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Гривна с диаманти

Фантастичен разказ

Любомир Николов

Не обичам гривни с диаманти.

Не се плашете, няма да ви мърморя по старчески – виж го,

значи,  тоя,  помъкнал  на  ръката  си  половин  кило  сребро  и

брилянти като орехи, а пък сигурно е изкарал само курсовете

за пилот-любител и прочие, и прочие... Не съм от тия старци.

Знам, че гривните вече са се превърнали в традиция. Носят ги

почти всички от младите пилоти. Останалото е въпрос на вкус

– дали ще носиш дискретна сребърна лентичка около китката

си или споменатато половин кило. Нищо, разбирам и едните, и

другите. В края на краищата и ние сме били млади. За друго

не обичам гривните – защото ми напомнят откъде тръгна тая

традиция.

Борис...

Опитайте да си го представите. Огромен, усмихнат, загорял

от слънцето. Двадесет и пет годишен пилот-космонавт първа

класа. Бялата риза разпъната по раменете му, късите ръкави

готови  да  се пръснат върху  бицепсите.  Седи Борис  на  кея,

провесил  крака  над  вълните,  дрънка  на  китара,  а  наоколо

момичетата...  Обичаха  го  момичетата.  Е,  да  не  си  кривя

душата, и мене обичаха, но Борис беше друго нещо.

Не се усмихвайте. Знам какво си мислите. Бил съм, бил съм

и  аз  на  двадесет  и  пет  години.  Тия  златни  години,  когато

можеш цяла нощ да пееш песни и да свириш на китара, да се

обзалагаш,  че  ще  пробягаш  от  край  до  край  по  ръба  на

вълнолома с по едно момиче на всяко рамо, после в някое

тихо кътче да разказваш за подвизите си (е, преувеличаваш
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малко, няма как), а на сутринта – чаша кафе, две шепи вода

на лицето и минаваш пред лекарската комисия с триумф, само

ветераните в коридора те гледат мрачно – за тях лекарската

комисия е съвсем друго нещо.

Разсейвам  се…  За  Борис  говорех.  Той  не  е  останал  в

историята на космонавтиката. Гривните по ръцете на пилотите

са станали традиция, но едва ли някой някога ще си спомни за

Борис. Пък и откъде накъде ще го помнят? Имената на такива

хора живият само докато са живи приятелите им. Добър пилот,

отличен  другар,  душа  на  всяка  компания.  Нищо  повече...

Впрочем,  има  и  още нещо –  винаги  му  вървеше.  От  колко

опасности се е измъквал сам,  че и мене е измъкнал.  Нищо

нямаше да му се случи,  нищичко,  и сега щеше да е тук,  до

мен, стар и белобрад. Само да не беше Бианка...

За вас, днешните пилоти, космическият кораб е като дреха.

Влизате  в  него,  включвате  се  и  очите  му  стават  ваши очи,

компютърът става ваша памет, корпусът се слива с телата ви,

усещате всяка система – от антените до отражателя, от хипера

до  планетарните  двигатели.  Нямате  нужда  от  посредник,

корабът – това сте вие. А помните ли от учебниците как се е

развивало управлението на космическата техника? Отначало

– компютри и микрокомпютри, стотици сложни системи в него

и  в  наземния  център  за  управление  на  полета,  десетки

оператори,  които  да  ги  обслужват.  Неикономично,  но

поносимо, когато става дума за по-малки разстояния. По-късно

успели  да  концентрират  всичко  само  в  корабния  компютър.

Още по-късно компютърът станал самостоятелен.  Надарили

го с човешки глас и способност да ръководи не само полета,

но и екипажа.

Виждал съм подобни модели, последните от тях изчезнаха

по наше време. Вече масово ги заменяха с биокомпютри – по-
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оперативни  и  по-компактни,  но  работата  не  е  само  в

размерите.

По онова време усвоявахме Новите планети.  Знаете ги –

Ригел  8,  Лебед  А  и  Лебед  В,  Бета  Хидра,  70  Змиеносец...

Трябваше  да  осигурим  на  първите  колонисти  непрекъснат

поток от товари и ние го осигурявахме. С днешната техника

всичко  изглежда  просто.  Товариш,  излиташ,  скок  през

хиперпространството, корекция, нов скок и си готов за кацане.

Само  че  тогава  нямахме  такава  точност.  Пет  скока,  пет

корекции и ако имаш късмет, вече си някъде в пределите на

две седмици полет. Летиш сам или с още един пилот, скучаеш,

а от таблото ти приказва бездушният глас на компютъра. Как

да  не  я  намразиш тая  тъпа  и  винаги  права  машинария?  И

психолозите  единодушно  решиха  –  новите  биокомпютри

трябва  не  само  да  се  грижат  за  полета,  но  и  да  правят

компания на пилота.

Надариха ги с личност.

Какви личности имаше само! Сякаш беше въпрос на чест за

всеки  екип  да  вложи  в  своя  биокомпютър  най-невероятния

характер. Ние, естествено, не останахме по-назад от другите.

Кръстихме  нашия  Олд  Джо  или  просто  Старика.

Програмирахме го като мрачен песимист и алкохолик. С него

не можеше да се скучае. Беше способен в средата на полета

да  заяви:  „Аз,  момчета,  такова,  съм  се  натряскал  и  затова

лягам да спя.  Вие,  значи,  дръжте курс  0-115-Х и да  не сте

посмели да ме будите”.  Разбира се,  всичко  беше имитация.

Системите не спяха и ако се наложеше, от таблото изведнъж

се  надигаше  възмутен  възглас:  „Идиоти!  Празноглавци

нещастни!  Къде  гледате?  Аз,  старият  човек  ли  трябва  да

регулирам осми блок? И от курса сте се отклонили, дяволски

чеда! А после Олд Джо виновен!”
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Обичахме  си  го.  Когато  не  се  преструваше  на  пиян,

разказваше анекдоти или измислени спомени от младостта си

като  канадски  трапер  и,  честна  дума,  неведнъж  ми  се  е

струвало,  че  наистина  го  виждам,  седнал  на  верандата  в

люлеещия се стол, с бутилка уиски в скута.

После се случи така, че и мълниеносната реакция на Олд

Джо не успя да ни спести едно принудително кацане. Ние с

Борис се отървахме леко,  но корабът  пострада,  а  заедно с

него  и  биокомпютърът.  Потъгувахме  за  Старика,  обаче

работата не чакаше. След една седмица получихме нов кораб,

а в него – Бианка.

Ако знаех тогава! Ей, ако знаех...

Влизаме в кораба. Включваме всички системи, проверяваме

ги  и  изведнъж  от  таблото  се  раздава  звънко,  почти  детско

гласче:

– Здравейте, момчета. Да се запознаем. Казвам се Бианка.

Не  знам  кой  от  психолозите  го  беше  измислил.  Според

някои слухове началството не гледало с добро око на нашата

дружба с Олд Джо. Водела до спадане на дисциплината.  Е,

може  и  да  са  били  прави.  Бианка  сложи  край  на  всякаква

разпасаност и ергенска немарливост на борда.

Как да не бъда изряден и стегнат, като знам, че тя ще се

обади:

– Моля  ти  се,  Дик,  не  ходи  така.  Ако  знаеш колко  не  ти

отива тая четина...

Олд Джо спокойно можех да го пратя по дяволите, пък и той

не се интересуваше особено дали съм бръснат или не. А това

проклето женско гласче,  из което се търкаляше като камъче

френското „р”, просто ме хващаше в капан. Е, писне ми някой

път, наругая  го,  то се разплаче  и престане да ми приказва.

Личност!  Обажда  се  само  да  се  извини.  Започвам  да
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приказвам, запъвам се, по някое време Бианка се разсмее и

казва:

– Най-много ти харесвам това, Дик, че си добър по душа.

И отново сме приятели.

Много бавно разбраха психолозите някои неща. Отначало

всички мислеха, че биокомпютърът е машина като останалите.

Просто има още една функция – да забавлява пилота. А когато

стана ясно накъде са тръгнали работите, вече беше късно.

Знаете  как  е  след  полет.  Едва  изчакваш  да  дойдат

техниците, обясниш им какво да проверят, къде да пристегнат,

кои системи да регулират – и бегом към най-близкият населен

пункт да се насладиш на цивилизацията. Откриеш там стари

приятели,  или  набързо  се  запознаеш  с  нови,  събере  се

компания  и  започва  веселието.  И  с  Борис  беше  така…  .до

някое  време.  А  сетне  започна  да  напуска  компанията,  да

изчезва по цели вечери.  Питам го къде е бил – мълчи и се

усмихва. Е, аз съм дискретен приятел, но накрая не издържах.

Проследих го една вечер…

Досещате ли се? Върна се право на кораба.

Ако  можете,  представете  си  картинката:  аз  седя  в

шлюзовата  камера,  подслушвам  и  изгарям  от  срам  за

постъпката си.  В кабината – Борис.  Зад пулта,  сред хиляди

други системи – два килограма органична материя, наречена

Бианка. И двамата не усещат, че съм там. Разговарят. Питате

за какво? Знам ли… За всичко и за нищо. Дълбаят в душите

си,  споделят  кой  какво  обича,  разправят  си  спомени,  тоест

предимно Борис разказва, а Бианка го слуша, и ако щете ми

вярвайте  –  но  дори  по  мълчанието  й  се  усеща,  че  се

възхищава от него.
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Много  сме  напреднали  днес  във  всички  науки.  Нито

космосът, нито атомът имат тайни за нас. Ала може ли някой

да ми каже как и защо се влюбва човек?

Дълго се колебах тогава. Чак след три дни събрах кураж.

Нямаше как, приятелят ми, може да се каже, загиваше. Хванах

го натясно и започнах да го убеждавам. Ти, казвам, съвсем си

се объркал, Борисе. Разбираш ли докъде си стигнал? Ами че

това е само глас! Нищо друго няма, освен един биокомпютър

за пулта, дето не е нито мъж, нито жена. Опомни се, докато е

време, защото цялата работа е направо безнадеждна.

– Знам – отвръща той и се усмихва. – Бианка ме убеждава

в същото. Е, и какво?

Отмина и ме остави като статуя да стоя и да мисля какъв

разумен довод да противопоставя на неговото „Е, и какво?”.

Няма да крия, обидих се. Щом като не цени приятелските

грижи,  нека  си  троши  главата.  Правех  се,  че  нищо  не

забелязвам и го оставих в кабината да си приказва с Бианка.

Както преди, бродех насам-натам с компании, само че вече не

ми беше весело. И аз не знам защо – дали защото го нямаше

Борис, или защото знаех, че все повече затъва. А може и да

съм  предчувствувал  тогава.  Сигурно  нямаше  да  издържа  и

щях да направя нещо, ако не бяха слуховете. Разправяше се,

че  психолозите  са  сериозно  разтревожени  от  ролята,  която

започват да играят  биокомпютрите  и  скоро  щели да вземат

мерки. Вярно, взеха ги. Шест години по-късно.

А тогава само предчувствувах какво ще стане. Може би и

Бианка предчувствуваше. Или просто се тревожеше за Борис?

Така или иначе не пропускаше да ми се обади преди всеки

полет:

– Моля ти се, Дик, провери още веднъж „пашкулите”.
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Какво да проверявам, когато „пашкулите” бяха директно на

нейно  подчинение.  Ако  с  кораба  се  случеше  нещо

непоправимо.  Бианка  можеше да ни катапултира  за  част  от

секундата. Тия системи имаха тройна връзка с биокомпютъра

и  никаква  повреда  не  можеше  да  остане  незабелязана  Но

Бианка  се  тревожеше.  За  нейно  успокоение  лягах  под

креслата и с часове проверявах „пашкулите”. Понякога Борис

се шегуваше, че съм станал прекалено боязлив. Мълчах си.

И ето,  че се случи.  На връщане от Бета Хидра скокът се

оказа  прекалено точен.  Озовахме се не извън Системата,  а

вътре – нейде между орбитите на Марс и Юпитер.

Всичко  стана  за  броени  секунди.  Нещо  се  мярна  на

екраните  и  гласът  на  Бианка  изкрещя:  „Готови  за

катапултиране!”.  Тя  имаше  невероятна  реакция  и  може  би

всичко щеше да бъде наред, ако Борис не бе осъзнал какво

означава  този  вик.  Хората  се  катапултират  само  когато

корабът е заплашен от почти сигурна гибел. А за него корабът

– това беше Бианка.

Коланите на креслото ме стегнаха, прозрачната черупка на

„пашкула” ме обгърна от всички страни и през нея видях как

Борис  се  хвърля  към  пулта,  за  да  превключи  на  ръчно

управление.  Навярно  се  надяваше  да  спаси  кораба.  Тогава

кабината се люшна наляво, назад, напред – Бианка можеше

да  прави  такива  фокуси  с  маневрените  двигатели  –  Борис

рухна право в креслото, „пашкулът” го обви, а после аз вече

летях в пустотата и изведнъж ме ослепи страхотен взрив.

Корабът се беше блъснал в един от безимените астероиди.

Борис повече  не спомена нито дума за тази  катастрофа.

Спестих  му  излишните  приказки  с  разните  комисии,  всичко

уредих сам. И само веднъж, докато ни откарваха до Земята
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със  спасителния  катер,  той  ме  погледна  в  очите  и  бавно

произнесе:

– Аз й отнех три секунди.

Повече  не  летяхме  до  звездите.  Той  остана  само  на

вътрешни полети – из Системата. Не можех да го изоставя и

двамата се настанихме в базата на Фобос.

Знаех, че е решил на всяка цена да посети отново мястото

на  катастрофата  и  уредих  всичко.  По-добре  беше  да  го

придружавам,  отколкото  някой  път  да  се  измъкне  сам.

Момчетата  ни  помогнаха  да  изкараме  незабелязано

двуместката от хангара.  А гориво...  е,  кой  е  чувал  някога и

някъде пилотите да нямат икономисано гориво. С много труд

открихме астероида и се закрепихме към него. Трябваше два

пъти да го обиколим, преди да разберем, че една сиво-черна

маса не е нещо друго,  освен останките от-кораба.  Борис се

нахвърли върху купчината обгорял и разтопен метал с някаква

сляпа ярост – разкъртваше, разбиваше, режеше с плазмената

горелка. Но, боже господи, какво да търсиш, когато не можеше

да се разбере дори къде е бронята, къде е реакторът, а къде –

вътрешните прегради. Носовата част може би въобще се беше

изпарила. А Борис търсеше именно нея, знаех това, макар че

откакто кацнахме на астероида,  той  не бе произнесъл нито

дума.  Не  говореше,  не  спеше,  не  ядеше,  само  режеше  ли,

режеше  и  непрекъснато  поднасяше  към  всяко  парченце

портативния  анализатор.  Аз  понякога  му  помагах,  понякога

седях  в  кабината  и  си  хапех  юмруците.  Защото  момчетата

можеха да ни прикриват до време. После началството щеше

да узнае и, честна дума, никак нямаше да ни бъде добре. Но

как да го кажа на Борис? Страх ме беше, че изобщо няма да

ме чуе,  или,  още по-лошо,  ще се усмихне с оная своя куха
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усмивка  и  ще ми каже:  „Добре,  Дик,  добре,  добре.”  А  след

секунда ще забрави, че съм до него.

На четвъртия ден ставите на юмруците ми бяха изпохапани

до кръв. Борис не приличаше на човек.  Един път погледнах

отблизо през шлема му – и повече не посмях. Осъден беше,

разбирате ли какво искам да кажа? За него нямаше живот, ако

не  откриеше  онова,  което  търсеше.  Докато  си  сменяше

кислородните бутилки, успях да се докопам до анализатора и

разбрах какво е: въглерод и въглеродни съединения.

С две думи – останки от органична материя!

На  петия  ден,  докато  отново  му  помагах,  Борис  откри

диамантите.

Диаманти…  Силно  казано.  Вземете  парче  жива  плът,

подложете го на чудовищни налягания и температури – и ако

имате  шанс,  може  да  получите  диамантен  прах.  Всъщност,

няколко нищожни черни кристалчета,  изровени с невероятни

усилия от тая сплав от метал и каменна шлака. Но за Борис те

бяха по-скъпи от всичко на света. Спомням си как с треперещи

ръце  ги  зави  в  парче  станиол,  после  седна  на  скалата,

усмихна се и каза:

– Добре, Дик, добре, чух те. Идвам.

И заспа. А пък аз нищо не бях казал.

По-късно, в базата, той сам си направи сребърната гривна и

сам  я  инкрустира  с  черните  кристалчета.  Отначало

изглеждаше  малко  нелепо  с  това  любителски  изработено

бижу,  но  момчетата  се  преструваха,  че  не  виждат.  Само

веднъж  чух  един  новак  да  се  изсмее,  като  видя  гривната.

Същата  вечер  го  срещнах  със  синини  по  физиономията.

Сигурно се беше препънал някъде из коридорите. На новаците

им се случва...

* * *
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След време свикнахме.

Месеците  минаваха  и  всички  мислеха,  че  Борис  ще  се

оправи.  Беше  станал  по-общителен,  смееше  се  дори.

Работеше  точно,  съвестно.  И  само  аз  знаех,  че  нищо,  ама

нищо  не  се  е  променило.  Защото  когато  разговарях  с

биокомпютъра  на  двуместката,  Борис  се  прехвърляше  на

задната седалка и си слагаше радиослушалките. Не можеше

да понася гласа на биокомпютъра.

Космонавт, който не разговаря с кораба си, рано или късно

греши.  Как  да  управляваш  тая  стоманена  грамада  само  с

ръчните команди, без да се посъветваш с нея? Борис просто

не биваше да остава в Космоса. Тогава написах рапорта.

* * *

Написах го и две години го държах на дъното на шкафчета.

Всеки  ден  си  повтарях  едно  и  също:  утре,  утре,  утре

непременно...  Цели  две  години  ми трябваха,  докато  събера

кураж  за  това  предателство.  Когато  най-сетне  се  реших,

измъкнах омачкания рапорт и  се спуснах на Марс  заедно с

отпускарите. Исках лично да го предам в управлението.

Това беше в деня на голямата авария на Деймос, може би

сте  чували  за  нея.  Разказваха  ми,  че  вдигнали  по  тревога

цялата  база.  Борис...  ех,  Борис  излетял  сам  с  нашата

двуместка.

* * *

Така свърши всичко. Мъчно ми е за него, разбира се. Но не

е там работата, а в онази гривна, която изчезна заедно с него.

Вие не знаете какво е това... Две години... И всеки ден едно и

също – мине се, не мине време, забелязвам го да седи в някое

ъгълче.  Откъснал се от света и се взира с празен поглед в

кристалчетата на гривната.  Седи Борис,  гледа своите черни

диаманти,  аз  гледам него,  докато  ме  забележи,  усмихне  се
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почти както някога, тупне ме по рамото и рече: „Какво си се

оклюмал, Дик? Хайде в спортната зала, да се раздвижим”.

Такъв го помня. Вървим ние, той се усмихва, а на мене ми

иде да вия от мъка. Защото на целия бял свят само аз си зная,

че с  мъничко  изобретателност  дори в  една нищо и никаква

двуместка  човек  може  да  скалъпи  апаратура,  създаваща

огромни температури и налягания, да изработи диаманти и да

ги  подхвърли  на  нужното  място.  Може,  щом  от  няколко

кристалчета зависи животът на най-добрия му приятел.

Само едно ме утешава – че той не разбра нищо. Чак до

края.

Не обичам гривни с диаманти...
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Сънища за космодора

Фантастичен разказ

Атанас Славов

– Внимание,  космодор  І  ранг  Гавон  Рен-Барх!  Стартова

готовност!

Индикаторите излъчваха неистова жълта светлина – сигнал

за  нулево  поле.  Деформираното  пространство  гасеше

звездите на екрана.

– Космодор І ранг Гавон Рен-Барх, старт след осем... старт

след седем... старт след шест...

– Космодор І ранг Гавон Рен-Барх! – величественият глас на

Доктриньора  се вряза в  диктовката на автомата.  – Очаквам

поредния ви успех в поредната ви мисия! Вие ще оправдаете

доверието ми, космодор!

– Старт!

Автоматите  тласнаха  кораба  в  нулевия  тунел  и  се

изключиха.  От този момент Гавон беше предоставен сам на

себе си.

* * *

Отвратителното  главозамайване,  появило  се  още  при

първия  преход,  упорито  не  желаеше  да  премине.  Затова,

когато  преходите  станаха  четири,  Гавон  реши  да  си  даде

почивка. До Слънчевата система оставаха няколко светлинни

месеца – нищожно разстояние за тахионния локатор.

Възстановил силите си в  биокамерата,  Гавон  се върна  в

кабината, изпълнен с кипяща бодрост. Пултът приятно охлади

пръстите  му.  Тихите  прещраквания  на  превключвателите

оживиха  екрана,  който  в  този  момент  трябваше  да  стане

продължение  на  неговите  очи.  Най-сетне  Гавон  видя
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Слънчевата  система  непосредствено,  а  не  в  записите  на

Станция  300.  Капацитетът  на  локатора  позволяваше  да  се

огледа  всяка  планета  поотделно,  но  не  това  интересуваше

космодора  сега.  Внимателно,  градус  по  градус  лъчът  на

локатора  като  огромен  пръст  опипваше  пространството  зад

орбитата  на  Плутон.  Гавон  предостави  тази  еднообразна

работа на кодовия компютър и се отпусна в креслото.

Светът бе чудесен. Добрата храна, с апетит изядена преди

тръгване,  сега  разливаше  в  тялото  на  космодора  дълбока

увереност  в  правилността  на  живота.  Екранът  пред  него

разгръщаше  картина  на  привичен  и  удобен  Космос,  който

съществува,  за  да  бъде  завладяван  от  истински  и  твърди

мъже като Гавон Рен-Барх. Станция 300 преди няколко години

беше зарегистрирала в  този неизучен район на Галактиката

доста развита култура от технически тип – примерно такава,

каквато е била цивилизацията на Дарх преди няколкостотин

години.  За  усвояването  на  такива  култури  отдавна  имаше

разработени  стереотипни  инструкции.  Несъмнено  случаят

беше под нивото на космодора, но както и преди той се зае

старателно с него. Усвояването на една чужда култура беше за

него произведение на изкуството – скромно, но все пак носещо

белезите  на  неговия  гений.  Мисълта  за  качествата  на

интелекта  му  беше  едва  доловима,  но  Психономаторът

мигновено  реагира  –  в  ъгъла  на  екрана  се  появиха  трите

основни психономически характеристики:

„Сложност на интелектуалците връзки – 97 %.

Скорост на анализа – 78 %.

Резултатност на анализа – 90 %.”

Гавон можеше да не спира погледа си върху индикациите –

от години насам интелектът  му безотказно  работеше в тези

най-оптимални режими и радваше душата му с безпогрешния
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си ход. Сапиенсоидите на Алгоро можаха да се убедят в това

още  след  вторите  преговори,  когато  с  няколко  елегантни

намека  той  успя  да  накара  двете  враждуващи коалиции  да

забравят договорите си и след кратка омаломощителна война

да  направят  планетата  си  годна  за  колонизиране.

Земноводните  от  Ваам  така  и  не  успяха  да  разберат  как

космическият  гост  убеди  върховното  им  божество  да  не

излюпи цяло поколение яйца, така че стана необходимо да му

принасят в жертва десет товарни звездолета плутониева руда

годишно.

* * *

Безупречните социотехнически операции печелеха на Рен-

Барх славата и авторитета на един от най-добрите усвоители в

дархианската история,  но не това го правеше щастлив.  Той

обичаше да се чувствува нужен на народа си. Но единствено

мощният мозък на Доктриньора беше в състояние да оцени

детайлното  изящество  в  операциите  на  космодора  и,

поглеждайки  го  с  малките  си  остри  очички,  да  направи

единствения  по  рода  си  лаконичен  и  безжалостно  дълбок

коментар, от който изстиват пръстите на краката и който кара

слушателя да се чувствува велик дарх. В спомените изплуваха

малките бръчки около очите на Доктриньора...

* * *

Сигнал от пулта пропъди всички спомени. Тахионният лъч

бе  спрял  върху  търсения  обект  –  един  от  десетте  местни

кораба,  които  според  доклада  на  Станция  300  изследваха

външното космическо  пространство.  Гавон увеличи образа и

корабът увисна в средата на екрана.

Космодорът  го  разглеждаше  с  някакво  смесено  чувство.

Примитивната конструкция му напомни за ранната космическа

история на Дарх. Някога на подобни атомни ракети, пълзящи с
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една осма от светлинната скорост, първите космодори се бяха

отправили  в  Безкрайния  Вакуум.  С  безумна  храброст  те

извикаха Космоса на двубой. И вече над четири столетия бяха

победители.  Гавон  отново  докосна  регулатора  и  лъчът

проникна в чуждия кораб.

Пред пулта,  отрупан  с  чудовищен  брой  прибори,  седеше

човек. Лицето със странна розова кожа несъмнено изразяваше

отегчение, а движението на долната челюст свидетелствуваше

за  предъвкване  на  безвкусна  храна.  В  ръка  земният  човек

държеше  наполовина  изядено  подобие  на  дархиански

сандвич.

Гавон го разглеждаше внимателно и в него се зараждаше

убеждението,  че този меланхолично дъвчещ земен космодор

отговаря  на  всички  изисквания.  Пренастройването  на

Хиперосцилатора  беше  работа  за  няколко  минути.  Гавон

фокусира зоната му около креслото в чуждия кораб.

От  мощния  разряд  на  кондензаторите  осветлението  леко

трепна. Земният потъна в яркосиньо сияние. Гавон се обърна

към  приемната  камера,  която  се  отвори  едновременно  със

сигнала. В средата й стоеше креслото със земния космодор,

които отчаяно кашляше и се мъчеше да преглътне. Рен-Барх

влезе при него и внимателно го потупа по гърба.

Земният преглътна, изкашля се още два-три пъти и обърна

почервенялата си физиономия към космодора:

– Вие... кой сте вие?

– А вие кой сте? – попита Гавон. – Как се казвате?

– Сайръс Джерълд, астронавт от земната армия. Но кой сте

вие?

Гавон се обърна с гръб към него и впери поглед в екрана.

– Астронавт – повтори той.  – Астро-навт. Звездоплавател.

Това ли е вашето звание?
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– Да. А вие сте от летящите чинии, нали?

Гавон леко се подсмихна. В съобщението на Станция 300

особено място заемаше анализът на любопитния обществен

феномен  –  вярата  в  летящите  чинии.  Космодорът

предвиждаше да използува това.

– Да.  От  тях  съм.  Казвам  се  Гавон  Рен-Барх,  космодор

първи ранг. Ако не се лъжа, трябва да ви наричам „мистър”.

– Не,  моля ви се! Наричайте ме просто Сайръс или Сай,

това е още по-кратко и няма да ви затрудни...

Гавон се обърна към него:

– Това няма да ме затрудни. Аз владея езика ви по-добре от

вас  самите.  Щом  предпочитате,  ще  ви  наричам  така,  вие

можете  да  ме  наричате  според вашите  норми  мистър  Рен-

Барх. Имате ли научна степен, Сай?

– Изглежда,  добре сте изучили Земята,  мистър Рен-Барх.

Имам, да. Магистър по физика.

– А политическите ви убеждения?

– Песимист.

– Това  политическо  убеждение  ли  е?  Аз  го  разбирам  по-

скоро като психономическа нагласа.

– Простете, мистър Рен-Барх, не ви разбирам.

– Естествено,  Сай.  Вие  едва  ли  имате  представа  от

психономия.  Но  все  пак  ми  е  интересно  как  разбирате

песимизма си.

* * *

Без  да  отговори,  земният  излезе  с  неуверени  крачки  от

камерата. Движенията, с които се оглеждаше, биха могли да

означават див интерес, ако от лицето му поне за миг слезеше

изражението на кисела досада. Създаваше се впечатление, че

този  първобитен  хуманоид  е  страшно отегчен  от  баналната

необходимост  всеки  ден  да  разглежда  летящи  чинии,



1985 Списание „Криле”               ☼          Сънища за космодора

космически  кораби  и  други  чуждопланетни  транспортни

средства,  които  не  го  оставят  спокоен  дори  един  сандвич

време. Но Гавон не беше принуден да гадае. „Мотивационна

психограма!”  –  мислено  заповяда  той  и  събуденият

Психономатор  започна  да  отговаря  с  недостъпна  за

обикновения  говор  скорост:  „Силно невротизиран  от рязката

промяна на жизнения стереотип. Прикрива изумлението си зад

досада.  Волята  му  е  разсредоточена  по  периферията  на

съзнанието.  По  принцип  не  е  способен  дълго  да  отстоява

каквито  и  да  било  позиции.  Ерудицията  му  е  достатъчно

висока,  за  да  бъде  полезен  за  мисията.  Ниво  на  анализ  –

задоволително средно. Скорост на интелектуалната реакция –

малко над средната. Напълно подходящ за манипулиране…”

„Достатъчно!” – спря го Рен-Барх. Наистина беше достатъчно.

Дори  усети  как  по  напрегнатите  му  ловни  чувства  минава

леката  сянка  на  скука  –  толкова  стандартен  беше

психономичният тип на пленника. Операцията по усвояване на

Земята  обещаваше  да  бъде  достатъчно  проста.  Всичко

прекрасно  съвпадаше  с  данните  на  Станция  300  –

невротизирана  технократична  култура  и изострени  социални

конфликти.  Лутащи  се  в  мрежите  на  неясните  си  мотиви  и

страсти  индивиди,  които  не  са  разбрали  същностите  на

желанията  си,  не  познават  универсалните  психономични

формули, които единствено могат да им дадат свободата на

силата.

* * *

– Как да разбирам песимизма ви, Сай? – с лека ирония и

успокояващ тон повтори въпроса си космодорът.

– А?! – дойде на себе си гостът.

– Седнете, Сай! – усмихна се Рен-Барх. – В състояние ли

сте да поговорим сега или искате да свикнете малко?
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– Сега! Сега! – възбудено размаха ръце земният.

Гавон му синтезира един от онези лични коктейли, които си

позволяваше  само  в  особени  случаи  (а  случаят  е  такъв,

нали?). Започна дълъг и разнообразен разговор за това„ колко

е прекрасно, когато високоразвитите цивилизации посещават

по-изостаналите си събратя и им помагат да издигнат разума

си.

Вечерта (по корабно време) Гавон най-сетне се отпусна в

пружиниращите  вълни  на  магнитното  легло.  Сайръс,

достатъчно  изморен  и  изнервен  от  преживяното  през  деня,

спеше под хипноизлъчвателя в съседната каюта. Гавон искаше

да  поразмишлява  малко,  но  умората  го  завладя  отведнъж.

След нея дойде сънят.

* * *

С  мъчително  бавни  движения,  сякаш  през  гъста  течност,

Гавон вървеше по димяща сгърчена земя. Понякога опората

под краката му изчезваше и,  без да престава да крачи,  той

падаше неуловимо бавно, докато отново стъпи върху същата

нажежена  напукана  почва.  Не  усещаше  нито  топлина,  нито

студ. Светлината идваше отзад. Редом със сянката на Гавон

се плъзгаше втора. На Сайръс Джерълд.

– А  вие  как  разбирате  песимизма,  мистър  Рен-Барх?  –

попита сянката на Сайръс.

– За  нас  това  е  понятие  от  древността,  Сай  –  студено

отговори сянката на Гавон. – Сред дархите няма песимисти.

– Нима това е възможно, мистър Рен-Барх?

– Разбира  се.  Няма основания за  песимизъм.  Дархите са

осигурени  с  всичко,  което  биха  могли  да  пожелаят. Нашето

производство  може да задоволи  всички  изисквания.  Другите

планети са неизчерпаем източник на суровини. Ние търгуваме
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с  двеста  и  шестнадесет  цивилизации.  Нашето  общество  е

осигурено и стабилно.

– Нима е възможно, мистър Рен-Барх?

– Разбира  се.  Ние  въведохме психономията като основно

средство за  регулиране на обществото.  Всеки заема своето

място, определено от личната му психограма. Движенията на

подсъзнанието  не  са  вече  тайна.  Всеки  е  осведомен  за

инстинктите,  които  го  движат, и  за  начините,  с  които  да  ги

удовлетвори или обуздае.  Всичко това е в полза на нашата

цивилизация. Дархите. са щастливи.

– Нима това е възможно, мистър Рен-Барх?

Отново – за кой ли път? – опората под Гавон изчезна. Той

пропадна в  сивия  дим без  миризма  и  плътност, дълго летя

между напукани стари скали и се събуди в своето магнитно

легло.  Уловили  отварянето  на  очите  му,  автоматите

постепенно  запалиха  осветлението.  Гавон  полежа  малко,

забравяйки  нелепия  си  сън.  После  се  изправи  и  отиде  в

каютата на Сайръс.

След закуската, която явно шокира земния с вкусовите си

качества,  двамата  се  разположиха  в  салона  на  кораба.

Психономаторът следеше неизменно напрегнатата психика на

Сайръс.  Внимателно  вслушан  в  информационните

телепатеми, Гавон заговори:

– Сега ме чуйте внимателно, Сай. Бъдете така добър да не

ме прекъсвате. Вчера в разговора аз избягнах да уточня някои

неща, но сега ще направя това.

Той отпи от коктейла.

– Сай,  разбирате,  че  аз  не  съм  дошъл  с  алтруистични

намерения.  Трябва да създам условия  за  търговия с вашия

свят.  Знам,  че  в  пределите  на  Земята  вие  имате  голяма

практика  в  търговията  и  следователно  знаете,  че  когато
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страните  са неравностойни,  едната  несъмнено е  водеща.  В

случая водещата страна ще бъда аз... При това не предлагам

избор. От трите варианта – неутралитет, война или търговия –

аз  ще  установя  третия...  Неутралитетът  е  невъзможен,  тъй

като ние не си отиваме оттам, където сме дошли. Войната е

безсмислена – ние сме по-добре въоръжени. При евентуални

военни действия от Земята едва ли ще остане нещо. Така че

остава търговията. Сега можете да задавате въпроси.

„Сайръс Джерълд се намира в потиснато състояние на духа

– съобщи Психономаторът. – Поразен е от казаното, мъчи се

да намери изход от ситуацията, която му се струва ужасяваща

и безнадеждна. Не се съмнява в нашето всемогъщество...”

– Мистър  Рен-Барх,  аз  не  се  съмнявам  във  вашето

всемогъщество – след кратко мълчание каза Сайръс, мъчейки

се да овладее гласа си.

Гавон кимна утвърдително.

– Мистър  Рен-Барх,  не  разбирам  защо  ви  е  нужно  да

установявате търговски отношения, след като можете просто

да завладеете Земята.

– Това не е хуманно, Сай – възрази Гавон. – И не е нужно.

Земята  вече  е  завладяна  от  вас.  От  вашите  фирми,

свръхфирми, супернаднационални фирми. Те ще ни продадат

Земята.  Ще преценят, че сделката не е особено изгодна,  но

военните действия са още по-неизгодни, тъй като се заплащат

с  невъзстановим  капитал,  нали  разбирате,  Сай?  Вие  имате

добра пословица – от двете злини избирай по-малката.

– Значи все пак ни поробвате, мистър Рен-Барх?

– Къде повече, Сай? Вие сте се поробили сами. Ние искаме

само данък от вашите господари. И те ще го платят, защото са

роби на самите себе си. Уви, психономичната свобода, която

прави нашата цивилизация щастлива, се оказа недостъпна за
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всички  останали  частично  цивилизовани  общества.  И  за

вашето също, поне засега.

Сайръс  дълго  мълча,  въртейки  в  пръсти  чашата  от

дъгоцветен кристал. Накрая попита:

– А аз? Какво искате от мен?

– Нещо съвсем просто. Да бъдете посредник в преговорите.

Като  начало  ще ме  запознаете  с  всичко,  което  знаете  сам.

Искам да чуя един пълен разказ за земния живот от всички

страни,  които  са  ви  били  достъпни.  Аз  ще  ви  помогна  да

разкажете това достатъчно подробно и свързано.

* * *

Сайръс  Джерълд  преживяваше.  Хапеше  устни,  триеше

потните  си  длани,  разтъркваше  слепоочията  си  –  изобщо с

него се случваха всички онези физиологични реакции,  които

показват  колко  е  трудно  дори  за  едно  отдавна  вътрешно

признато  лицемерие  да  бъде  назовано  със  собственото  му

име.  Гавон  го  наблюдаваше  с  леко  премрежен  поглед,

спокоен,  покровителствено  настроен.  Земният  беше  ясен.

Трябваше  само да  му  даде  време да  обмисли  всичко  и  да

каже единствено  възможното.  И Сай каза,  но нещо съвсем,

съвсем друго:

– Нима това е възможно, мистър Рен-Барх?

Космодорът  разбра,  че  само  една  случайност  му  е

попречила да извика.  Изумлението от странното съвпадение

със съня се срещна с тъмен непонятен страх,  заплете се в

него.  Лицето му си остана все така каменно. Може би само

очите  за  миг  станаха  стъклени.  Но  неговият  събеседник  не

разбра нищо. Той очакваше отговор и в погледа му нямаше

нищо освен това очакване. Всичко премина почти мигновено.

Останаха  само  смътната  тревога  и  мисълта,  че  е  нужен

сериозен разговор с Психономатора.
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Повече  той  не си  спомни за  съня.  Сай,  вече  успокоен  и

примирен, започна да разказва за живота на Земята. Гавон го

слушаше,  без  да  си  дава  труд  да  запомни  нещо –  за  това

съществуваше  Психономаторът.  Обективите  му  опипваха

всяко  движение,  всяка  мимика  на  Сай,  всичко  това  се

разлагаше  на  единици  знакова  информация  и  натрупваха  в

студената  му  памет  щрихи  към  образа  на  подсъзнателния

живот на астронавта Сайръс Джерълд. После,  когато Гавон,

вече дипломат, трябваше да търси най-точната реакция, най-

гъвкавата  многозначителност,  телепатичните  съвети  на

Психономатора  щяха  да  шлифоват  поведението  му  до

единствено  възможното  за  целта  съвършенство,  до  най-

вярната за земните хора мимика.

Погледнати отстрани, те изглеждаха като двама приятели,

които на чашка коктейл споделят малките тайни на битието си.

Когато Сайръс стигаше до интимни подробности, космодорът

предразполагащо  и  многозначително  се  усмихваше,

повдигаше  чашата  на  равнището  на  очите  си  и  разсеяно

плъзгаше  поглед  по  сребристата  повърхност  на  питието  –

знаеше,  че в  такива  моменти лицето му става неповторимо

мъжествено  и  красиво.  Поне  така  твърдяха  неговите

любовници. Спомените му се плъзнаха по красивите женски

тела,  които  бе притежавал.  Но  може би  защото  това  стана

прекалено бързо, телата изведнъж се сляха в нещо аморфно,

месесто и неопределено, което го караше да тръска глава и да

се връща към разказа на земния.

* * *

Този разговор зае целия ден, не стихна дори по време на

вечерята.  Едва  след  като  се  прибра  в  каютата  си,  Гавон

разбра,  че  в  него  е  дремело  някакво  безпокойство.  Тук,

насаме, то се избистри и доби вида на най-обикновен страх.
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Страх  от  съня.  Това  беше  неправилно,  неестествено,

наличието  на  този  страх  плашеше  повече  от  самия  него,

защото означаваше, че универсалните психономични формули

са  престанали  да  бъдат  универсални.  Наистина,  в  тях  се

предвиждаше  непредсказуемост  зад  третия  подсъзнателен

пласт,  но...  „Психономатор  –  извика  едва  ли  не  на  глас

космодорът, – какво става с мен?!”

„Не  особено  силно  катативно  смущение  зад  третия

подсъзнателен пласт...”

„Достатъчно! Профилактика?”

„Катативната  реакция  на  зоната  зад  третия  пласт  има

висока степен на непредсказуемост...”

„Достатъчно! Можеш ли да следиш зоната през нощта и да

прекъснеш съня веднага, щом се появи?”

„Да” – космодорът кой знае защо почувствува в безплътния

глас на Психономатора нещо мазно и угодливо. За пръв път в

живота си изпитваше към него нещо като погнуса.

Отначало  сънят  не  идваше.  Гавон  започна  да  обмисля

струва  ли си да включва приспиващите прибори и неусетно

заспа сам. Обгърна го спасителна тъмнина без време и място,

но тя се оказа преходна. Някаква безмерна ръка вдигна този

тъмен чувал и изсипа космодора навън, върху същата онази

напукана равнина, стегната в обръча на хоризонта. И до него

отново  крачеше  Сай,  и  пред  тях  се  плъзгаха  двете  сенки,

хвърлени от странната задна светлина.

„Та ти твърдиш, че си щастлив?” – питаше сянката на Сай.

„Както  са  щастливи  всички,  живеещи според законите  на

Универсалната  психономия”  –  покровителствено  отговори

сянката на Гавон.

„А всички ли живеят според тези закони?”

„Всички.”
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„През целия си живот ли?”

„Да” – отговори Гавон и забави крачка.

Една пукнатина се раздвижи като влечуго и повлече към тях

тежкото си празно тяло. Отсрещният й ръб се надигна, изви се

над  главите  им  и  легна  зад  тях.  Под  неговия  чудовищен,

потънал в сияеща червена мъгла свод закънтя въпросът на

другата сянка:

„Защо младите не винаги се подчиняват на Универсалните

Психономични Формули, мистър Рен-Барх?”

Гавон  се  учуди  на  въпроса,  който  Сай  не  би  могъл  да

зададе. Крачейки под безкрайния димящ свод, той отговори:

„За  това  е  нужно  узряване,  Сай.  Универсалните

Психономични  Формули  се  изучават  в  училище,  но  трябва

време, докато личността съумее да обуздае инстинктите си.

Нека добавим и физическото съзряване, което кара младите

да  се  бунтуват,  търсейки  изхода  за  своята  биологична

енергия.”

Нещо спря стъпките на космодора. Стена. Гавон приседна

върху ръбест каменен издатък.  Облегнат на стената,  Сай го

гледаше със светещ поглед, излизащ от черните очни ями. Зад

гърба  му  се  отвори  пукнатина,  в  която  прозираха  звезди.

Ръбовете й, гърчейки се като устни на паралитик, произнесоха

с гласа на Сай:

„Но  и  сред  зрелите,  улегнали  личности  също се  срещат

неудовлетворени, мистър Рен-Барх.”

„Това не е истина, Сай. Ти не можеш да знаеш това.”

„Мистър Рен-Барх – произнесе пукнатината, – защо толкова

често се самоубиват възрастни, зрели личности, които никога

не са имали проблеми в живота?”

„Всяка цивилизация има своите психично болни, Сай.”

„Но защо толкова много, мистър Рен-Барх?”
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Гавон  се  събуди.  Нещо  взриви  съня  му  отвътре.  Когато

късовете на съзнанието,  разхвърляни от този взрив,  легнаха

по  местата  си,  космодорът  изненадано  прецени,  че  никога

досега Психономаторът не го е будил с толкова силен импулс.

„Психономатор! – мислено повика той. – Защо остави съня

да се развие? Беше ти дадена ясна команда.”

„Физиологична  реакция  –  отговори  Психономаторът.  –

Сънят  беше  концентриран  в  кратък  временен  интервал  и

ограничена зона на мозъка.  Първият импулс  се оказа  слаб.

Вторият...”

„Достатъчно! – мрачно го прекъсна Гавон. – От втория още

ме боли главата. Направи нещо.”

От  стената  се  показа  блестящо  пипало.  Върхът  на

пневмоспринцовката  докосна  слепоочието.  Гавон  усети  лека

болка, приятно главозамайване и заспа отново, този път без

съновидения. До сутринта по корабно време оставаха няколко

часа.

(Краят в следващия брой)
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Сънища за космодора

Фантастичен разказ

Атанас Славов

(Продължение от миналия брой)

След  утринните  процедури  в  биокамерата  Гавон  почти

напълно си възвърна бодрото и реалистично възприемане на

живота.  Почти,  защото  отдолу  все  пак  остана  мътният

приглушен  ужас  от  ирационалното  буйство  на  съня...  Като

истински  възпитаник  на  психономичната  култура  Гавон

познаваше фантазията – кален извор на душевни смутове и

вълнения, място, където всичко е възможно, където простите

истини  са  в  непрекъснатата  треска  на  съмнението  и  нищо

крайно и определено не съществува. Тя беше враг на неговата

душевна  сила,  на  гъвкавия  му  като  хищен  звяр  ум,  на

неизтребимата необходимост от победа.

Какъв  беше  този  асоциативен  взрив,  какви  пластове  на

подсъзнанието бяха разбъркани, за да се окаже този смешен и

наивен  Сай  символ  на  самото  подсъзнание,  да  заговори  с

езика  на  някакъв  „антиаз”?  Рен-Барх  не  можа  да  намери  в

себе си отговор на тези въпроси, а не искаше, кой знае защо,

да  ги  обсъжда  с  Психономатора.  Освен  това  логиката  на

дневното  самочувствие  донесе  дневните  мисли  и  дневните

задачи,  които  не  оставяха  място  за  срама  на  нощните

видения. О, велик Дарх, помисли си Гавон, само след два дни

трябва  да  започна  усвояването,  а  какви  глупости  ме

занимават...

* * *

– И така, вашият свят ми е ясен, Сай.
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Гавон  замълча  и  втренчи  поглед  в  земния.  Очите  на

Сайръс,  първоначално  заинтересувани,  постепенно  се

изпълниха  със  страх.  Астронавтът  започваше  да  разбира

какво означават тези  думи.  Гавон  му даде  необходимото за

това разбиране време.

– Слушам ви, мистър Рен-Барх – дрезгаво прошепна Сай.

Гавон започна с обобщение. Земята, поясни той, от гледна

точка на представителя на висша цивилизация е едно огромно

поле на незрима война. Действителните войни са останали в

миналото,  за да отстъпят мястото на тази – непрекъснатото

взаимно  изтласкване  на  няколко  свръхпредприятия.  Между

тях  съществуват  неизброими  и  неизмеримо  сложни  за

обикновения човек връзки. Отношенията между тях напомнят

една дархианска игра, където между двама от противниците

често се сключват съюзи срещу третия, без това да подобри

взаимоотношенията  им.  Всеки  до  съвършенство  владее

своите оръжия – производството,  търговията,  технопрогреса.

Всеки има свой апарат за поддържане на положението, своя

полиция,  своя армия. Бедните земни жители се оказват във

възела на разнопосочните интереси И какво произлиза от това

–  сам  знаеш.  Всички  ваши  социални  трусове  и  бунтарски

идейки  биха могли  да  не съществуват, ако  имахте  истински

централизирано  управление  и  можехте  да  се  заемете  с

решаването  на  психологическите  проблеми  на  индивидите.

Нашата психономия отдавна е стигнала до заключението, че

индивидите съставляват обществото;  това може да ти звучи

банално, но от него следва важен извод – трябва да се заемем

първо с индивидите,  да им организираме такова битие,  при

което те да бъдат удовлетворени. Или, ако няма възможност

потребностите  да  бъдат  удовлетворени,  да  се  извърши

обратното  –  да  се  възпитат  потребностите  до  долната
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достъпна граница.  И това може да стане само чрез нашите

психономични формули. Ние с вас, Сай – да, ние двамата! –

Ще изберем една от земните суперфирми и ще й помогнем да

вземе  надмощие  над  другите.  Благосъстоянието  на

човечеството рязко ще се повиши. Фирмата автоматично ще

се  превърне  в  правителство,  на  което  народите  ще  бъдат

благодарни и ще му гласуват доверие за въвеждане на новата

психономична педагогика. Да, Сай,  аз се убедих,  че земното

човечество  е  достатъчно  близко  до  дархианското,  за  да

възприеме  психономията.  От  своя  страна  правителството

никога  няма  да  забрави  на  кого  дължи  всичко  това,

благодарение  чии  психономични  консултации  се  гради

щастливото  равновесие.  За  нашия  Дарх  остава  само  едно,

Сай  –  няколко  товарни  звездолета,  които  периодично  ще

изплуват  от  нулевото  пространство,  ще  кацат  до  някой  от

тайните  складове  и  ще  отлитат  оттам  достатъчно  тежки.

Ориентираш ли се... помощник-космодор Сайръс Джерълд?

Рен-Барх  завърши  вдъхновеното  си  слово  с  пестелив

ораторски  артистизъм,  който  неведнъж  бе  оказвал

несъмненото  си  въздействие  при  различни  дипломатически

мисии. Още повече, че Психономаторът през цялото време на

монолога удачно му нашепваше най-вярната дума, най-точния

текст...

А Сай, помощник-космодорът Сайръс Джерълд, беше готов.

Страхът му – вечният интелигентски страх, породен от вечните

съмнения  в  нравствената  правота  на  действията,  изчезна.

Срещу  Гавон  седеше  един  съратник,  съидейник,  който

безотказно би отдал живота си в името на грандиозната цел.

„Готов е! Готов е!”  – припяваше Психономаторът, въпреки че

Рен-Барх прекрасно виждаше това. Така именно се създаваше

истински  местен  манипулатор  –  когато той  е  в  най-висшата
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мобилизация  на  радостното  съучастие,  когато  цялото  му

същество с  тържествени ритуални танци излиза  на бойното

поле и нито една нервна клетка не трепва дезертьорски назад.

„Отлична  работа,  Гавон  Рен-Барх”  –  усмихва  се

Доктриньорът  и  пестеливата  му  мъжка  усмивка  раздвижва

фината мрежа от бръчици около очите.

* * *

Гавон  настани  своя  новоизпечен  помощник  в  креслото  и

започна  да  обяснява  манипулациите  с  пулта  на

хипнотаблиците.  Сай безпогрешно  повтори всички  действия,

хипноизлъчвателят тихо забръмча, а на екрана започнаха да

се сменят таблиците от програмата „Теория на информацията

и социално манипулиране”. Знанията, които хипногенераторът

вкарваше  в  мозъка  му, многократно  превъзхождаха  земните

университетски курсове. Психономаторът регистрираше почти

стопроцентово усвояване. Пред очите на Гавон се създаваше

един умен, гъвкав, хитър дипломат, учен и боец. Паралелно с

теорията мозъкът на Сай усвояваше и новата си ценностна

система, в която космодорът Гавон Рен-Барх заемаше второ

място след Доктриньора като обект за преклонение и възторг.

– Приятна  работа,  Сай!  –  промърмори Гавон,  въпреки  че

земният не можеше да го чуе, и отиде в командната кабина.

Последният  преход  мина  съвършено.  Корабът  излезе  от

нулевото  пространство  близо  до  патрулния  кораб  на  Сай.

Гавон  с  усмивка  погледна  за  последен  път  изоставената

ракета,  включи  двигателите  и  даде  на  компютъра  ходова

програма. Земята вече се виждаше без увеличение – синкава

точка в центъра на екрана.

Вечерта  той  изключи  хипногенератора.  Не  искаше  да

претоварва мозъка на помощника си, а не беше .и нужно. Сай

вече знаеше почти всичко необходимо, утрешният курс щеше
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окончателно да затвърди възприетата информация.  Двамата

мъже  вечеряха  спокойно,  почти  без  да  разговарят.  После

умореният Сай се прибра в каютата си,  като преди това по

земен обичай пожела лека нощ на Гавон. Космодорът кимна и

си помисли, че нощта без съмнение ще е лека – изпълнена е

половината от неговата мисия, мислите са спокойни, сънища

няма да има. Мярна се сянка, но бързо изчезна – не, сънища

няма да има! Той дори няма да заповяда на Психономатора да

следи съня му:  това би било недостойно,  би означавало, че

той все още се страхува, при това без основания. Гавон Рен-

Барх влезе в своята каюта. И сънят го пресрещна на прага.

Тялото  му  автоматично  извършваше  действията  преди

лягане, а мислите вече потънаха в познатата чернота. Някъде

над него беше онази напукана пулсираща земя, а той падаше

от нея в пропастта на небето. Краката му стъпваха върху нещо

невидимо,  твърдо  и  студено  като  камък,  но  падането

продължаваше. Земята над него се изви като прибойна вълна

и  полетя  в  обратната  посока.  Гавон  Рен-Барх  остана  сам

между звездите.

После през звездите започнаха да прозират пещерни стени.

Между  два  сталагмита,  удобно  седнал,  го  гледаше  Сайръс

Джерълд,  светлината  от  черните  очни  ями  лягаше  върху

лицето  на  космодора,  който  вече  знаеше  какъв  ще  бъде

първият въпрос:

„Защо  вашата  цивилизация  поражда  толкова  много

психично болни, мистър Рен-Барх?”

„Какво означава „м ного ”, Сай?

„Почти двадесет процента от населението на Дарх показва

резки  отклонения  от  нормалната  психика,  мистър  Рен-Барх.

Това  са  повече  от  три  милиарда  души.  Повече,  отколкото

цялото население на Дарх преди триста години. Три милиарда
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– това е средното население на една средно цивилизована

планета.

„Ти не можеш да знаеш това, Сай.”

„Но ти можеш, Гавон. И го знаеш.”

Рен-Барх  усети,  че  някъде  там,  в  реалността,  тялото  му

вече си е легнало и спокойно е потънало в леглото, но тук, в

съня, лицето му почервеня от прилива на яростна кръв:

„Да! Знам! Знам, че психономията окастря духа! Но какво да

го правим,  след като  той  винаги  иска  нереални,  абсолютни

категории!  Непрекъснато  търси  виновни  сред  тези,  които

управляват обществото! Какво да се прави, след като самото

организиране на обществото прави невъзможна свободата на

духа!  Свободата  да  вярва  в  мита  на  добродетелите  и

нравствеността!”

Гласът му беше станал плътен, почти материален, вълна от

оловни капки,  които летят срещу Сай,  но минават свободно

през него и само гранитната стена потрепва от мощните им

удари.

„Какво му е нужно на този дух, Сай? Приятелство?! Любов?!

Издигане на нови хоризонти?! Мерзки илюзии са това, Сай! Те

могат  само  да  развалят  радостта  от  реалните  радости  на

живота...”

Последните  залпове  прелетяха  през  загадъчно

неподвижния Сай и довършиха стената зад него. Тя безшумно

се разпадна и откри стаята.

Същата онази стая.

Рен-Барх  изведнъж  престана  да  бъде  непоколебим

космодор и позна в себе си младия двадесетгодишен Гавон,

вожда  на  всички  ученически  буйства,  най-интелигентния  и

непокорен възпитаник на 517-а Хипнодидактическа школа.
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Гавон позна стаята, разбра какво предстои да се разиграе

отново пред очите му и пожела да умре. Някъде ужасно далеч,

в реалността, тялото му конвулсивно се замята в безуспешни

опити  да  напусне  съня.  Широко  отворените  вкаменени  очи

познаваха  тази  стая  с  маса  и  легло,  този  пиян  младеж  в

леглото  и  красивото  събличащо  се  момиче  до  масата.

Споменът за любовта към нея се превърна в самата любов, и

непоносимо  страдание  от  цинизма  на  ставащото.  Тя  беше

жената, която той си е позволил да обича повече от себе си, а

пияният, с  когото  тя  ще легне  след малко,  е  неговият  най-

добър, единствен приятел, последната възможност за вяра в

приятелство.  И сега тя отново щеше да изгледа него, Гавон,

със  студен  презрителен  поглед  както  тогава,  и  да  оплете

тялото си в ръцете на приятеля му. Пред него.

Както тогава.

Без  да  спрат,  дори  когато  Гавон,  тласнат  от  последните

резерви на юношеско достойнство, запали осветлението.

Някъде дълбоко в съзнанието все пак бе останала част от

космодора Рен-Барх, защото за миг се мярна презрение към

могъщата сила на съня, която хаби силите си за показване на

отдавна надживени спомени. Но това, което стана после, не

беше повторение. Таблата на леглото започна да се разтегля и

удебелява нагоре, прие очертанията на дарх… не просто дарх,

а  на  Доктриньора  –  значително  по-млад,  такъв,  какъвто  го

помнеше  Гавон  в  първите  години  на  запознанството  им.

Великият  Доктриньор  се  наведе  над  сплетените  тела.

Разглеждаше  ги  с  внимателен  заинтересуван  поглед,  сякаш

пред него бяха инфузории, от чието поведение зависи важен

биологичен  проблем.  Когато  всичко  в  леглото  свърши,  той

повика с поглед Нея. Момичето вдигна глава;  в очите му се

появи нетърпеливото радостно очакване, с което всички лични
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сътрудници на Доктриньора, в това число и Гавон, идваха за

получаване на поредната задача от любимия си шеф.

И  невероятната  догадка  се  понесе  из  мозъка,  срути

преградата между съзнанието и подсъзнанието, между младия

Гавон и зрелия Рен-Барх, между спящия и будния, между съня

и  реалността.  Ставаше  това,  което  много  пъти  бе  ставало

пред  него,  което  той  много  пъти  сам  бе  извършвал  при

набиране и възпитаване на нови космодори и социотехници.

Това,  което Доктриньорът игриво наричаше „облекчаване на

съвестта от заблуждения”, а в социотехниката носеше точното

название  „разрушаване  на  утопичните  ценности”.  Гавон

разбра,  че трябва да извика и като че ли го направи,  но от

устата му изригна огън,  подпали леглото,  Нея,  приятеля му,

Доктриньора. Остана само димът, който прие очертанията на

Сай и каза... да, той каза:

– Време е да се събудиш, Гавон.

Това беше живият, реален Сай. Той стоеше надвесен над

Гавон и гледаше спокойно и приканващо.  Но космодорът не

искаше да става. Фактът, че се е събудил и сънят е свършил,

не донесе този път облекчение. Сънят се таеше някъде редом,

намекваше незримо за странната си власт и в реалността, той

беше  силен  с  изводите,  които  остави  след  себе  си.  Гавон

изпитваше огромен, бездънен страх.

„Психономатор!!”

Отговори му тишина.

„Психономатор!!!”

– Психономаторът  няма  да  ти  дойде  на  помощ,  Гавон  –

спокойно каза Сай и седна до леглото.

Рен-Барх го изгледа с див поглед и светкавично се изправи.

Нужно беше огромно усилие – не, насилие над себе си, за да

се върне поне за малко способността да анализира. Но дори и
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с тази малка част Гавон можа да прецени промяната, станала

със  Сай.  Какво  означаваше  тази  промяна?  Тези  отмерени,

точни движения, заменили суетливата нервност на вчерашния

и  завчерашния  Сай?  Какво  означаваше  това  непроницаемо

лице, този поглед, в който имаше нещо от светещата чернота

на Сай в съня?

– Какво  означава  това?  –  тихо,  овладял гласа си,  попита

Гавон. – Кой сте вие, Сай?

– Човек от Земята, Гавон.

Космодорът скочи от леглото си, приближи се до Сай, дълго

го гледа, после изведнъж замахна. Целеше се в челюстта, но

ръката  му  се  удари  в  нещо  невидимо.  Рен-Барх  извика  от

болка,  а  може  би  и  от  страх.  Отново  направи  опит  да  се

овладее. Не можа.

– Вие не сте от Земята, Сай! – изкрещя той. – Знам кой сте!

Вие сте агент на чужда, по-висша от нас цивилизация! Още

преди  столетие  теоретически  беше  предсказано  вашето

съществуване.  Сто  години  се  бояхме,  че  ще  ви  срещнем.

После се успокоихме – това беше нашата глупост! И вие сте

чакали да се успокоим, нали? Следили сте ни...

– Не,  Гавон.  Не сме ви следили.  Вие сами съобщихте за

себе си, изпращайки Станция 300.

Гавон шокиран приседна на леглото.

– Но в станцията нямаше никаква информация за нас...

– Разбира се, вие се бяхте погрижили да няма информация.

Само  че  информацията  съществува  на  много  повече  нива.

Дори въздухът, който си дишал, може да ни разкаже за теб.

Защо  не  стана  поет, Гавон ?

Космодорът едва не се задави от този неочакван и нелеп

въпрос.  Докато  съобрази  какъв  смисъл  има  това  и  как  да

отговори, Сай произнесе:
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Тя идваше в запалената слама

на късните желания,

облечена в разлистения срам

на тихото познание...

– Помниш  ли  това  стихотворение,  Гавон?  Ти  го  беше

посветил на момичето, за което ти напомних. Но дархианската

цивилизация няма нужда от поети. Поетите не се подчиняват

на  психономични  формули.  И  на  теб  не  ти  позволиха  да

станеш поет, Гавон. Ти беше прекалено ценен. Ти считаш, че

сам си избрал пътя на космодор? Не, Гавон, той беше избран

за теб.  Да,  ти  си  дарх с  редки  психически  и  интелектуални

качества.  Отговарящ  на  дархианската  норма  за  гениалност.

Нищо  чудно,  че  сам  великият  Доктриньор  се  зае  с  твоето

формиране. Ти разбра от съня, че измяната на твоята любима

е  била  една  от  най-съществените  манипулации  над  теб.

Едновременно  с  теб  на  обработка  бе  подложен  и  твоят

приятел, който сега служи в репресорните отряди. Той беше

промеждутъчен  продукт  без  особена  ценност.  Но  ти,  Гавон

Рен-Барх,  стана един от най-ценните кадри на дархианската

армия. Ти имаш качества. А качествата служат на ценностната

система –  предполагам,  че ти  е  известно  това универсално

понятие,  което  обединява  морала,  нравствеността,

поведенческите  норми.  На  теб,  Рен-Барх,  беше  присадена

нова ценностна система – операция, която добре познаваш и

нееднократно си извършвал над други.

– Значи и Литен – устните на космодора с труд произнесоха

забравеното име на приятеля, – Литен също е бил подложен

на манипулиране? А какви  бяха разрушаващите мотиви при

него?

– Също  нещо  много  стандартно,  Гавон,  съучастие  в

подлост. Тя го е направила свой сътрудник, открила му е част
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от истината за себе си с обещанието,  че ще принадлежи на

него, ако той и помогне да бъдеш обработен. Старо и скучно,

Гавон.  И  зад  всичко  това  е  стоял  винаги  твоят  скъп

Доктриньор,  който  счита  твоето  приобщаване  за  свое

произведение  на  изкуството  и  който  самият  е  създаден  по

такъв  начин.  Защото  такава  е  същността  на  вашата

психономия,  Гавон – тя издига в култ  своята безпомощност,

неспособна  да  разбере  действителната  нужда  на  личността

всеки  миг  да  става  нова,  по-съвършена,  по-богата  духовно,

психономията си поставя чудовищната цел да поддържа духа

статичен,  като  хирургически  отстранява  кълновете  на

творческото вълнение и търсене. И постига такива успехи като

теб, Гавон Рен-Барх.

Космодорът  (въпреки  че  какъв  космодор  вече  беше  той)

слушаше и тялото му меко повтаряше контура  на креслото.

Цялата му  прословута  жизнена  енергия  и  жажда за  победа

беше изчезнала някъде и единственото желание в него беше

да свърши най-после този разговор и да умре на спокойствие.

– Да... щях да питам... още нещо – мисълта му се губеше в

страшна  умора.  –  Още  нещо,  Сай...  Тази  информация  за

вашето социално устройство и суперфирмите...  съчинена ли

беше?

– Разбира  се,  Гавон.  Не  беше  нужно  да  ходим  далеч  в

историята  си,  за  да заимствуваме тази  социална структура.

Така е изглеждала една част от света ни само преди няколко

столетия, така е изглеждал и един среден Сайръс Джерълд в

този свят.

Гавон бавно се изправи.  Тръгна към вратата с неуверена

походка,  като че ли слепешком. Спря се.  Вратата се отвори

пред него, но той не прекрачи прага – беше забравил накъде е

тръгнал.
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– Космодоре, не бързай – каза земният и Гавон, парнат от

неочакваната топлина в гласа му, се обърна. – Имаш време, за

да прецениш нещата. Помисли над себе си, Гавон Рен-Барх,

за да разбереш накъде си. Можеш да се върнеш на Дарх –

това също е решение, въпреки че там скоро ще ви стане много

трудно да живеете по старому. Можеш да кацнеш на Земята и

да  задълбочиш  ставащото  в  теб.  Това  ще  бъде  много

мъчително, но също носи решение.

Без сам да знае защо, Гавон направи опит да се усмихне. И

нещо стана. В това мигновено движение на лицевите мускули

се разреди напрежението, което бе изпълнило цялото му тяло.

Мъглата пред погледа се разсея, всички звуци станаха ясни.

– Гавон – каза земният, – в доклада на Станция 300 беше

показана една част  от нашия някогашен свят. Имало е още

една,  Гавон,  намерила  друг  път. Без психономия.  Над  това

също помисли, космодоре.

Последната фраза увисна в средата на каютата. Земният го

нямаше. Гавон тръгна към командната кабина, това като че ли

имаше някакъв смисъл... въпреки че едва ли.

Друг път за цивилизацията. Без психономия?

Вратата на кабината се разтвори. Срещу нея беше екранът

и Гавон видя застиналата в средата му огромна Земя.

„А тя всъщност е красива...”

Тази оценка го стресна и по странен начин го принуди да се

вслуша  в  себе  си.  Някъде  в  огромния  и  може  би  затворен

отвсякъде  лабиринт  на  мозъка  трепна  мисъл.  Като  малко

зверче със светла козина, което не знае дали лабиринтът има

изход  и  пъргаво  препуска  из  коридорите  между  студените

плачещи стени, толкова грапави, че всяка неравност би могла

да го погълне...

О, велик Дарх, наистина ли аз писах това стихотворение...
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Мравка сред потока

Фантастичен разказ

Любомир Николов

Корабът майка е останал далече назад и сега Изпитателя е

сам, съвсем сам в чернотата на Космоса, сред огромните, ярки

звезди. Под него едва-едва, почти незабележимо за погледа,

пълзи  назад  необятният  диск  на  Земята,  обвит  в  нежното

синкаво  сияние  на  атмосферата,  изпъстрен  с  дълбоката

синева  на  океаните,  охрата  на  пустините,  зеленината  на

горите  –  и  над  всичко  това  се  преплита  бялата  памучна

дантела  на  облаците.  Раз,  два...,  пръстите  му  в  дебелите

ръкавици  на  скафандъра  ловко  се  плъзват  по  пулта  и

мирозданието  се  люшва.  Звездите  пропадат  нейде  под

лъскавия корем на миниатюрния скутер.  Земята увисва над

прозрачната  кабина  и  сега  изглежда  съвсем  близо,  като  че

можеш да я докоснеш с ръка. За човек с по-слаби нерви това

би  било  потресаващо преживяване,  но  Изпитателя  само  се

усмихва.  Той е  добър пилот, пилот изпитател от три години

насам и е летял с всевъзможни космически апарати, но никога

не е изпробвал толкова удобна машина. По размери скутерът

е  далеч  по-малък  от  някогашните  реактивни  изтребители,

окачени  в  Централния  политехнически  музей,  но

конструкцията  му  не  е  много различна  от  тяхната  –  малки,

нескопосани на вид криле, корпус, почти изцяло запълнен от

двигателя  и миниатюрна кабина,  с  мъка  извоювана от една

конструкция,  където  всеки  допълнителен  грам  се  смята  за

природно бедствие.  Скафандърът му е заел плътно тясната

прозрачна черупка, свободни остават само отпуснатите върху

пулта ръце и все пак Изпитателя се чувствува отлично.  Той
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надига поглед към Земята и се разсмива с глас – не би могъл

по  друг  начин  да  излее  напиращия  в  гърдите  му  възторг.

Прекалено красива, като картина на гениален художник, е тази

синьо-бяла планета, прекалено голяма е свободата на човека,

отделен  от  Космоса  само  с  два  сантиметра  прозрачен

дуропласт, прекалено силно е сливането му с леката, покорна

машина.

Но работата си е работа. Изпитателя се намръщва, за да

прогони усмивката (не успява съвсем, тя остава в непокорно

повдигнатото ъгълче на устните му) и произнася в микрофона:

– Тук Колибри. Тук Колибри. Дванадесета минута на полета.

Всички системи работят нормално. Машината се поддава на

управление  леко.  Да  се  има  предвид  прекалената

чувствителност на командите. Без достатъчно опит могат да се

допуснат грешки,  особено от пилоти,  привикнали с по-тежки

апарати. Край.

Приглушен и някак механичен, в слушалките отеква гласът

на оператора от Центъра:

– Добре,  Колибри,  добре.  Продължавайте  по  програмата.

Очакваме ви в предвидения район след 37 минути.

– Кажете  на  посрещачите  да  си  приготвят  часовниците  –

шегува  се  Изпитателя.  –  Ще  могат  да  ги  сверят  по  моето

призе...

Сричката „мя“ изтънява и секва, защото огнен облак блъсна

седалката  напред  и  за  нищожно  малка  част  от  секундата

Изпитателя вижда как командното табло политва към лицето

му, а на хронометъра е застинала цифрата 12:57:03. Това е

последната  му  осъзната  картина.  В  следващия  миг

експлозията пръска тялото му сред хилядите метални обломки

на скутера.

После?
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Мрак...

Но  в  този  мрак  има  нещо,  което  бавно  осъзнава,  че  е

мъртво.  И още по-бавно  разбира,  че  не може да е  мъртво,

мъртвите  не  мислят.  Няма  тяло  –  Изпитателя  е  изчезнал,

изчезнал е скутерът, изчезнало е всичко, освен съзнанието.

И още нещо.

Някъде над него (под него? в него? край него?), безкрайно

далече и все пак съвсем близко, е увиснал сред всемира още

някой.  Изпитателя  усеща  присъствието  му,  въображението

довършва останалото, защото дори когато сам е останал без

тяло, човек не може да си представи нещо безплътно. И той си

въобразява две огромни очи, зареяни в дълбините на Космоса

и загледани към него с безпристрастие и леко любопитство,

както натуралистът наблюдава оригинален,  но не чак дотам

рядък екземпляр насекомо. Да, сравнението е точно – без сам

да  знае  как,  човек  усеща,  че  е  именно  така,  че  е  вдигнал

поглед към милиони години еволюция на разума и от онази

всемогъща космическа сила го дели такава пропаст, каквато

лежи между самия него и обикновената мравка.

За какво може да бъде нужна една мъртва мравка?

Мракът  изчезва.  Почти  ослепително  ярко  от  внезапния

преход към светлината, пред лицето му се появява бордното

табло. Бясно се сменят стотните от секундата, секундите летят

една  след друга.  7:03...  7:04...  7:05...  До  взрива  остават  по-

малко от шест минути.

В такива мигове истинският изпитател няма право да бъде

човек.  Дълбоко  в  него  човекът  може  да  си  задава  хиляди

въпроси, да се радва и недоумява пред възкресението, но на

повърхността остава пилотът – великолепно програмираната

жива  машина,  готова  да  вземе  нужното  решение  и  в  най-

тежката ситуация.
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Изпитателя  изключва  автоматиката  и  започва  аварийно

спускане.

Тук, на стотици километри над Земята, царува почти пълен

вакуум. Отделни молекули, нищожни частици от атмосферата,

устремени към безжизненото пространство, се плъзгат покрай

корпуса  на  обречения  скутер.  Но  машината  лети  надолу  с

бясна скорост и ето, вече молекулите се сгъстяват, сливат се с

неясна,  призрачно  светеща  пелена  около  малката  машина,

проточват  се  назад  в  дълъг  шлейф.  Сиянието  се  засилва,

атмосферата става все по-плътна,  притиска  скутера  отпред,

отгоре и отдолу... отдолу... ОТДОЛУ!

Отначало  лек,  после  все  по-мощен  тласък  отхвърля

машината нагоре. Ъгълът на снижение е бил прекалено малък

и  тя  отскача,  както  отскача  плоско  камъче,  запратено  по

повърхността на водата. Сиянието наоколо отслабва, изгасва,

край кабината отново е чернотата на Космоса и Изпитателя,

зашеметен от удара, трескаво се мъчи да повтори спускането.

Скутерът се подчинява, ала е прекалено късно и някъде долу,

вече  в  плътните  слоеве  на  атмосферата,  хронометърът

отмерва последната стотна от секундата – 12:57:03.

Взрив.

„Кой си ти?” – пита съзнанието на Изпитателя.

Другият  мълчи.  Само  несъществуващите,  измислени  от

човека  очи гледат надолу мъдро и може би малко печално,

може би с лека досада, може би с интерес... „Не питай, няма

да  разбереш”  –  сякаш  искат  да  кажат  те.  Но  Изпитателя

настоява:  „Защо  правиш  това?”  И  тогава  онзи,  незнайният,

отговаря. За него това е проста, съвсем простичка мисъл, ала

за  човека  тя  е  прекалено  мощна,  избухва  като  чудовищна

експлозия и едва не разсейва неясната искрица на съзнанието

му. Какво е искал да каже чужденецът? Добро ли е то, зло ли
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е?  Сега  Изпитателя  знае  само  едно  –  че  никога  не  ще  го

разбере.

Мравка.

Неясен,  далечен  детски  спомен  трепва  в  него.  Светло,

светло  зелено  утро  в  ливадата,  край  старата къща.  Съвсем

малък, може би четири или петгодишен, той се е привел над

потока  и  гледа  как  една  мравка  с  безсмислени,  объркани

движения се мъчи да...

Кабината!

Таблото!

7:03... 7:04... 7:05...

Вродената елегантност на Изпитателя е изчезнала. Ръцете

му се вкопчват грубо в управлението и скутерът трепва като

подплашен  жребец,  сетне  рухва  надолу,  към  Земята.

Двигателите  бълват огън,  мъчат се да надбягат  трепкащите

цифри на хронометъра и ето, вече огънят е отпред и отзад,

атмосферата  се  превръща  в  нажежена  стена  –  червена,

жълта,  бяла...  Жестоките  претоварвания  мачкат  тялото  на

човека, в очите му се налива мрак. Той разбира, че ъгълът на

снижение е бил прекалено голям, но вече нищо не може да се

поправи, дори фантастично здравият дуропласт не издържа и

пламъкът с рев нахлува в кабината.

Този  път  смъртта  не  е  мигновена.  Тя  продължава  цяла

вечност  –  една  или  две  безконечни  секунди,  изпълнени  с

непоносима болка.

Сега Изпитателя не пита нищо. Той знае – и усеща как го

изпълва  чудовищна,  почти  нечовешка  злоба.  Гибелта  не  е

нищо.  По-страшна,  по-непоносима  дори  от  болката  на

изгарянето е величествената, божествена поза на чужденеца.

Възцарен на своя космически трон, той наблюдава с хладен

поглед мравката в потока,  спасява я в последния миг, за да
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повтори страшните шест минути отново, и отново, и отново...

Какво е мравката в сравнение с неговото всемогъщество? За

него,  възвишения,  човекът  е  почти  безсловесна  твар  и

следователно  всяка  игра,  всеки  експеримент, всяка  гавра  е

позволена.

Изпитателя долавя, че другият потръпва, отскача назад от

омразата му. Напряга мисълта си, за да изкаже още по-ясно

как го презира за тази жестока игра, ала не успява. Около него

отново е кабината.

Но  сега  тревогата  е  изчезнала.  Няма  нито  страх,  нито

напрежение,  сякаш  нечии  устни  са  изсмукали  отровата  на

отминалата  смърт  от  възпалената  рана  в  съзнанието  му,

сякаш нечия могъща ръка меко и плавно прехвърля пръстите

му  от  клавиш  на  клавиш.  Той  дори  не  следи  цифрите  на

хронометъра, отдал се е изцяло на онова чувство за сливане,

познато само на жокеите и виртуозните пилоти. Не го плаши

огнената  стена  на  атмосферата,  не  го  плашат  изтичащите

секунди  и  наближаващата  експлозия.  Спускането  е

невероятно прецизно, красиво до съвършенство и той сам се

възхищава на своята точност  (само на своята?  или?...).  Не,

тази мисъл се мярва и избледнява, той просто няма време да

мисли.  Разбира,  че  е време,  да,  време е,  текат  последните

секунди,  огненото  сияние  е  изгаснало  и  през  обгорената

повърхност  на  кабината  не  се  вижда  нищо.  Поглежда  към

хронометъра. Десет секунди до взрива. Трябва да рискува..., а

всъщност нещо (някой) му подсказва, че няма никакъв риск и

той натиска червения бутон.

Удар.  Кабината  се  откъсва  от  скутера,  започва  да  пада,

сетне се разтърсва от нов удар и увисва почти неподвижно.

Парашутите са издържали.
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Изпитателя натиска нов бутон. Синкав електрически заряд с

пукот  обвива  за  миг  кабината  и  най-горният  обгорял  слой

дуропласт  се  пръска  на  парчета.  Обвивката  е  отново

прозрачна.

Към Изпитателя бавно се надигат пясъците на пустинята,

сред тях,  той  различава миниатюрната сянка на кабината и

разперените парашути над нея.

Мравка...

Споменът  отново  се  завръща.  Детето  откъсва  стръкче

трева и бута мравката към брега. Един, два, три пъти... А тя

всеки  път  се  отдалечава  обратно  в  потока  –  може  би  не

разбира,  може  би  не  вижда  онова,  което  вижда  детето  от

своята огромна,  половинметрова височина.  Тогава то  бавно,

внимателно я подхваща с тревичката и я изважда на пясъка.

„Това ли е?” – пита се Изпитателя.

Чувството,  което  долита  от  Космоса,  този  път  е  просто,

толкова просто, че и мравката би го разбрала – само отглас от

едно титанично кимване. А заедно с него идва и една мисъл,

прошепната едва чуто, за да не оглуши човека, макар че дори

и така той цял се разтърсва от нея.

СБОГОМ, МАЛКО БРАТЧЕ!

Това е краят. Чужденецът е изчезнал завинаги. Пясъците на

пустинята  са  все  по-близо.  Аварийната  радиостанция  се  е

включила  автоматично  и  от  нея  настойчиво  говори  нечий

тревожен глас. А Изпитателя мълчи.

Той се срамува от лошото, което е мислил.
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