
 
 
 Гимназиалните години на Херцег щяха да преминат 
в сляпа любов към Лина Коен. Виждаше я твърде рядко, ви-
наги заобиколена от свита лели в черно. Трепереха над нея 
като виновници, които искат да изкупят цялата пропусната 
нежност. Тъмнокосата Лина приличаше според Херцег на 
малка нещастна принцеса и точно този така тъжен невидим 
белег на бледото й лице го привличаше повече от всичко. Тя 
му се усмихваше, когато се разминаваха, като че ли се бу-
деше след продължителна болест. Може би вече не си 
спомняше за бягството им в Дубровник, но Херцег все пак 
бе едно от лицата от дългогодишното море, от което за миг 
беше изплувала тя, затова в усмивката й имаше нещо от об-
щата тайна и познанство, същевременно и нещо, което ясно 
му говореше, че вече не принадлежат на същия блян. 
 Преценяваше хубостта на другите момичета според 
това доколко приличат на нея. Като проследяваше Лина Ко-
ен и вечните й лели, откри къде живее: това беше една бога-
ташка къща, строена непосредствено преди войната, с мра-
морен вход и прозорци, които гледаха към малък парк. През 
спуснатите завеси на първия етаж в зимните дни се процеж-
даше топла розова светлина, която загатваше за разкош и 
удобство. С абсолютна сигурност знаеше, че Лина живее 
точно зад тези пердета! Смешно, тази къща и тези прозорци 
щяха да останат завинаги за Нико Херцег образец за изис-
каност, която никога нямаше да достигне и, въпреки че ще-
ше да проникне и в най-затворените апартаменти и вили, да 
плува в тюркоазеносини басейни, да бъде канен от най-
преуспелите и богати хора на своето време, момчешката му 
мечта никога нямаше да бъде надмината. 



 За Херцег Лина Коен беше приятелка от нещастните 
години, която преди него е имала късмет да се измъкне от 
калта. Той все още беше в неволя и, разбира се, очакваше от 
своята малка добра фея да му подаде ръка, да каже, може 
би, някоя дума на закрилниците си, за да избавят и него. 
Вярваше, че няма да го забрави. 
 Вече беше петнайсетгодишен и се срамуваше, че, из-
глежда, единствено той не е бил с жена. Веднъж му се отда-
де случай, но той не се възползва. Пазеше се за Лина Коен. 
 Опитният Лончар, повтарач, по-голям с три години 
от останалите в класа, ги заведе по заплетените сокаци на 
Куюмджилъка до някакъв бордей, от чиито стени, измазани 
с кал, тук-там се провиждаше рогозка. Влязоха в тази къща 
изотзад, през двора, в който хамалите оставяха през нощта 
двуколките си, а селяните - празните си кошове. Беше ноем-
ври, един от онези мъгливи дни, когато ти се струва, че об-
лаците са пуснали завинаги корени в мазите и че вече нико-
га няма да се качат на небето. Херцег си спомня, че на пети 
прегазиха голяма локва с черна мазна вода, смесена с нафта, 
и се спряха пред разклатена дървена стълба, по която гние-
ха парцалени черги. Лончар ги пускаше един по един горе 
на етажа, откъдето достигаше дрезгав женски кикот. Сумра-
кът обгръщаше тази мръсно-влажна сцена на "обезчестява-
нето". Най-после дойде редът на Херцег и Сеад да се качат 
до вратите на еротичния рай; бяха уплашени и непрекъсна-
то се извръщаха към двора, където чакаха другарите им по 
нещастие. Преминаха по дълъг коридор до някаква полуот-
крехната врата, през която се виждаше стая, осветена със 
слаба крушка от двайсет и пет свещи. В първия миг Херцег 
не различи нищо, освен очукан леген и купчина сиви парца-
ли върху железен креват, а малко по-късно схвана, че в тези 
черги лежи нещо космато и бяло. Една гола женска ръка си 



проби път през старите зимни палта и окъсани одеала, омо-
тани с мръсно-жълтеникави чаршафи: "Ела... не хапем!" - 
подкани ги женски глас и Сеад пръв се приближи към това 
двуглаво чудовище (Нико разбра, че в кревата има две же-
ни!), а онази ръка умело разкопча колана на панталоните му 
и те се свлякоха върху обувките му като знаме. Онемял от 
страх, неспособен да направи дори една крачка, Херцег 
ужасен гледаше как от мръсното парцаливо кълбо се надига 
разчорлена женска глава и се приближава със стон към сто-
маха на момчето; чу как нещо шляпа, сякаш чудовището се 
облизва и скърца със зъби. В стаята беше неутешимо пусто - 
ето, най-сетне така откри мястото, където се извършва най-
важният от всички тайни мъжки ритуали. Сеад се осмели да 
премине през изпита по мъжественост, а той? Гърдите му се 
изпълниха с упорство: "Ако по този начин се спечелва жена 
и се става мъж - мислеше си той, - то аз завинаги съм про-
тив!" Докато стоеше така, изпитваше съвсем същото, както 
на Циркус-плац, когато плати да види жена с три крака, ня-
каква полугола нещастница, омотана с парчета агнешка ко-
жа. Обърна се и изтича надолу по стълбите с чело, оросено 
от студена пот. 
 - Какво стана? - попита го Лончар, изненадан от така 
бързото му връщане. 
 - Нищо... 
 - Как нищо, педал такъв? - кресна малкият посредник 
между девствеността и блудството. - Зер бадева съм те во-
дил чак дотук? 
 - Пусни ме! - изкрещя и го блъсна в онази локва. 
 На другата сутрин влезе сутрин влезе със страх в 
класната стая и, без да погледне никого в очите, седна на 
чина си до прозореца. Клубът на малките самци около "Ца-
рицата на печките" се хвалеше със снощния си подвиг. Как-



во общо имаше той с тези момчета, които шумно прославя-
ха посвещаването си? Посивели от облачното утро, с лица, 
целите в пъпки и пришки, със сплъстени коси, криви крака 
и нещо коварно в погледа, стояха и се кискаха; описваха 
всичко, което бяха им правили онези две нещастнички в 
кревата. Дори и онези, които таяха някакви симпатии към 
него (например Сеад), не смееха да покажат дали са на не-
гова страна: зачитайки закона на тълпата, бяха намъкнали 
на лицата си изражение: "Оправяй се, както можеш, но не 
ни се иска да сме сега в твоята кожа!" Още не говореха за 
неговия за неговия случай, но той знаеше: Лончар, този ра-
финиран мъчител на слабите и самотните, преднамерено 
отлагаше удоволствието, за да го измъчи колкото се може 
повече. 
 В седем и половина сутринта улицата под прозорци-
те на Gymnasium-а гъмжеше като мравуняк. Сред тъмноси-
вите ученически палта от време на време блясваха белите 
блузи на продавачите на кравайчета и фъстъци, пресичаше 
бързо някое ярко палто на девойка, кичур светла коса в на-
въсеното есенно утро или червена баретка в пороя от черно-
сини ученически фуражки с цифри... На входа тази сутрин 
дежуреше непреклонният латинец и никого не пускаше в 
Gymnasium-а без униформената ученическа шапка с ширит. 
Обърнат с гръб към сградата, той, естествено, не можеше да 
види как от всички прозорци плющи дъжд от фуражки; оне-
зи, които вече бяха влезли вътре, хвърляха своите шапки на 
другарите си навън. 
 Най-после, напрежението, подгрявано от Лончар, 
достигна връхната си точка: всички глави се обърнаха към 
него - мъчението трябваше да започне! 
 Стана от чина си, спокойно прибра тетрадките си в 
чантата и отвори прозореца. Прекрачи перваза и се озова 



така на височината на третия етаж - в студения утринен въз-
дух, по-точно, върху корниза, по който лежаха изронени 
парчета опадала от стряхата мазилка, гълъбова тор и пръс-
нати пера. Стоя известно време върху хлъзгавата ламарина, 
която пукаше под ходилата му, облегнат с гръб о стената 
между два прозореца, единият от които беше зазидан - само 
вдлъбнатина в жълтеникавата грапава стена! Отначало ни-
кой не го забеляза. Дълбоко, под върховете на обувките му, 
монотонно ромонеше сивкавата ученическа река, оставяща 
при раздвижването си петна от мокър асфалт. Първо се чуха 
отделни викове - бяха го забелязали - а тогава към него по-
летяха няколко самотни крясъка, докато цялата улица не 
беше залята от ужас. Учителите спряха учениците. Някой 
крещеше като обезумял да запазят тишина, защото момчето 
на третия етаж щяло да се уплаши и да падне! Викаха му: 
"Не гледай надолу! Не гледай надолу!" Движението спря. 
Всички стояха като вкаменени. Мястото, на което се очак-
ваше да падне, се разчисти. Херцег предпазливо запристъпя 
по корниза. Усети как дълбочината непреодолимо го прив-
лича, изведнъж страшно му се прииска да бъде долу - само 
скромна частица от незастрашената сива маса! Събра сили и 
се отлепи от стената. Сега дясното му рамо се опираше о 
мазилката, а лявото - о нищо: само пустия студен въздух. 
Корнизът не беше толкова тесен, че някое слабо момче да 
не може да ходи по него, и той тръгна. Беше го страх. Шеп-
неше: "Лина, пази ме!". Запъти се към синкавата планина, 
която се виждаше в перспектива зад сградата. Не смееше да 
погледне надолу към улицата. Стараеше се само да следи 
стъпките си по раздробената мазилка - нищо друго. Чуваше 
как след него се отварят един след друг прозорците на 
Gymnasium-а, вслушваше се в глухото съскане на улицата 
под себе си. Стигнал така до края на корниза, продължи да 



се движи по южната страна на сградата, след това премина 
на задната стена и като мина северната страна, отново изс-
кочи на фасадата, откъдето беше тръгнал, стигна до прозо-
реца на класната си стая, от който се дръпнаха неговите съ-
ученици, за да не му попречат, прекрачи го и влезе вътре, 
затвори крилата и спокойно си седна, сякаш нищо не беше 
се случило. 
 Улицата зашумя с облекчение.  
 Разпитваха го директорът, класният му и секретарят 
на Gymnasium-а. 
 - Нико Херцег? 
 - Аз. 
 - Защо ходи по корниза? 
 Мълчеше. 
 - Глух ли е? 
 - Изглежда... 
 - Питам те, защо ходи по корниза? 
 - Чуваш ли? Директорът те пита защо ходи по корни-
за! 
 Мълчеше като гроб и в тази няма бариера беше 
единствената му защита. 
 - Защо ходи по корниза? 
 - Не знам... 
 - Не знаеш? 
 - Не знам. 
 - Какъв ти е Нико Херцег? 
 - Аз съм Нико Херцег! 
 - Будала! Знам, че това си ти! Питах те какъв ти беше 
другарят Никола Херцег? 
 - Баща... - отговори вместо него класният му. 
 - Баща?! И не те е срам! Петниш паметта на баща си! 
 Продължаваше да мълчи, преглъщайки слюнката си. 



 - Е? - продължи директорът. - Какво да правим сега с 
тебе? А? 
 Сви рамене. 
 Директорът дрънкаше с ключовете: 
 - Какво да правим с тебе? 
 - Накажете ме... - предложи тихо. 
 - Да те накажем? Да те накажем... - повтаряше дирек-
торът. - А какво друго, освен да те накажем! И то за назида-
ние. Заминавай! 
 Първия час имаха география. 
 Втория и третия - писмени упражнения по френски. 
 През голямото междучасие го наказаха със строго 
мъмрене от директора и с НУЛА ПО ПОВЕДЕНИЕ. 
 Чувството, че се различава от съучениците си, от 
връстниците си на улицата, от учителите и, изобщо, стру-
ваше му се, от всички останали в града, го гнетеше като 
проклятие. Никак не можеше да влезе в крак. Не го закачаха 
повече, защото започнаха да го уважават: обиколката на 
Gymnasium-а по корниза на третия етаж му създаде слава на 
отчаян и готов на всичко човек, а нулата по поведение под-
държаше този висок авторитет. Все пак, чувстваше се окле-
ветен и често ловеше изпитателните погледи на останалите 
в класа. В тях нямаше нито съжаление, нито заплаха, нито 
съчувствие - нищо! Само го гледаха като рядка птица. 
 Направен от материал по-друг от този на ближните 
му, той трябваше да плаща цената на различието, което едва 
по-късно щеше да стане привилегия. Учителите бяха на 
страната на мнозинството момчета, нагаждайки се към тъл-
пата. Подхранваха изобилно чувството му на изолираност. 
Често го хващаха в грешки, които правеше от разсеяност: 
 - Хей, Херцег! Откъде си паднал? От Луната ли? Съ-
буди се най-после!Повтори какво казахме току-що! Не, не 



му помагайте! Нека да каже какво говорех сега! Хайде! Не 
знаеш ли? На ушите си ли седиш? Не те интересува, че си 
дера гърлото заради такива малки въшливци като тебе! Слез 
от облаците или аз лично ще те сваля и ще видиш какво ще 
стане тогава! 
 Бойната томахавка беше изкопана и щеше много во-
да да изтече, докато пак я закопаеше. Малкото му сърце ту-
паше в единоборство с четирийсетгодишните, които здраво 
държаха юздите на живота в ръцете си. Мислеше си: "...Сега 
губя, губя, губя, губя, губя; скоро ще бъда на самото дъно; 
ето, ходилата ми вече го докосват - по-дълбоко вече не мо-
же да се падне! Това е краят на страданията ми, свърши се с 
мене! Сбогом!" 
 Още не знаеше, че онези, които се гмурват към дъно-
то, изплуват обикновено два пъти по-бързо от останалите! 
Нима и за него не говореха завистливо, че "относително 
бързо изплува на повърхността"? 
 "Не ми остава нищо друго - мислеше си той, - освен 
да се свия на кълбо и да издържа на всички удари; те няма 
вечно да ме държат под око. Но все пак са възглупави и 
прости: Ще се напият, ще спят след обяда, ще дойдат ва-
канции, официални празници, недели - ще се възползвам от 
всеки миг тяхно невнимание, за да ме забравят. Ще се скрия 
от погледите им... Тяхната инквизиция не може да продъл-
жи вечно, тъй като те бързо се засищат със счупени играчки 
и животни, които са измъчени от тях; вниманието им отв-
лича някоя нова жертва... Ще порасна и ще им го върна 
тъпкано! Ще бъда търпелив и ще чакам, а след това ще ми 
изплатят всичките си дългове! Да, кълна се!" 


