
 
 
 Поднесе ръката си към зъбите и с все сила я захапа. 
Боли ме, значи съществувам! Но не се събуди, нито стана 
нещо подобно. Само по кожата останаха сините следи от 
зъбите. 
 - Какво ви е? - попита изплашеното момче. 
 Погледна го внимателно: 
 - Нищо, нищо... - отвърна. - Изглежда съм слънчасал! 
 Върна му бележника. 
 - Шегувах се! - каза. 
 - Как сте сега? 
 - По-добре. 
 Момчето грижливо прибра бележника си в джоба на 
късите панталони. Загледа се в ръчния часовник на Херцег: 
 - Никога не съм виждал такъв! - каза. - Американски 
ли е? 
 - Да. 
 - А това тук? За какво служи? 
 Обясни му коя стрелка е за хронометъра, коя за дъл-
бокомера, как се настройва пръстенът на секундомера... 
 - А това? 
 - Това е манометър. 
 - Какво се прави с него? 
 - Измерва се налягането. 
 - Какво налягане? 
 - Когато си на дълбочина. 
 - Каква дълбочина? 
 - В морето. 
 - Каква марка е? 
 - "Зенит". 
 - Дай малко да го подържа. 



 - Какво? - сепна се Херцег. 
 - Часовника... - показа с пръст момчето. - Дай ми го 
за малко... 
 Свали часовника от ръката си и го подаде на момче-
то. Беше хлабав на слабата му китка. 
 - Тежък е... - изрече възхитено. - А звъни ли? 
 - Не звъни. 
 - Колко струва? 
 - Много. 
 Мълчаха. Момчето се взираше в часовника на ръката 
си, въртеше го, приближаваше го до ухото си да слуша отб-
лизо цъкането. Накрая Херцег събра смелост и попита: 
 - Хей! - каза. - Как се викаше тази планина? 
 - Не знам - спокойно отговори момчето, - не са ни 
казали. 
 - А селото? - попита вече с оттенък на отчаяние. - 
Знаеш ли как се казва? 
 - И-и, кой не знае! - изрече самоуверено момчето. - 
Свети Андрия! Там е Дубровник! - показва с пръст другия 
край на залива. - Обещаха ни, ще ни заведат на сладолед... 
 - Кой ви обеща? 
 - Ами че ръководителите... - каза, сякаш това се раз-
бира от само себе си. - Аз вече бях там! 
 Сърцето му биеше като лудо. Легна по очи и скри 
лице в скръстените си ръце. "Какво да правя, какво да пра-
вя?" - мислеше той. Погледна след това самия себе си в де-
сетгодишно издание, погледна плажа и възвишението над 
него, редицата ниски крайбрежни сгради и някаква запустя-
ла вила с аркади... 
 1947 година! 
 Ужасно му се доходи по малка нужда. 
 - Къде е тук тоалетната? - попита. 



 - Кое? 
 - Клозета. 
 Момчето вдигна рамене: 
 - Ами че върви в морето! - каза. 
 - А-а, да! - измъкна се Херцег. - Ама че съм глупав! 
 Влезе във водата и докато се изхождаше, сякаш от 
него изтичаше и напрежението. Върна се донякъде успокоен 
и седна до момчето: 
 - Откъде си? 
 - От Сараево. А ти? 
 - Оттам... - показа неопределено с ръка към морето. 
 Значи, това съм аз! Как погрешно си се представяме 
като десетгодишни! Винаги щом си помислеше за това вре-
ме, се виждаше като някакъв малък див полубог на адриа-
тическия плаж и винаги косата му се развяваше от мистрала. 
Глупости! 
 Първо, това момче е остригано до кожа с равномерни 
откоси на машинка за нула номер. Освен това, от него се 
разнася неприятна воня на пот и на вече сигурно гранясал 
зехтин, с който е намазал раменете и гърдите си. Кожата на 
ходилата му е загрубяла и втвърдена като някаква естестве-
на подметка;може би рядко нахлузваше обуща, ходеше през 
по-голяма част от годината бос. Друго - пръстите на ръцете 
му напомняха пръстите на малък затворник или войник - 
необикновено грапавата кожа и дълбоко изгризаните нокти 
са отделени с черна кожица около тях. Сякаш във всяка не-
гова пора е проникнала мръсотия, която е невъзможно да се 
измие със сапун и четка. Пръсти на малък джебчия, заключи 
той, и насочи вниманието си към изранените глезени на 
краката, сбирката от белези по главата и счупения зъб. Доб-
лижи пръсти до черепа си и напипа съвсем същите белези. 
Под езика си усети моста на счупения, сега вече до корен 



изпилен зъб, в който чрез скъп зъботехнически метод беше 
вкаран платинен винт, а върху него нов зъб-протеза, истин-
ски шедьовър. Този корен все пак от време на време тъпо го 
боли. 
 - Ти, малкия! - каза той. - Оставил си ми такова скъ-
по наследство! 
 - Моля? - трепна момчето. 
 - Нищо - рече Херцег. - Сетих се за една работа... 
 - Хей, не сте ли... - поиска да го запита нещо, но 
Херцег пак завря глава в ръцете си и зажумя. 
 - Остави ме да поспя... - каза той.  


