
 
 
 Докато чака малкия Херцег, му се струва, че никога 
не е очаквал някого с толкова любов и копнеж. И сам се 
учудва на непредвиденото раждане на Нарцис от пепелта на 
фалшивата скромност, в която той толкова дълго беше вяр-
вал, мамейки и себе си, и другите. Срамува се от това мъчи-
телно признание. Но кой друг ще е той, ако не Нарцис, заг-
ледан в собствения си лик, не в какво да е отражение във 
водата, а в самия себе си на десет години? И този Нарцис, 
от когото отдавна се беше отрекъл, а, за да скъса всички 
връзки с него, беше затворил в някакво дълбоко тайно под-
земие, разби ключалката, преплува през времето в свободен 
стил, за да се слее с обожаваната представа за себе си, отв-
ратително смесил сън и действителност. Време е да пог-
ледне истината в очите! 
 Какво са всъщност бляскавите кариери и какво е тъй 
нареченото "напредване" в живота, какво кара някой недо-
дялан малчуган след много себеотричане да се издяла в по-
пулярна уважавана личност, напълно улегнала и преуспяла, 
ако не невероятната любов, която всеки изпитва към себе 
си, по-точно казано - към мечтата за себе си и своя разкра-
сен лик, а всички усилия да се научим на добри обноски, да 
усъвършенстваме дикцията и езика си, да намерим подоба-
ващо облекло, което да е най-подходяща рамка на този 
официален портрет, страхът да не ни уловят в някаква 
грешка и да не станем за смях - какво е това, ако не показ-
ване на скрития нарцисоиден блясък, за който не смеем да 
си признаем дори и в моментите, когато внимателно наблю-
даваме лицето си пред огледалото? Не се ли връщаме често 
в мислите си към онези дни, когато, по собствена преценка, 
сме били още далеко от съвършенството? Не се ли лутаме 



из тъжните си неуспехи и оскъдните си години само за да се 
наслаждаваме по-пълно на височината, до която сме се доб-
рали? Гледаме самите себе си от тези снежни върхове на 
успеха как залитаме млади и наивни, опипвайки тъмнината 
с изпънати ръце; лутаме се из объркани лабиринти и от съл-
зите и отчаянието си извличаме скъпо заплатени поуки, а 
животът ни шамаросва отляво и отдясно, докато с последни 
сили пълзим към себе си - днес. 
 Нико Херцег държеше своя Нарцис на верига по-
строго от останалите хора, тъй като добре знаеше какви 
неприятности може да му донесе в безпощадната война, ко-
ято от години водеше със средата си. Беше развил мимик-
рия и хитрост, стана шампион по лицемерие, а любезността 
беше главното му оръжие. Взимаше хората около себе си за 
обикновено гориво, което ще изгори в първата или втората 
степен на ракетата, необходима да го изнесе далеко извън 
обхвата на онова, от което му се гадеше - преди всичко из-
вън обсега на нищетата и посредствеността. Разбрал, че в 
тази война никой не му помага, нито пък е запален по него, 
той знаеше добре, че е сам сред вълците и че ще успее само 
благодарение на неразбирателството помежду им. Нищо не 
му беше подарявано и всичко си взимаше сам, като изтръг-
ваше успехите си по вече известния ни дръзко-учтив начин. 
Първото и най-важно правило в живота му: след като успе-
хът не зависи от другите (ако зависеше, те сигурно нямаше 
да му го предоставят!), ще напредва чак дотогава, докато 
моторите му са в ред, а това засяга само него. Поради това 
лукавството му се беше развило до такава степен, а самият 
той беше така нащрек, че в моментите на пълен успех и 
тържествуване, когато по някаква ирония, най-често точно 
онези, които преди това го бяха критикували и се бяха 
опитвали да му попречат, му честитяха с озарени лица, ус-



пяваше да обуздае победния вик на Нарцис и с възможно 
най-възд'ържан глас да увери ласкателите, че вероятно се 
касае за някакво недоразумение и че цялата работа далеч не 
е толкова съвършена, както се представя сега; самият той 
най-добре вижда всичките й недостатъци и "празноти". 
През това време множество от малки отчаяни момчета - 
всичките познати му от сиропиталищата и дворовете от 
покрайнините, от улицата, от пепелищата, от мрачните бло-
кове и чакални трета класа по малките гари, ревеше и пале-
ше знамена в триумфа си - искаха да излязат, но той им за-
повядваше да останат вътре и да не се опияняват от успеха: 
трябва да бъдем нащрек, говореше им той, щастието на 
война е непостоянно и неприятелят само чака да ни изнена-
да неподготвени, докато спим! Отиваше съвсем сам до хо-
телите във фестивалните градове, в които попадаше, и дъл-
го стоеше пред огледалото, успокоявайки разочарованата 
тълпа от тъжната си младост, която искаше месо, пиене, иг-
ри и жени. Нима това е ТОВА?" - питаше се той, застинал в 
успеха си, сам против всички. 
 И тъй, той потискаше своята нарцисоидност колкото 
се може повече и самият почти беше повярвал, че никога не 
й се е подавал (ама че къса памет!), но ето, тя ненадейно го 
беше обсадила и сега какво друго беше той, ако не буквал-
ният, зле гравиран Нарцис, който вече десетилетия се влачи 
из учебниците по гръцки и латински и илюстрациите на 
"малките митологически речници" - гол, както и самият той, 
и тъпо загледан в собственото си отражение, подмладено с 
двайсет и седем години; сам със себе си на морския бряг, 
сляп и глух към всичко, освен към мъките и удовлетворени-
ята, през които ще трябва да премине онова момче. 


