас уме- 

држање достојанствено и беспрекор-
а у десној

у шуми и у пољу;

рен, а његово 
ио. Био је у црнсм, сомотском оделу,

Но генерал је био утолико учтивији, уколико је 
био мање добродошао. Он

руци у рукавици држао је псалтир затворен тешким 
позлаћеним копчама.

Чудновато! Код Митиконаца је Вертмилер, који 
је већ одавно избегавао сваку цркву, био озлоглашен 
и окружен сумпоровито жутом светлошћу окорелог 
слободара и за њих је била свршена и неоспорна 

да ће га пре или после однети ђаво — па

скиде шешир, затим узе 
пастора за руку и уведе га натраг у трем 
куће. Управо у истом тренутку силазила је са сте- 
пеница лепа и јутром освежена Рахела, држећи та- 
кође у руци црни и у сомот увезани

његове

псалтир.
„Дете, дражесна си! Права нимфа!“ поздрави је 

Вертмилер. „Допусти 
чело“.

чињеница
ипак су били искрено обрадовани, чак ганути виде- 
ћи га како корача у правцу цркве. У том 
доласку нису гледали акт покајања, јер то нису ни 
волели и сматрали су — налик на грчке драматичаре 
— за срамоту, кад одрасла личност промени свој 
карактер; они су веровали да генерал остаје досле- 

иде у своју пропаст. Шта више,

да те очински пољубим у
његовом

Она се није бранила и мали, али чврсто сагра- 
ђени генерал пропе се на врхове прстију да дотакне 
фино бело чело високе девојке — 
нежна сцена.

„Хоћеш ли, стари, после 
веш на ручак?“ упита Вертмилер.

„Разуме се“, одговори гостољубиви пастор. „Ра- 
хела ће остати код куће да збрине што је потребно 
у кујни“.

више комична но

дан и да решено 
Митиконци су схватили овај долазак у цркву као 
учтивост од стране старог ратника, као почаст коју 
указује општини, као јавну опроштајну посету пре

придике да ме позо-

одласка на бојно поље.
Поздрављању није било краја, а на сваки 

здрав одговарао је данас изузетно уљудни генерал
по-

Девојка потврди и додаде уз лак поклон: „Би- 
ћемо вам захвални, куме!“ и отрча горе на спрат..
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се са зујањем осица, које су се с пуно шума тисб^ле 
на још необраним златним гроздовима. Ј

Пастор није ништа чуо — он је притискао

„Донео сам ти нешто, стари“, рече с осмехом
генерал.

„Пушку?“ оте се из уста пастору и очи му засве- 
тлеше. притискао напињући се свом снагом.

„Пих, стари, што правиш такве гримасе?“ ругао 
се Вертмилер. „Дај овамо!“ Он му истрже пиштољ 
и стави свој гвоздеки прст на обарач. Ороз паде с 
праском. „Почела је да те оставља снага, стари! Ра- 
слабила ти је живце подмукла бепесШбН Ја ћу ти 
сам мало умекшати механизам — ти знаш да сам ја 
чувен бравар и страстан пушкар!“ Генерал спусти 
сјајно мало оружје у дубину свог џепа.

„Не, не, не!“ узвикну пастор страсно. „Већ си ми 
га иоклонио! Не дам га више из руку!...“

Оклевајући, генерал опет извуче пиштољ — 
не исти. Стари опсенар заменио га је његовим 
ром, који лако не би могао разликовати ни какво 
оштрије ни мирније око.

Чим је пастор поново добио у руке оружје, 
заузе опет став, јер је сав горео од нестрпљења и 
хтеде поново да запне ороз.

Али га генерал ухвати за руку: „После!“ рече 
му он. „Сто му громова! Звона су већ одавно 
стала“.

Вертмилер климну главом и извуче испод широ- 
ког скута свог сомотског капута један пиштољ. От- 
меки облик и цев од дамаста овог ремек дела онда-
шњег пушкарства необично се допадоше пастору. 
Сза страст букну у њему. Вертмилер пође с њим из 
мрачног трема у врт да би му омогућио да се на 
јасној дневној светлости диви скупоценом малом 
оружју.

Цела дужа страна куће била је прекривена при- 
личко ниском виновом лозом, а на једном крају овог 
зеленог и засвођеног ходника пастор је још пре то- 
лико година дао саградити камени зид с малом кру- 
жном метом да би се, поставивши се на супротној 
страни код улаза, могао у слободним часовима ве- 
жбати у гађању.

„Са Ј1еванта?“ упита он зграбивши пиштољ.
„Венецијанско подражавање. Видиш овде ова из- 

вијена слова: ГГ, — значи Грегорио Гоцоли“, хвалио 
је израду Вертмилер.

али
па-

пре-
„Сећам се да сам ове дивне мале пиштоље ви- 

део у твојој оружници у Ау — али, чини ми се, био 
је пар?“

„Сањаш“.
„Свакако да сам се преварио. Да ли лако окида 

ова мала стварчица?"
„На жалост, окидач је мало тврд, али ово страно 

ремек дело нећеш смети да повериш ниједном овда- 
шњем пушкару, јер ће ти га упропастити“.

„Не мари ништа што је мало тврд!“ рече пастор, 
па заузе став упркос мантије и одежде на једном 
крају чардака. Преневши тежину тела на леву ногу 
и истуривши десну напред, он одапе ороз и сави

Господин Вилперт Вертмилер пробуди се као из 
неког сна, размисли мало и ослушну. Владала је ду- 
бока тишина, само су осице зујале.

Он гурну брзо пиштољ у велики џеп од капута 
и оба брата упутише се кратким, али сад потпуно 
пустим путем ка оближњој цркви.

мишицу.
1 бепесШб, латински: старост.У том умукоше звона на блиском црквеном тор- 

њу и подрхтавање њиховог последњег звука мешало
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Не! већ нека небеска дворска капела буцмастих 
образа са какве разметљиве слике из Рубенсове шко- 
ле, која лежи на неком огромном облаку, снабдеве- 
на свима могућим инструментима.

„Ликујте, ликујте!..." орило се весело и громко 
кроз чисту просторију, у коју је кроз осам 
прозора улазило светло плаветнило дана.

Генерал, чији је улазак побудио 
одобравања, био је окренут 
је неусиљеним покретом

готских

шапутање пуно 
лицем према свету, али 

главе могао лако да види 
седео његовДЕВЕТА ГЛАВА високо уздигнуто седиште на коме је 

брат. Баш сада он је гледао горе. Духовни пастир 
Митикона, који је химну већ

Када су оба Вертмилера ступили у свете просто-
последњег места. У лађи толико пута слушао, а 

често држану
рије, биле су оне пуне до

десно мушкарци, лево жене, у хору, лицем 
тутори, међу њима Крахал-

тако био сигуран у своју већ 
придику, пипао је лагано свој џеп.

„Дуните у фанфаре, дуните у фанфаре!" грмело 
је кроз цркву. Вертмилер је гледао уз степенице. 
Брат од стрица извукао је мали пиштољ из џепа и 
очима пуним љубави посматрао 
ограде на предикаоници.

„Трубите, трубите!“ певали су Митиконци. Усред 
трештања труба чуо је јасно генерал оштро 
као да се горе запиње ороз. Он се насмеши.

Сад дође последња

истосу седели 
према пастви, црквени
дер.

Два дебела зидана стуба везана горе великим 
полукругом одвајала су хор од цркве. Изнад де- 

стуба уздизала се предикаоница и у подножју 
које су водиле у предикаоницу на-

храсгова

га Је иза високесног
стрмих степеница
лазило се једно једино празно седиште,

резбаријсм, на којој је обично 
седео пастор за време певања. На ту столицу он сад

се попе на предикаоницу.

цактањестолица украшена

омиљена строфа Митико- 
„И свирајте у фруле, о свирајте!...“ 

су оне што су најлепше умеле. Генерал баци 
кришом један поглед на предикаоницу. Играјући се, 
пастор стави свој дебели прст на окидач, знајући да 
свом снагом не може да одапне опругу. Али га брзо 
склони и нежне фруле отсвираше.

указа генералу и одмах 
Задоцнели пастор се журио да својој пастви означи

песме. Била је то најомиље-
њанки: певале

опетброј данашње црквене 
нија песма из новог 
доброј берби, написана тек у новије време и која је 
дошла из Немачке, са смелим и неукусним фигура- 

рококо стилу, али не без звучности

псалтира, иесма захвалница на

ма у ондашњем 
и боје. Генералово се лице натушти од нерасположења. 

Сад је свештеник, који је поново ставио мали 
пиштољ у џеп, служио сасвим побожно литургију, а 
затим прочитао текст

Свака строфа почињала је позивом да се даро- 
кликне помоћу увек новог инструмента. Ауто-давцу

ру је свакако лебдела пред очима нека црквена сли- 
ка. Али не они Ђамбелинијеви анђели свирачи, који

из велике отворене библије 
која је лежала стално на налоњу предикаонице. Био 
је то онај дивни четрдесет 
почиње: „Сви народи, запљештите 
ните Богу гласом радоснијем!...“

потсећају на песникове речи:
„Гудачи гуде небески јасно 
Трубачи трубе чудно и страсно“...

и седми псалм, који 
рукама, поклик-

4948 4

I



Не! већ нека небеска дворска капела буцмастих 
образа са какве разметљиве слике из Рубенсове шко- 
ле, која лежи на неком огромном облаку, снабдеве- 
на свима могућим инструментима.

„Ликујте, ликујте!..." орило се весело и громко 
кроз чисту просторију, у коју је кроз осам 
прозора улазило светло плаветнило дана.

Генерал, чији је улазак побудио 
одобравања, био је окренут 
је неусиљеним покретом

готских

шапутање пуно 
лицем према свету, али 

главе могао лако да види 
седео његовДЕВЕТА ГЛАВА високо уздигнуто седиште на коме је 

брат. Баш сада он је гледао горе. Духовни пастир 
Митикона, који је химну већ

Када су оба Вертмилера ступили у свете просто-
последњег места. У лађи толико пута слушао, а 

често држану
рије, биле су оне пуне до

десно мушкарци, лево жене, у хору, лицем 
тутори, међу њима Крахал-

тако био сигуран у своју већ 
придику, пипао је лагано свој џеп.

„Дуните у фанфаре, дуните у фанфаре!" грмело 
је кроз цркву. Вертмилер је гледао уз степенице. 
Брат од стрица извукао је мали пиштољ из џепа и 
очима пуним љубави посматрао 
ограде на предикаоници.

„Трубите, трубите!“ певали су Митиконци. Усред 
трештања труба чуо је јасно генерал оштро 
као да се горе запиње ороз. Он се насмеши.

Сад дође последња

истосу седели 
према пастви, црквени
дер.

Два дебела зидана стуба везана горе великим 
полукругом одвајала су хор од цркве. Изнад де- 

стуба уздизала се предикаоница и у подножју 
које су водиле у предикаоницу на-

храсгова

га Је иза високесног
стрмих степеница
лазило се једно једино празно седиште,

резбаријсм, на којој је обично 
седео пастор за време певања. На ту столицу он сад

се попе на предикаоницу.

цактањестолица украшена

омиљена строфа Митико- 
„И свирајте у фруле, о свирајте!...“ 

су оне што су најлепше умеле. Генерал баци 
кришом један поглед на предикаоницу. Играјући се, 
пастор стави свој дебели прст на окидач, знајући да 
свом снагом не може да одапне опругу. Али га брзо 
склони и нежне фруле отсвираше.

указа генералу и одмах 
Задоцнели пастор се журио да својој пастви означи

песме. Била је то најомиље-
њанки: певале

опетброј данашње црквене 
нија песма из новог 
доброј берби, написана тек у новије време и која је 
дошла из Немачке, са смелим и неукусним фигура- 

рококо стилу, али не без звучности

псалтира, иесма захвалница на

ма у ондашњем 
и боје. Генералово се лице натушти од нерасположења. 

Сад је свештеник, који је поново ставио мали 
пиштољ у џеп, служио сасвим побожно литургију, а 
затим прочитао текст

Свака строфа почињала је позивом да се даро- 
кликне помоћу увек новог инструмента. Ауто-давцу

ру је свакако лебдела пред очима нека црквена сли- 
ка. Али не они Ђамбелинијеви анђели свирачи, који

из велике отворене библије 
која је лежала стално на налоњу предикаонице. Био 
је то онај дивни четрдесет 
почиње: „Сви народи, запљештите 
ните Богу гласом радоснијем!...“

потсећају на песникове речи:
„Гудачи гуде небески јасно 
Трубачи трубе чудно и страсно“...

и седми псалм, који 
рукама, поклик-

4948 4

I



Брзо и глатко отпоче придика и већ је њена пр- 
ва трећина била завршена. Генерал погледа још 
једном горе приметно разочаран, погледом пуним 
прекора, но који се одједном разведри. Пастор је 
занесен беседом, док је његова лева рука гестику- 
лирала пред светом, извадио десном руком која је 
била скривена иза предикаонице свој омиљени пи- 
штољ. „Кликните Богу гласом радоснијем!“ узвикну 
он — и гру! одјекну снажан пуцањ. Дим га заклони. 
Када се опет могао видети, увијао се плави облак 
барута око њега и лебдео као дим тамјана изнад 
пастве.

ДЕСЕТА ГЛАВА
Док је пастор храбро довршавао своју придику, 

Рахела, која је остала код куће 
старој Бабели и дечку из суседства кога је ова узе- 
ла да јој помаже, излазила је сада на задња врата 
од куће с котарицом и малим виноградарским но- 
жем да отсече са лозе неколико зрелих, сунцем мрко 
опаљених, златних гроздова.

У том тренутку она угледа чудноват призор 
управо преко пута, где је пешачка стаза водила по- 
ред оне стране врта која је била постранце од 
друма.

Запрепашћење, страх, чуђење, љутња, гнев, при- 
гушено смејање — цела та скала осећања нашла је 
израза на лицима скупљених слушалаца. Лице пак 
црквених тутора на хору изражавало је разочарање 
и претњу. Положај је био озбиљан.

Сад се генерал обрати зачуђеним Митиконцима 
с једним уљудним, али импонујућим гестом:

„Драга браћо, нека вас ништа не буни овај пу- 
цањ. Помислите: ово је по људском рачуну последњи 
пут што ја у вашој средини тражим спаса својој 
души, пре но што ово моје смртно тело изложим 
куршумима. — А ви, господине пасторе, покажите 
се као одлучан човек и довршите ваш вегтоп1".

И заиста пастор продужи неустрашиво и без 
забуне своју придику, не губећи нит, не пропушта- 
јући ни једну реч, не муцајући и не изговарајући 
погрешно.

Све се опет доведе у ред. Само плави облак ба- 
рутног дима није никако хтео да се изгуби у затво- 
реном простору и лебдео је упорно изнад пастве, 
час у сенци, час осветљен сунчаним зраком, све док 
му контуре не постадоше сасвим нејасне и док се 
најзад не расуше.

и издала заповести

Некакав грозан човек наслонио је руке на плот
и у дивљем скоку, с пешевима капута који су ле- 
тели кроз ваздух, пребацио се преко живе ограде и 
ишао право њој. Није могла да верује својим очима. 
Зар је то он? Немогућно! Па ипак, то је био он. 

Пфаненштил није честито ни дотакао доручак 
који му је услужни црнац поставио у трпезарији у 
Ау. Нешто га је гонило преко сад спуштеног моста, 
узбрдо, према парохиској кући у Митикону. Знао је 
да ће сада, ма да само кратко време, путеви и ста- 
зе бити пусти. Јутарњи ветар растерао је ону ори- 
јенталску слику, али када се дивно светао јееењи 
дан појавио из свог застора магле, у кандидатовој 
узнемиреној души био је остао као жаока један ју- 
черашњи утисак.

Њему недостаје мушкост, рекао је генерал, ко- 
ја односи сигурну победу над сним што је женско.

1 бегшоп фр.: беседа.
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„Кум је само терао шегу са вама“, рече она, 
„али је добро урадио што вас је одвратио да не 
одете у Грчку. Хтели сте да побегнете од своје при- 
роде, а он вас је завијено исмевао... А зашто? Баш 
овакви какви сте, ви ми се највише свиђате. Татина 
несвештеничка страст за ловом довољно ми је за- 
горчала живот. Што се мене тиче, ја ценим човека 
који ће нашим сељацима светлети својим моралним 
нескривеним поступцима, који ће пити само по који 
гутљај вина које од парохијана добијамо као де- 
сетак, који воли своју жену и коме с времена на 
време долази у походе по који скроман и учен при- 
јатељ! Ах, ти каваљери! Сита сам њихових разго- 
вора за столом кад нагрну код оца коњима и коли- 
ма. Кум вас је јуче у много што шта посветио, а 
да ли вам је испричао и онај несташлук који је у 
осамнаестој години приредио својој младој жени? 
Она је пожелела шпански колач, онакав какав се 
прави у Бадену. „Донећу ти га врућег!!“ рече он 
галантно, оседла коња и одјаха. У Бадену стави 
колач у кутију и уз то писмо да одлази у шведски 
логор. Овакав опроштај послао јој је по гласнику, 
а њега самог видела је тек после много година. То 
ви не бисте учинили!“ И она пружи руку викару који 
је ћутао.

О томе је сад лупао главу и како му се ускоро ука- 
зивала прилика да учини нешто по његовом ми- 
шљењу врло смело и то баш оно нашта га је гене- 
рал гонио, одлучио је овај полудивљи човек да ју- 
тарњом посетом, ма да без пиштоља, изненади Ра- 
хелу. Наравно да онај скок преко ограде, који је 
дошао после тога, није био неко јунаштво већ бе- 
жање, јер му се учинило да је између дрвећа на дру- 
му угледао првог богомољца где излази из цркве.

Док се он с предузимљивим изразом на лицу и 
одлучног држања приближавао Вертмилеровој, њу је 
све више обузимао озбиљан страх због његовог 
изгледа, грозничавих очију, бледила и измучености, 
која се после непроспаване ноћи огледала на његову 
лицу. Полуоткинуто дугме које је висило и празно 
место где је било оно друго, не измакоше ни за тре- 
нутак њеним очима и допунише утисак страха.

„За име Бога, шта вам је, господине викару?“ 
узвикну девојка. Да нисте болесни? Изгледате збу- 
њени, туђи, и то ме плаши. Ах, проклети кум, шта је 
урадио са вама? Обећао ми је да вам неће ништа 
учинити, а ето, потпуно вас упропастио. Испричајте 
ми све потанко шга вам се догодило у Ау, можда ћу 
моћи да вам помогнем“.

Хада је кандидат погледао у њене паметне ко 
ипак топле очи, постаде одједном свестан окога 
што га је овамо дотерало. Враг пустоловине који 
му се био попео на врат чим је крочио у Ау, скочи 
му сад с леђа и остави га на миру.

Своје доживљаје на острву он исповеди све до 
ситница овим сјајним мрким очима, изоставивши је- 
дино визију оне Туркиње, која је наравко била само 
грешни плод његовог загрејаног ума. Признао јој 
је да га је запањио и изненадио генералов прекор 
да му недостаје мушкост и да ни сад од тога не мо- 
же да се ослободи. Молио је да му право каже да ли 
је ово заиста недостатак и како се ту може помоћи.

Рахела га је неко време посматрала готово тро- 
нуто, затим одједном прште у јасан смех.

■<

„Али сад морам одмах да вам притврдим дуг- 
рече она брзо. „Душа ме боли и не могу да 

вас гледам у оваквом стању! Седите!“ и она му ука- 
за на једну клупицу под чардаком. „Донећу иглу и 
конац“.

мета“,

Пфаненштил послуша и она отскакута с корпи- 
цом пуном грожђа.

Њега сад обузе права рајска срећа. Светлост и 
зеленило, ниски чардак, скромна парохиска кућа, 
спас од демона сумње и немира!

Али наравно њу, која га је од свега тога осло- 
бодила, био је захватио немир. Какав ли је обешења- 
клук смишљао или можда већ извео генерал? Пре-
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бацивала је себи што му је у томе оставила слобод- 
не руке.

У кујни је сазнала да се господин пастор затво- 
рио у собу с генералом и да су се ускоро затим цр- 
квени тутори попели лагано и свечано уз степенице. 
Мора да се у цркви догодило нешто нечувено.

Питала је рибара који јој је донео пастрмке из 
свог корита, али је он правио глупо лице и није би- 
ло могућно иатерати га да говори.

Девојка уђе сва утучена у своју собу и морала 
је дуго да тражи док није нашла иглу и конац.

Ј

ЈЕДАНАЕСТА ГЛАВА
Пошто се божја служба у Митикону завршила 

без даљих сметњи, упутише се браћа од стрица у 
блиску парохиску кућу, духовни пастир с десне 
стране генерала, не водећи рачуна о изразу јавног 
мњења, које се могло јасно прочитати на лицима 
што су их сретали.

Када су стигли, духовни Вертмилер отвори свој 
кабинет и пусти световног да као осуђени јадни гре- 
шник уђе за њим и брижљиво закључа врата. Затим 
приђе сасвим близу преступнику. „Брате генерале“, 
рече он, „ти си поступио са мном као неваљалац и 
дериште!“ и учини покрет као да хоће да га догра- 
би за јаку.

„Себи руке!“ одговори овај. „Нећеш ваљда да 
се ту с тобом бијем, као некада са братом од стрица 
интендантом из Штаделхофена у општинском трему 
у Цириху, када смо један другом тако рашчупали 
перике да је коса летела свуд унаоколо. Помисли 
на свој позив, на своје достојанство!“

„Мој позив, моје достојанство!“ понови пастор 
лагано и болно. Једна суза овлажи му седе трепави- 
це. Са те четири просте речи било је изражено исто 
то што нас потреса у оној величанственој тиради, 
којом се Отело опрашта од своје прошлости и од 
свог позива.

Генерал прогута пљувачку. Ова старчева суза 
била му је очигледно исувише тешка.
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Требало је видети њега, достојанственог старца 
изразите главе, кад приликом скупљања помоћи за 
сиротињу, после позива господина пастора да се учи- 
ни братско доброчинство, вади са сузама у очима из 
кесе бакарни петпарац.

Једном речи, Крахалдер је био црквени човек и 
срце му се цепало, или тачније речено:

„Но! Но!“ тешио га је. „Па ти си показао дивну 
хладнокрвност. Части ми, прави Вертмилер! У теби 
је пропао војсковођа“.

Али то ласкање није палило. И тренутак сенти- 
менталности био је прошао.

„Чиме сам те увредио?“ плану ојађени. „Да ли 
сам ја икад у својој цркви тебе пецкао или правио 
алузије? Зар те нисам оставио на миру у твом ју- 
наштву и зар те нисам заклањао колико сам год 
могао? И сад си ми као захвалност за то подмукло 
променио пиштољ, ти опсенару, мађионичару! Зашто 
срамотиш моје седе косе, ти чедо злости! Јер се не 
осећаш угодно у својој рођеној коши!

„Ко, но!“ рече генерал. Чу се куцање. Црквени 
тутори из Митикона уђоше у собу, пуштајући ка- 
пред Крахалдера и начинише полукруг према Верт- 
милерима, свечано и готово непријатељски. Генерал 
прочита на дугим избораним лицима да је својом 
порочном шалом дубоко увредио осећања сељака.

И заиста Крахалдер, кога су сви они слушали, 
бунио се из дубине душе. Овај пустоловни догађај 
није му био потпуно јасан, али га је без предоми- 
шљања приписивао генералу, који је хтео, искори- 
стивши слабост свог брата од стрица, да начини 
бруку која ће пући по целом крају. Крахалдеру је 
лежала ка срцу часг његове општине, а митиконску 
цркву, с њеним витким слеменом и осам светлих про- 
зора, волео је кскрено. После напорког рада у сед- 
мици било му је слатко да иде у цркву у чистом 
празничком капуту и ципелама с копчом, слатко му 
је било крштење и сахрана, који ограничавају и уо- 
квирују божју службу и човечји живот, слатко да 
буде ословљен као смртни Адам и бесмртна душа, 
слатка борба против дремежи и бити савладан њом 
и опет се пробудити, слатко му је било громко: 
амин!, слатко да стоји с најстаријима у црквеној 
порти и да поздрави пастора, слатко пријатно вра- 
ћање кући...

све се у
њему кувало, видевши да је место његових недељ- 
них осећања оскрнављено и учињено смешним.

„Шта вас доводи овамо?“ ослови га генерал по- 
сматрајући га тако оштро својим сјајним очима да 
Крахалдер не могаде то издржати упркос своје чи- 
сте савести, већ стаде да измиче зеницама лево и 
десно и једва му најзад пође за руком да их устави.

„Не правите од комарца магарца!“ настави ге- 
нерал не сачекавши одговор. „Сматрајте да је ово 
био задоцнели пуцањ са бербе, или, до сто ђавола! 
што год хоћете!“

„Берба је била осредња“, одговори Крахалдер 
уздржавајући љутину, „а пуцањ врло рђдво дело, 
господо Вертмилери! Ја имам једну градску и зе- 
маљску хронкку и у њој стоји написано да је пре 
много година једном младом свештенику, који је за- 
љубљено намигнуо преко светог путира на своју ве- 
реницу“... и он превуче шаком преко свог врата у 
знак да му је отсечена глава.

„Глупост!“ упаде нестрпљиво генерал.
„Нмам код куће и једну повест о јеретицима“, 

наетави упорно Крахалдер „и у њој су описане и 
насликане све одвојене цркве и секте од како је свет 
постао, али још ниједном адамиту или нововерцу

«

није никад пало на памет да пуца за време придике. 
То, господине пасторе, мора да је нека нова ре- 
лигија“.е

Пастор уздахну. И њему је самом било јасно да 
његов поступак не може да се позове ни на какав
пример.

„О томе пуцњу расправиће се у Цириху“, за- 
прети сад немилосрдни сељак. „Синагога ће“, хтео је
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Сикоћ до дубоко у ноћ писао сам свој теста« 
менат и, када је избило дванаест, потписао сам га. 
Ја знам да се ви веома интересујете за све што ја 
чиним, напуштам и остављам за собом, па ми дозво- 
лите да вам нешто из њега прочитам“.

Он извуче из џепа један рукопис и отвори га. 
„Прелазим преко увода, где помало филозофирам

да каже: синод, „заседавати поводом тога. Жао ми 
је за вас, господине пасторе, али, надам се, да ће 
њена осуда бити строга. А најгоре је што ни онда 
неће моћи да нас мимоиђе ругање, јер је потсмевка 
на нашем језеру дугог века. Кад на то помислим, та- 
ко ми заклетве, црно ми је пред очима. Смејаће нам 
се цела десна обала, онамо преко пута. Више не- 
ћемо моћи да попијемо ниједну чашу у Мајлену или 
Киснаху, а да нас не исмевају на све могуће начине 
и у свакојаким песмама. Пуцањ у Митикону неће 
изумрети као ни Телов хитац у Алторфу. Остаће и 
преносиће се с оца на сина. Позивам се на вас, го- 
сподине генерале“, настави он, а старачке му очи 
пакосно засијаше. „Ви бар знате шта то значи! Зар 
није то било давно када сте се ви повукли испред 
Раперсвила? Тада су вас католици спевали и верујте 
ми то још живи. Ви сте славан човек и личност, али 
шта све то вреди. Ето, баш прекјуче пролазила јед- 
на пуна лађа поклоника поред Ау с великом гала- 
мом и песмом. Стојнм ја у свом винограду и мислим: 
Будале! — Кад су били близу ваше куће, ућуташе. 
„Што ти је решпект!“ велим ја самом себи. „Јест, 
ала сам погодио! Чим су стигли испод ваших про- 
зора, они запеваше ону подругљиву песмицу. Знате 
ону, где Вертмилера шаљу кући да се сакрије под 
скут жене. Добро је што сте одјахали. Тако ми за- 
клетве, љутио сам се у свом винограду!...“

„Ћутите!“ осече се на њега љутито генерал, јер 
га је у души још и сад пекла срамота због оне на- 
пуштене опсаде, још више него раније, као да је 
била исписана оним мастилом које тек после много 
година поцрни и не да се више избрисати.

Али он се ипак савлада и промени тон. „У свакој 
је комедији и помало забуне“, рече он, „али кад до- 
стигне свој врхунац, мора јој се дати преокрет на 
добро, иначе ће чак и лудорије бити досадне.

„Господине пасторе, и драги суседи,

о таштини свих ствари...
Ако ја, Вертмилер, икада умрем“... али ни то9» 99

не спада овде...“ и он настави да прелистава. „Ево, 
ту је! Замак и посед Елг, који сам купио поште- 
ком уштеђевином са мог последњег ратног похода,

9» >9

остаје као фидеикомис моје породице../4 и 
даље. „Неш,

тако
Будући да овај посед има добро, 

али запуштено ловиште и пленом оног ратног похо- 
да испуњену, али још непотпуну оружницу, одређу- 
јем да се после моје смрти, мој брат од стрица, го- 
сподин пастор Вилперт Вертмилер, настани у имено- 
ваном поседу и да га иаследи, да доведе у ред ло- 
виште и употпуки оружкицу и да уопште до краја 
живота слободно управља и располаже, ако се с дру- 
ге стране тај духовни господин буде могао одлучити
да напусти своју у Митикону постојећу парохију и 
апИбШе ргоћап!е1 трансформира је на кандидата 
Пфаненштила, коме кандидату ја своје кумче Рахелу 
Вертмилерову, за жену дајем, ипак не без очевог 
пристанка и са додатком од три хиљаде циришких 
форината, које ја дотичној госпођици увијене у мој 
благослов остављам...м м••

„Уф!“ одахну генерал. „Колика реченица! Баш је 
ђаволски овај немачки језик!“

Пастор је самоме себи изгледао као бродолом- 
кик, кога један исти талас сахрањује и избацује на 
копно. Као разуман човек, без обзира на своју кобну 
страст, он је одмах увидео да му генерал отвара је-

1 С одобрењем претпостављених.
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дини и у исто време пријатан пут који га може спа- 
сти поруге и срамоте. *

Он тронуто стеже руку своме злотвору и добро- 
твору, а овај је продрма с речима: „Ако ја извучем 
читаву кожу, ипак то неће бити на твоју штету, 
брате! Правићу се као да сам мртав и наместићу те 
у Елг као свог извршиоца тестамента“.

Митиконци су слушали сви скупа, јер су предо- 
сећали да ће сад на њих доћи ред да добију уздарје.

„Овима из Митикона завештавам“, настави ге- 
нерал и његова писаљка поче да прелеће преко хар- 
тије, коју је држао у левој руци, јер је скицирао па- 
раграф, који је постао стицајем овог тренутка. 
„Овима из Митикона завештавам онај у њихову оп- 
штину као клин улазећи, две трећине црногорицом 
и једну трећину буквама покривени врх мога имања, 
тако да се оба камена међаша на моју штету вежу 
правом линијом“.

„Још данас“, објави генерал, — „на часну реч и 
пред сведоцима — добиће овај додатак своју ва- 
жност мојим потписом. Но верујући и под условом 
да ће се овај данас у митиконској цркви испаљеки 
хитац, који кружи као нека непотврђена прича, по- 
тиснути у круг ствари које се нису догодиле, а у 
колико у њему има реалитета, покрити вечитим ћута- 
њем, на шта се Митиконци заклетвом обавезују да 
га неће прекршити, ни у овом животу, ни с оне стра- 
не гроба, на дан страшног суда пред лицем Господ- 
н>им“.

не буде могућно услед насталог смртног случаја, 
заклињем се да ћу се Митиконцима показивати као 
авет и за казну због прекршаја заклетве патролира- 
ти између дванаест и један улицама њиховог села“. 
Да ли ћете моћи да испуните овај услов, Крахал- 
дере?“

„Били бисмо иеозбиљни када не бисмо завезали 
језик“, потврди овај.

„А ваше жене?“
„Оставите да се ми Митиконци побринемо за 

то“, рече мирно стари сељак и начини руком један 
значајан покрет.

„Али, Крахалдере, претпоставите, ја се вратим 
из Немачке“, рече генерал пријатељски, „и ми се- 
димо на мојој веранди, а ја вам као ово сад ста-
вим руку на раме, куцам се са вама и разговарамо 
о свачему. Онда онако узгред кажем: 
пуцањ био жесток!

„Какав пуцањ? — То ви лажете, генерале!“ уз- 
викну тутор са тако поштеном љутњом и што је 
најкомичније она није изгледала нимало извешта- 
чена, већ потпуно искрена.

Вертмилер се насмеши задовољно.
„А сада хајдемо кући, људи“, опомену старац. 

„Да се не би догодила несрећа за четврт сата цело 
село мора да сазна да онај пуцањ... хтео сам да 
кажем, ...да смо данас чули лепу придику“.

Он стиште пастору руку. „А вама, господине ге- 
нерале“, рече он, „пружам је као клетвеник“.

„Причекајте један тренутак“, заповеди Вертми- 
лер, „и будите сведоци како један срећан отац сје- 
дињује две руке. Викар сигурно није далеко. Ако 
ме очи нису превариле видео сам га из далека 
како волтижира1 преко ограде у једном 8^Ио,2 
какво никад не бих веровао да је у стању да учини“.

Баш је онај?? ??
Ч Ч

Крахалдер је за све време овог саопштења био 
споља миран, само су му ноздрве мало подрхтавале 
на иначе непомичном лицу и врхови прстију се гр- 
чили као да хоће да стегне поклон. „Господине ге- 
нерале, тако ми Бог помогао!“ узвикну он и диже 
руку да се закуне; али Вертмилер заврши:

„У противном случају и пригодом прекршеног 
ћутања, ја ћу ово завештање по повратку из прет- 
стојеће ми војне оборити и поништити. Ако ми то 1 Од фр. уоИл&ег, лебдети, лепршати се.

2 Скок.
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Захим се окрете генералу: „Видиш да је био 
пар! А сад деде и други. Дај овамо, брате!“

После овога он завуче без устезања 
нералов џеп и извуче онај пиштољ који се тешко 
окидао, потом извади онај који је опалио у цркви и 
стаде их упоређивати.

„Рахела, дете моје, брзо!“ викну пастор кроз 
отворени прозор у кућу.

„Одмах, оче“, чу се одговор, али не изнутра из 
куће, већ кроз лозу на чардаку.

Генерал погледа кроз прозор и спази кроз лишће 
своје штићенике у положају који никако није могао 
себи да објасни.

„Овамо, пастиру и пастирко, из лугова Ар,*ка- 
дије!“ довикну им стари војник.

Рахела изиђе збуњено поцрвеневши испод 
снатог крова који их је заклањао и ступи заједно 
са Пфаненштилом, кога је водила собом у једну ма- 
лу округлу леју окружену племенитим воћкама, ко- 
ја се налазила баш испод прозора кабинета, одакле 
је гледао генерал са радозналим црквеним туто- 
рима.

руку у ге-

&
* *

И тако се догодило да се о пуцњу у Митикону 
ћутало и да се он, супротно оном Теловом хитцу, 
претворио у бледу, безживотну причу, која још и 
данас као авет без завичаја лебди изнад лепих обала 
нашег језера.

ли-

Али чак да су Митиконци 
не би могао да обеснажи свој тестамент, јер је хра- 
стове у Ау сад последњи пут гледао.

Његов крај је био брз, мрачан и језив. Једне ве- 
чери, када су се упалиле свеће, дојахао је с пратњом 
у једну немачку варошицу, отсео у једној рђавој 
гостионици, сазвао кметове и наредио реквизицију. 
Два сата доцније разболео 
а када је откуцала поноћ, исиустио је своју не- 
обичну душу.

и причали, генерал

Госпођица је држала у руци иглу и пришивала 
пред очима свију полуоткинуто дугме на кандида- 
говом капуту. Посао није прекинула. Тек пошто је 
завршила конац, подигла је своје мрке очи у којима 
се мешала збиља с несташлуком, управила их на се и легао у постељу,
свог настраног заштитника и рекла:

„Куме, ви сте ми за кратко време готово упро- 
пастили господина викара. Ето, морам да га поново 
доведем у ред да може да се појави пред Богом и 
пред људима. А шта сте урадили с горњим дугме- 
том кога нема и кога сам морала да заменим с оче- 
вим? Дајте га овамо, иначе“... Она управи иглу на 
генерала с пркосним и претећим покретом, тако да 
се сви насмејаше.

После неколико тренутака стојали су Рахела и 
Пфаненштил пред пастором, који их заручи и бла- 
гослови.

К р а ј

А када су отишли задовољни тутори, пребацио 
је достојанствени господин свом будућем зету: 
„Шта то значи, господине викаре? Побегли сте да

Како се тоне уђете у цркву... покидана дугмад... 
елаже с вашим достојанством, с вашим позивом?“

62



Захим се окрете генералу: „Видиш да је био 
пар! А сад деде и други. Дај овамо, брате!“

После овога он завуче без устезања 
нералов џеп и извуче онај пиштољ који се тешко 
окидао, потом извади онај који је опалио у цркви и 
стаде их упоређивати.

„Рахела, дете моје, брзо!“ викну пастор кроз 
отворени прозор у кућу.

„Одмах, оче“, чу се одговор, али не изнутра из 
куће, већ кроз лозу на чардаку.

Генерал погледа кроз прозор и спази кроз лишће 
своје штићенике у положају који никако није могао 
себи да објасни.

„Овамо, пастиру и пастирко, из лугова Ар,*ка- 
дије!“ довикну им стари војник.

Рахела изиђе збуњено поцрвеневши испод 
снатог крова који их је заклањао и ступи заједно 
са Пфаненштилом, кога је водила собом у једну ма- 
лу округлу леју окружену племенитим воћкама, ко- 
ја се налазила баш испод прозора кабинета, одакле 
је гледао генерал са радозналим црквеним туто- 
рима.

руку у ге-

&
* *

И тако се догодило да се о пуцњу у Митикону 
ћутало и да се он, супротно оном Теловом хитцу, 
претворио у бледу, безживотну причу, која још и 
данас као авет без завичаја лебди изнад лепих обала 
нашег језера.

ли-

Али чак да су Митиконци 
не би могао да обеснажи свој тестамент, јер је хра- 
стове у Ау сад последњи пут гледао.

Његов крај је био брз, мрачан и језив. Једне ве- 
чери, када су се упалиле свеће, дојахао је с пратњом 
у једну немачку варошицу, отсео у једној рђавој 
гостионици, сазвао кметове и наредио реквизицију. 
Два сата доцније разболео 
а када је откуцала поноћ, исиустио је своју не- 
обичну душу.

и причали, генерал

Госпођица је држала у руци иглу и пришивала 
пред очима свију полуоткинуто дугме на кандида- 
говом капуту. Посао није прекинула. Тек пошто је 
завршила конац, подигла је своје мрке очи у којима 
се мешала збиља с несташлуком, управила их на се и легао у постељу,
свог настраног заштитника и рекла:

„Куме, ви сте ми за кратко време готово упро- 
пастили господина викара. Ето, морам да га поново 
доведем у ред да може да се појави пред Богом и 
пред људима. А шта сте урадили с горњим дугме- 
том кога нема и кога сам морала да заменим с оче- 
вим? Дајте га овамо, иначе“... Она управи иглу на 
генерала с пркосним и претећим покретом, тако да 
се сви насмејаше.

После неколико тренутака стојали су Рахела и 
Пфаненштил пред пастором, који их заручи и бла- 
гослови.

К р а ј

А када су отишли задовољни тутори, пребацио 
је достојанствени господин свом будућем зету: 
„Шта то значи, господине викаре? Побегли сте да

Како се тоне уђете у цркву... покидана дугмад... 
елаже с вашим достојанством, с вашим позивом?“

62



1
{

1

( '

БЕЛЕШКЛ О ПИСЦУ

Конрад Фврдинанд Мајер родио се 11 октобра 1825 
у Цириху, од 1825 живео је у Килхбергу близу Цириха, 
где је 1898 и умро.

Мајер је рано почео да пише, од почетка своје 
песничке каријере бавио се углавном епском поезијом. 
Још као млад човек издао је збирку балада, затим 
„Романсе и слике“ и већи епски спев „Хугеноти".

Доцније је прешао на приповетку и роман. Написао 
је већи бро| културно-историских новела међу којима 
су веома познате: „Светац", „Калуђерова свадба*, 
„Ангела Борџија*. Исто тако познат је и његов роман 
„Јерг Јенач*4, портрет швајцарског патриоте из доба 
грађанских ратова, који је трагично завршио.

Мајер не слика своје доба, нити сукобе из времена 
у коме еам живи, већ грађу за своје приповетке узима 
из прошлости, у првом реду из швајцарске повести, а 
нарочито из доба борбе католика и протестаната.

Али као ретко ко он уме да се удуби у прошлост; 
не само да је познаје до најситнијих детаља, већ је и 
приказује живо и рељефно, тако да она за нас постаје 
комад драгоцене стварности.

Мајерове приповетке имају савршену конструкцију. 
Распоред грађе је увек мајсторски сређен, ту нема 
ничег ни сувишногни недовољног,све је једнахармонична 
целина. Причање му је живо и глатко, личности лепо 
оцртане и реалне, а кроз редове провејава прави хумор.

Из свих тих разлога Мајер је врло много читан, а 
н дан данас није заборављен.

\
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„Ангела Борџија*. Исто тако познат је и његов роман 
„Јерг Јенач*4, портрет швајцарског патриоте из доба 
грађанских ратова, који је трагично завршио.

Мајер не слика своје доба, нити сукобе из времена 
у коме еам живи, већ грађу за своје приповетке узима 
из прошлости, у првом реду из швајцарске повести, а 
нарочито из доба борбе католика и протестаната.

Али као ретко ко он уме да се удуби у прошлост; 
не само да је познаје до најситнијих детаља, већ је и 
приказује живо и рељефно, тако да она за нас постаје 
комад драгоцене стварности.

Мајерове приповетке имају савршену конструкцију. 
Распоред грађе је увек мајсторски сређен, ту нема 
ничег ни сувишногни недовољног,све је једнахармонична 
целина. Причање му је живо и глатко, личности лепо 
оцртане и реалне, а кроз редове провејава прави хумор.

Из свих тих разлога Мајер је врло много читан, а 
н дан данас није заборављен.
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