
 
 
 Щом Херцег беше въведен в учителската стая след 
кратко чакане, всички учители станаха от местата си, за да 
отдадат своеобразна почит на лошия му късмет. Последен 
стана директорът, който от разтворената "Книга за съобще-
ния и наредби", чийто всеки нов пасаж започваше еднакво, 
със: "Строго се забранява..." , прочете с гробовен глас, че 
"Педагогическият съвет на Gymnasium-а единодушно реши: 
Херцег Н. Нико, роден 1937 година, ученик от VII "в" клас, 
да бъде изключен от това училище за една година, без право 
да се записва в която и да е гимназия на територията на Фе-
деративна народна република Югославия..." 
 - Съжалявам, синко - каза директорът, след като зат-
вори книгата, - но, с единайсет слаби оценки, единствено ти 
си имал мотив да изгориш дневника! Млад си, имаш време 
и ум в главата... Можеш да си вземеш нещата! 
 - Вече ги взех... - каза Херцег и излезе с наведена 
глава от учителската стая в прекрасния слънчев ден. 
 Старият Gymnasium издъхна няколко години по-
късно, когато един трепетно прозрачен септемврийски ден 
през мрачния му портал се втурнаха със смях рояци моми-
чета. Гимназиите на-после станаха СМЕСЕНИ, а из стого-
дишното мъжко светилище заехтяха мелодични женски гла-
сове. Започна една съвсем нова страница в историята на то-
ва австроунгарско училище: бяха изхвърлени старите чино-
ве покрити с резби, а внесени нови маси със зелени плотове 
от гетинакс и алуминиеви столове. Всеки можеше да седи 
там, където си иска и с когото си пожелае. Момичешките 
крака вече не бяха тайна! На розовите бедра под престилки-
те девойките изписваха с виолетово мастило решения на 
квадратни уравнения и химически формули. Клозетите 



опустяха, защото в училището беше въведена специална 
СТАЯ ЗА ПУШЕНЕ! Учителите започнаха да се обръщат 
към учениците на "Вие", бяха премахнати затворническите 
ученически шапки и изправянето в ъгъла, а на всеки педаго-
гически съвет присъстваше и представител на учениците. 
 Може би съпротивата на Нико Херцег не беше съв-
сем напразна? Но както и да е, той не се възползва от пло-
довете на своя бунт. Те узряха твърде късно, когато той бе-
ше изхвърлен от училището - в живота! 


