
        Тихичко отвори вратата на дома си. В малките часове на нощта спящата къща беше уютна 

и сигурна като майчина утроба. Събу тежките кубинки с полепнала кал, воняща на мърша и страх. 

Колко често се замисляше, че мъжете на неговите години са в най-безгрижният и свободен момент 

от живота си - купони, мацки и почти нищо за тревога. Разроши с уморен навик рошавия си перчем 

и вдигна фанелката си пред напуканото огледало за да види за следи от последната битка. По 

изваяните гърди, които би погалила със страст не една жена имаше следи от зъби със странна 

форма.  Джими  присви плътни устни от болка, когато поля раната с уиски не пропускайки и 

няколко глътки за вътрешно лечение. В очите с особения цвят на патинирана мед проблясна онази 

обреченост, която често приемаме за съдба, карма. Наведе глава и се замисли за безумния път, по 

който беше неусетно избра в живота си. Никой не беше наясно какво прави голяма част от нощите 

си. А нощите почти винаги бяха като материализирани кошмари. Нощи, в които преследваше, 

убиваше същества изтъкани от зло и отмъщение и стремящи се да донесат ада на Земята. Но 

винаги се връщаше в бащиния си дом. Дом, в който беше роден, в който изгуби майка си преди 11 

години. Дом,  в който баща му доведе новата си жена. Дом, в който живееше брат му. Да, 

хлапето беше неговата котва, неговия пулсиращ маяк, семето на надеждата и шепа добро,което 

караше да огрява лицето му в сдържано щастие.  Помнеше първата си среща с  Ричи, държейки 

го на ръце след изписването на мащехата му от родилния дом. Малкото вързопче размахващо 

миниатюрни пръстчета отвори широко очи в мига, когато Джим го притисна до себе си. Докосна с 

пръст няколко дневната брада на брат си, след това върха на носа му, а накрая точката м/у 

веждите. Големия брат едвам не го изтърва от изненада, а зад клепачите му се плискаше светлина 

и топлина, които идваха от бебето в бледо - синя камизолка. Кръстен Ричард,нежно наричан Рич 

(богатство) даваше усещане, че света е прекрасно място, смеха му, момчешките му мечти и игри 

усмихваха всеки,който го погледнеше. Но не само умиление предизвикваше малкия, който 

растеше обгрижван и обичан не само от семейството си, но и от цялото малко градче. Рич беше 

като ангел в уязвимото тяло на момче, който осветяваше всички около себе си, с думи и жест 

умиротворяваше и грубите, побеснели мъже, събуждаше обич и в съсухрените сърца. От седем 

години Джим се бореше със злото в света за да  го разчисти  безопасен и светъл за брат си. Не 

съзнаваше, че от първата среща с библейското зло до последната с лешоядния кракатус нещата 

вероятно са били неслучайни, а плод на насочена светлина към тях от хлапето, за което беше готов 

на всичко. 

Прескочи 12-тото стъпало към втория етаж, скърцаше. Надникна през открехнатата врата на стаята 

на брат си. Влезе на пръсти и гледайки го как спи под юрганчето с щампи на герои. Чуваше сърцето 

си като пулсиране на океана гледайки  бледото дете с все още млечни зъби. Ричи се завъртя под 

завивката си и отвори внезапно очи. Бяха големи и топли като на кошута и макар безкрайно 

невинни - с притаена мъдрост и тъга в дъното им.  

  - Джими - сплете тънички пръсти около врата на брат си, гушкайки се в мръсната тениска - ти се 

прибра! Разкажи ми приказка! 

 - Късно е братле, спинкай, утре те чака денят пълен с толкова нови неща, събирай сили. 

 -Моля те, седни до мен, но първо провери в дрешника. Струва ми се, че нещо ме дебне там. 



   Не можейки да откаже на такава молба Джим стана, отвори дрешника внимателно взирайки се 

във всякакви съмнителни следи, затвори, извади от джоба си парче тебешир и с бързи движения 

описа кръг около леглото с няколко странни символа. Приседна, сложи светлата глава на детето на 

рамото си, затвори очи и започна приказката си: 

    "В източния край на Джърси, там, където промишлените сгради, изоставени фабрики, 

контейнери наредени на 4 етажа по продължението на реката и стотици ръждясали скелети на 

кранове като замръзнали гиганти живее чудовище. Родено като нормален човек преди 41 години, 

но с инстинкти,огромна  сила и чиста форма на зло.  Често сменя леговището си, като в района 

има голям избор, но винаги тъмни, почти недостъпни места. От тъмнината, която предпочита то с 

времето започва да  не понася светлината, но развива перфектно зрение нато на горски хищник. 

Чудовището е по-страшно  от хищник. Вълка, пумата, мечката се хранят с месо, но не убиват за 

забавление, докато то си играе с избраната жертва дълго и сладостно, поставя капани, после 

разтваря хватката на ноктите, преструва се, че си отива само за да може да се впусне отново в 

смъртоносната си игра. Ако го видиш - трудно ще откриеш човешкото у него - вонящата му кожа, 

покрита с калта край реката, кръвта на жертвите му и мръсотията, трупана с години. Зърнато 

неведнъж от работници в зоната, както и моряци от корабчетата по реката и наречено  Калният 

човек, носено почти като приказките за сирени и чудовищни октоподи в моряшките кръчми.. " 

  - Джим, има ли го наистина! - затаи дъх Рич очакваше отговора на брат си 

- Вече го няма, братко, няма го... потрепна той и притисна детето още по-силно в прегръдката си. - 

Не бих го оставил да живее в същия свят с теб. - Сега спи, приказката свърши.  

 Рич въздъхна щастливо, толкова горд. Когато преди 8 години, все още само ангел, разтревожен от 

света превръщащ се в толкова страшно и опасно място - той търсеше сред крехките хора своя 

бъдещ герой. Намери го в едно на изглед обикновено момче и избра да му стане брат. 

 


