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 Момичетата се къпеха точно на противоположната 
част на плажа. Скоро и те тръгнаха след момчетата, но не в 
строй, а две по две, хванати за ръка, в полуразтеглена коло-
на. Минаха досами боровата гора, на петдесетина метра от 
Херцег, но той все пак успя за миг да разпознае жълтото 
трепкащо петно на Линината рокля. Стана от каменистия 
плаж, но малката Лина Коен беше скрита от другарките си, 
а малко по-късно и от полегатите борови клони. След деца-
та на плажа останаха само няколко самотни възрастни ле-
товници и две-три семейства под сянката на питасорите. 
 На Херцег започна да му липсва този малък, покрит 
със синини, двойник. Усети почти любовна мъка от раздя-
лата с него, онази така рядка и благородна носталгия, сме-
сена с щастие, че скоро ще се срещнат и с боязън да не би 
нещо непредвидено да попречи на срещата. Не беше изпит-
вал подобно вълнение от осемнайсетгодишен, а след това 
черупката на хитра костенурка се втвърди окончателно и 
стана непробиваема: живееше в нея, защитен от подобни 
вълнения и вярваше, че това е голямо предимство! В лю-
бовния прилив, който му се качваше до гърлото, тържестве-
но звъняха потънали катедрали. Забрави за изгнаничеството 
си от 1974 година и за неизвестното връщане. Изчезна и 
чувството за вина, което доскоро го натискаше под лъжич-
ката: колата в чуждия гараж, телефонните номера, на които 
непременно трябваше да се обади, неуредените сметки с 
"Американ експрес" и самолетните билети, които трябваше 
да вземе най-късно до девети преди обед, искането за нови 
метри филмова лента, тъй като екипът привършваше чувст-



вителния материал - какво го засягаше всичко това сега, ка-
то знаеше, че след час-два пак ще се види в 1947 година? 
 От самото начало на своята, по мнението на всички, 
успешна кариера, работеше само за това момче от летови-
щето за сираци, с желание един ден да го измъкне от нище-
тата и да му подари всички онези неща, за които на десет 
години смътно копнееше, без да знае и сам как се наричат 
те и как трябва да изглеждат (е, сега пък точно знае!), макар 
и да предчувстваше, че някъде съществуват и че без тях жи-
вотът ще е направо абсолютен ад. Напредваше все повече в 
службата си, спечелвайки любовта на милиони запалени 
зрители, без някой от тях да подозира изобщо, че той върши 
всичко само заради едно момче, което още отдавна беше 
престанало да расте. Така изоставаше от Херцег и все се 
смаляваше, докато накрая съвсем се мумифицира в трийсет 
и седем годишно момче с големи гладни очи. 
 В началото, докато не се появяваше така често на ек-
рана и докато лицето му не беше станало общо достояние - 
запазена марка за изискан пробивен млад човек (когото же-
ните искаха за син, сестрите за брат, а строгите бащи за го-
деник на дъщерите си), не мислеше за нищо друго, освен за 
задачите си пред камерата. Говореше сдържано и отчетливо, 
без да вижда пред себе си нищо друго, освен съдържанието 
на своето изложение. Но след време на Херцег започна да 
му пречи това, че постоянно трябва да се обръща към теле-
визионната камера, това триоко-триобективо чудовище, на 
което като окървавеното око на циклопа Полифем свети 
червена лампа. Отначало настояваше помощник-
режисьорът да стои до камерата, докато той говори, оправ-
давайки се, че трябва да говори на някое живо същество от 
кръв и плът, в чиито очи ще може да прочете съгласие или 
отегчение, но хората от телевизията, които заставаха пред 



него, за да му направят тази услуга, отдавна бяха притръп-
нали към лица и думи и разсеяно зяпаха из студиото и той 
бързо губеше нужната връзка, забравяше към кого се обръ-
ща и какво да каже, каква интонация да използва: идеите му 
се превръщаха в празно дрънкане, което и той самият с 
отегчение слушаше с половин ухо, сякаш слуша някакъв 
скучен оратор, който се е объркал в монотонната си реч. 
 Прииска му се да намери някого, който ще бъде в 
състояние да разпали угасналата му интригуваща жар, няко-
го, за когото ще има някакво значение това, което говори, 
накрая, някого, който ще направи всичко, за да изтръгне, да 
измъкне вълнението, засипано отдавна с пепелта на безраз-
личието. Трите обектива, които изцъклено се втренчваха в 
него, не предизвикваха нищо друго, освен затъпяване. 
Ежедневната телевизионна критика забеляза с право, че 
Херцег почти се прозява от скука, докато говори за вълну-
ващи неща, които са му се случили. В продължителните 
психологически паузи, които правеше, критиците бяха дори 
склонни да виждат особения му чар! Размисляше кого да 
сложи край камерата, докато разказва и в очите му пак да се 
запали угасналия блясък, който му помагаше да надминава 
самия себе си всяка следваща седмица. Първо си помисли за 
няколко момичета, които някога значеха за него много - но 
след кратка проверка - нито едно от тях не се оказа подхо-
дящо! Приятелите щяха да го гледат със злоба, роднините с 
недоверие: не вярваха в гражданската устойчивост на бър-
зия му успех, в техните погледи четеше, че му предвиждат 
лош край, какъвто впрочем и заслужава и задължителното 
изречение-епилог, което го подлудяваше с прокобата си: 
"Знаехме си, че това е само временно! Какво друго можеше 
да се очаква от него?" 



 Най-накрая си намери слушател: не беше и забеля-
зал, че вече няколко месеца говори на момчето от плажа и 
този малчуган беше в състояние ДЕЙСТВИТЕЛНО да го 
слуша, докато описваше далечни градове в пламъци и смели 
мъже и жени в азиатските революции, опасни преминавания 
през реки, небостъргачи, чиито покриви се губят в облаци-
те, слушаше го с възхищение, докато си бъбри с най-
известните личности на своята епоха, опитвайки се да раз-
шири обичайната представа за тях и да ги разкрие в нова 
светлина... Това десетгодишно момче поглъщаше всяка не-
гова дума, както се слуша по-големия брат, когато се завър-
не у дома от казармата или фронта. Виждаше го винаги пред 
себе си, с карамел под езика, как се намества под краката на 
оператора и очаква да почне разказа. "Готов ли сте?" - пита-
ха го режисьорите по високоговорителите. "Малкият е го-
тов!" - отговаряше той и премяташе спокойно крак върху 
крак. 
 Сега най-после го беше открил след толкова години! 
Това не е вече само сянка на момчето във времето, а жив 
десетгодишен хлапак, който дори му купи цигари и раздели 
с него скромната си закуска. 


