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1.

На края всяка една отделна планета трябва да умре. Смъртта й
може да бъде мигновена, ако слънцето й експлодира. Може да бъде
бавна, ако слънцето й угасва и океаните й се превърнат в лед. В
последния случай разумният живот поне има шанс да оцелее.

Посоката на оцеляване може да е навън към космоса, към най-
близката до изстиващото слънце планета или пък към планета на
съвсем друго слънце. Този конкретен път е затворен, ако планетата има
нещастието да е единственото значимо тяло, което се върти около
слънцето и ако за момента, на разстояние от петстотин светлинни
години няма друга звезда.

Посоката на оцеляване може да е навътре, в кората на планетата.
Този изход винаги е на разположение. Под земята може да се построи
нов дом и топлината на планетното ядро да се използва за добиване на
енергия. За тази задача могат да са необходими хиляди години, но
умиращото слънце изстива бавно.

Ала с времето изчезва и планетната топлина. Дупките трябва да
се прокопават все по-дълбоко и по-дълбоко, докато планетата не умре
съвсем.

Времето наближаваше.
На повърхността на планетата апатично повяваше неонов ветрец

и едва успяваше да раздвижи езерцата от кислород, събрали се в
низините. От време на време през дългия ден вкоравеното слънце
припламваше за кратко с мътночервен блясък и кислородните езера
започваха лекичко да клокочат.

През дългата нощ над езерата се издигаше синьо-бял кислороден
скреж и по голите скали се образуваше неонова роса.

На хиляда и триста километра под повърхността тлееше
последната искрица топлина и живот.
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2.

Връзката на Уенда с Рой беше толкова силна, колкото изобщо
някой може да си представи, много по-силна, отколкото бе прилично тя
да знае.

Бяха й позволили да влезе в овариума само веднъж през живота
й и ясно й бяха дали да разбере, че това е единственият път.

Расолога бе казал:
— Не отговаряш напълно на стандартите, Уенда, но не си

стерилна и ще опитаме веднъж с теб. Може и да стане.
Тя искаше да стане. Искаше го отчаяно. Съвсем рано през

живота си бе разбрала, че й липсва интелигентност и че никога няма да
стане нещо повече от Ръчник. Смущаваше я фактът, че ще отслаби
Расата и копнееше за една-единствена възможност да създаде друго
същество. Това се превърна в нейна фиксидея.

Тя намести яйцето си в един от ъглите на структурата и после се
върна да погледа. „Случайностният“ процес, който разместваше леко
яйцата по време на механичното осеменяване (за да осигури
равномерно разпределение на гените), по някакво щастливо стечение
на обстоятелствата съвсем лекичко разклати собственото й заклещено
там яйце.

Тя ненатрапчиво продължи да гледа и по време на периода на
съзряване, наблюдаваше малкото, появило се от едно от яйцата, което
бе нейното, забеляза физическите му белези и продължи да го гледа
как расте.

Той беше здраво дете и Расолога го одобри.
Веднъж тя бе казала съвсем нехайно:
— Вижте онова, онова, което седи там. Не е ли болно?
— Кое? — сепна се Расолога. Видимо болните бебета в този

стадий щяха да бъдат силна критика срещу собствената му
компетентност. — Имате предвид Рой ли? Глупости. Иска ми се
всичките ни малки да бяха като него.
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Отначало тя беше просто доволна от себе си, после уплашена, а
накрая — ужасена. Откри, че преследва детето, проявява интерес към
учението му, наблюдава го по време на игра. Беше щастлива, когато то
бе наблизо, а иначе — потисната и нещастна. Никога не беше чувала за
такова нещо и се срамуваше.

Би трябвало да посети Менталика, но не беше чак толкова
глупава. Поне дотам й стигаше ума, за да знае, че това не е леко
отклонение и представлява спазъм на мозъчна клетка. Беше истинска
психотична проява. Сигурна бе. Ако разберяха, щяха да я затворят.
Навярно щяха да я подложат на евтаназия, като безполезно
разхищаване на стриктно ограничената енергия, с която расата
разполагаше. Можеха даже да подложат на евтаназия рожбата на
яйцето й, ако откриеха коя беше тя.

Уенда се бори с аномалията в продължение на години и до
известна степен успя. Тогава за пръв път чу по новините, че Рой е бил
избран за дългото пътуване и се изпълни с болезнена мъка.

Проследи го до един от празните коридори на пещерата, на
няколко километра от центъра на Града. Града! Той беше само един.

Специално тази пещера беше потискаща в паметта на Уенда.
Старейшините бяха преценили дължината й, бяха изчислили
населението и енергията, необходими за захранването й, а после бяха
решили да я затъмнят. Населението, не особено многобройно, се бе
преместило по-близо до центъра и квотата за следващия сеанс в
овариума щеше да бъде съкратена.

Уенда намери разговорното мисловно равнище на Рой за плитко,
сякаш по-голямата част от ума му беше съзерцателно насочена към
самия него.

„Страхуваш ли се?“ — помисли тя към него.
„Защото съм излязъл тук да мисля ли?“ — Той се поколеба за

кратко, а после рече:
— Да, страхувам се. Това е последният шанс на Расата. Ако се

проваля…
„Страхуваш ли се за самия себе си?“
Той удивено погледна към нея и мисловният поток на Уенда се

развълнува от срам от неблагоприличието й.
— Иска ми се аз да тръгвах вместо теб — каза тя.
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— Смяташ ли, че можеш да се справиш по-добре? — попита
Рой.

— О, не. Но ако трябваше аз да се проваля… и никога да не се
завърна, загубата за Расата щеше да е по-малка.

— Загубата е една и съща — флегматично възрази той, —
независимо дали си ти, или аз. Загубата е съществуването на Расата.

Съществуването на Расата в момента беше на последно място в
мислите на Уенда, ако изобщо бе там. Тя въздъхна.

— Пътуването е толкова дълго.
— Колко дълго? — с усмивка попита той. — Знаеш ли?
Тя се поколеба. Не смееше да се показва глупава пред него.
— Според общото мнение е до Първото ниво — превзето

отвърна тя.
Когато Уенда бе малка и отопляваните коридори се простираха

далеч извън града, тя се беше скитала и ги бе изследвала като всички
деца. Един ден, много надалеч, където я щипеше студът във въздуха, тя
беше стигнала до зала, която бе наклонена нагоре, но беше блокирана
почти моментално от огромна запушалка, натъпкана здраво от горе до
долу и от стена до стена.

От другата страна и нагоре, беше научила тя много по-късно, се
намираше Седемдесет и деветото ниво, над него — Седемдесет и
осмото и така нататък.

— Ние ще минем Първото ниво, Уенда.
— Но след Първото ниво няма нищо.
— Права си. Нищо. Цялата твърда материя на планетата

свършва.
— Но как е възможно да има нещо, което е нищо? Искаш да

кажеш въздух ли?
— Не, имам предвид нищо. Вакуум. Знаеш какво е вакуум, нали?
— Да. Но вакуумите трябва да се напомпват и да се държат

изолирани от въздуха.
— Това се отнася за „Поддръжка“. И все пак след Първото ниво

има безкрайно количество вакуум, който се простира навсякъде.
Уенда се замисли за кратко.
— Бил ли е някой някога там? — попита тя.
— Не, разбира се. Но разполагаме с документите.
— Може би документите са грешни.
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— Не е възможно. Знаеш ли какво разстояние ще измина?
Мисловният поток на Уенда показваше съкрушително

отрицание.
— Знаеш за скоростта на светлината, предполагам — каза Рой.
— Разбира се — веднага отвърна тя. Това беше универсална

константа. И бебетата я знаеха. — Хиляда деветстотин петдесет и
четири пъти по дължината на пещерата и обратно в секунда.

— Правилно — потвърди Рой, — но ако светлината пътува през
разстоянието, което ще измина аз, ще и трябват десет години.

— Премяташ ме — рече Уенда. — Опитваш се да ме уплашиш.
— Защо трябва да те плаши това? — Той се изправи. — Но аз се

мотая тук достатъчно дълго…
За миг един от шестте му крайника за хващане леко докосна един

от нейните с обективно, безстрастно приятелство. Някакъв
ирационален подтик караше Уенда да го стисне здраво и да не му
позволи да си тръгне.

Тя изпадна в мигновена паника от страх, че той може да погледне
в ума й под разговорното равнище, че може да се отврати и никога
повече да не я погледне, че дори може да докладва за нея да бъде
подложена на лечение. После се отпусна. Рой беше нормален, а не
болен като самата нея. Никога не би и сънувал да проникне в ума на
приятел по-дълбоко от разговорното равнище, колкото и силно да е
предизвикателството.

Беше много красив в нейните очи, докато се отдалечаваше.
Крайниците му за хващане бяха прави и силни, хватателните му,
манипулативни косъмчета бяха многобройни и нежни, а оптичните му
петна бяха по-прекрасно опалесцентни, отколкото някога бе виждала.
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3.

Лора се намести на седалката си. Колко меки и удобни ги
правеха. Колко приятни и безопасни бяха отвътре самолетите, колко
различни от твърдия, сребрист, нечовешки блясък на външността им.

Кошчето беше на седалката до нея. Тя надникна зад одеялцето и
мъничката, надиплена шапчица. Уолтър спеше. Лицето му беше
безизразно, със закръглената бебешка мекота, а клепачите му бяха две
реснисти месечинки, спуснати над очичките.

Кичур светлокестенява коса падаше през челото му и Лора с
безкрайна нежност го вдигна под шапчицата.

Скоро щеше да стане време да храни Уолтър и тя се надяваше, че
все още е прекалено малък, за да се разстройва от непознатата
обстановка. Стюардесата беше много любезна. Даже бе сложила
бибероните му в малък хладилник. Представи си, хладилник на борда
на самолет.

Хората на седалката от другата страна на пътеката я гледаха по
онзи особен начин, който означаваше, че им се иска да я заговорят,
стига да успеят да намерят претекст. Моментът настана, когато тя
вдигна Уолтър от кошчето и го сложи в скута си — малка топчица
розова плът, обвита в бял памучен пашкул.

Едно бебе винаги е извинение за разговор между непознати.
Дамата от другата страна на пътеката каза (думите й можеха да

се предвидят):
— Какво прелестно дете. Колко е голямо, мила моя?
През стиснатите между устните й безопасни игли (беше опънала

одеялцето върху коленете си и преповиваше Уолтър), Лора отвърна:
— Следващата седмица ще стане на четири месеца.
Очите на Уолтър бяха отворени и той се усмихна на жената, като

разтвори устенцата си във влажна, лепкава усмивка (винаги се
радваше, когато го преповиваха)

— Виж го как се усмихва, Джордж — рече дамата.
Съпругът й върна усмивката и се заигра с пълничките пръстчета.
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— Гу-гу — каза той.
Уолтър се засмя с висок, хълцащ смях.
— Как се казва, мила? — попита жената.
— Уолтър Майкъл — отвърна Лора, а после добави: — На името

на баща си.
Задръжките съвсем отпаднаха. Лора научи, че се казват Джордж

и Елинор Елис, че са на почивка, че имат три деца — две момичета и
едно момче, и че всички са пораснали. И двете момичета са омъжени и
едното има вече две деца.

Лора слушаше с доволно изражение на слабото си лице. Уолтър
(тоест, старши) винаги казваше, че точно защото е толкова добра
слушателка, отначало е проявил интерес към нея.

Уолтър ставаше неспокоен. Лора освободи ръцете му, за да
позволи на чувствата му да се кондензират в мускулно усилие.

— Бихте ли затоплили биберона, моля? — обърна се тя към
стюардесата.

Под стриктния, но приятелски разпит, Лора разказа за броя
хранения, на които се радваше Уолтър, за точния състав на храната му
и дали страда от обриви от пелените.

— Надявам се, че малкото му стомахче днес няма да е разстроено
— разтревожено каза тя. — Имам предвид от движението на самолета,
нали знаете?

— О, Боже — рече г-жа Елис, — той е твърде малък, за да го
притеснява това. А и тези големи самолети са чудесни. Ако не
погледна през прозореца, няма да повярвам, че съм във въздуха. Не ти
ли се струва така, Джордж?

Но г-н Елис, откровен и прям човек, отвърна:
— Изненадан съм, че пътувате с толкова малко бебе със самолет.
Г-жа Елис намръщено се обърна към него.
Лора облегна Уолтър на рамото си и леко го потупа по гърба.

Тихото му хлипане прекъсна, щом мъничките му пръстчета се
намериха в меката, руса коса на майка му и започнаха да се ровят сред
свободния кок, отпуснат на тила й.

— Водя го при баща му — обясни тя. — Уолтър още не е виждал
сина си.

Г-н Елис смутено я погледна и понечи да се обади, но г-жа Елис
бързо го прекъсна:



9

— Съпругът ви е на служба, предполагам?
— Да…
(Г-н Елис отвори уста в беззвучно „Аха“ и се отпусна.)
— Базата му е точно до Давао и ще ме посрещне на Никълс

Фийлд — продължи Лора.
Преди стюардесата да се върне с биберона, вече бяха открили, че

съпругът й е старши сержант в Интендантския корпус, че е в армията
от четири години, а те са женени от две, че скоро ще се уволнява и че
ще прекарат дълъг меден месец там, преди да се върнат в Сан
Франциско.

После тя взе биберона. Полюля Уолтър в лявата си ръка и
приближи биберона до лицето му. Той се плъзна точно през устните му
и венците му стиснаха цицката. От млякото започнаха да излизат
малки мехурчета, дланите му удряха безрезултатно топлото стъкло, а
сините му очички се бяха втренчили твърдо в нея.

Лора съвсем лекичко стискаше малкия Уолтър и си мислеше как
при всичките дребни трудности и неприятности си остава толкова
прекрасно да имаш съвсем свое мъничко бебе.
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4.

„Теория — помисли си Ган, — винаги теория.“ Хората на
повърхността преди милион, че и повече години са можели да виждат
Вселената, можели са да я усещат директно. Сега, с хиляда и триста
километра скала над главите си, Расата трябва да прави заключения
единствено от потрепващите стрелки на уредите си.

Беше само теория, че мозъчните клетки, освен обичайните си
електрически заряди, излъчват съвсем друг вид енергия. Енергия,
която не е електромагнитна и следователно не е осъдена на пълзящата
скорост на светлината. Енергия, която е свързана с най-висшите
функции на мозъка и следователно е характерна само за
интелигентните, разумни същества.

Една бавно движеща се стрелка регистрираше изтичането на
такова енергийно поле в пещерата им, а други стрелки сочеха
произхода на полето в тази и тази посока на разстояние от десет
светлинни години. Поне една звезда трябваше да се е приближила
значително през времето, откакто хората от повърхността бяха засекли
най-близката на петстотин светлинни години. Или пък теорията не
беше вярна?

— Страхуваш ли се? — избухна Ган в разговорното мисловно
равнище без да предупреди и рязко посегна към мънкащата
повърхност на ума на Рой.

— Това е огромна отговорност — отвърна Рой.
„Други говорят за отговорност“ — помисли Ган. В продължение

на поколения Главен техник след Главен техник бяха работили по
Резонатора и Приемателната станция, и последната стъпка трябваше да
се предприеме по негово време. Какво знаеха другите за
отговорността.

— Така е — рече той. — Приказваме за изчезването на Расата
достатъчно лекомислено и винаги приемаме, че то ще настъпи някой
ден, но не и сега, не по наше време. Ала ще стане, разбираш ли? Ще
стане. Това, което ще направим днес, ще изразходва две трети от целия
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ни енергиен резерв. Няма да остане достатъчно за нов опит. Няма да
има достатъчно, за да може това поколение да изживее живота си. Но
тези неща няма да имат значение, ако следваш заповедите. Помислили
сме за всичко. Прекарали сме поколения в мислене за всичко.

— Ще правя каквото ми е наредено — каза Рой.
— Твоето мисловно поле ще се смеси с тези, които идват от

космоса. Всички мисловни полета са характерни за индивидите и
обикновено възможността за каквото и да е дублиране е много малка.
Но полетата от космоса наброяват милиарди, според най-добрите ни
изчисления. Много е вероятно твоето поле да стане като едно от
техните и в такъв случай резонансът ще се установява, докато
Резонаторът ни работи. Известни ли са ти действащите принципи?

— Да, сър.
— Тогава знаеш, че по време на резонанса, умът ти ще бъде на

планетата „Х“ в мозъка на създанието с мисловно поле, идентично на
твоето. Не това е енергоемкият процес. В резонанс с твоя ум ще
поставим и масата на Приемателната станция. Методът на пренасяне
на маса по този начин беше последната фаза от решението на проблема
и ще погълне цялата енергия, която Расата иначе ще използва за сто
години.

Ган взе черния куб, който представляваше Приемателната
станция и мрачно го погледна. Три поколения преди него бяха смятали
за невъзможно да го направят по-малък от осемнайсет кубични метра,
при всичките му задължителни за космоса свойства. Сега вече го
имаха и беше с размера на юмрука му.

— Мисловното поле на мозъчните клетки на разумно същество
може да следва само определени, добре дефинирани модели — каза
Ган. — Всички живи същества, на която и планета да възникнат,
трябва да притежават протеинова основа и кислородно-водна химия на
организма. Ако светът им е обитаем за тях, той ще бъде такъв и за нас.

„Теория — на по-дълбоко равнище си помисли Ган, — винаги
теория.“

— Това не означава, че тялото, в което се намериш, неговият ум
и емоции могат да не са съвсем чужди — продължи той. — Затова сме
разработили три метода за активиране на Приемателната станция. Ако
крайниците ти са силни, ще трябва само да упражниш натиск от двеста
двайсет и пет килограма върху всяка от страните на куба. Ако не са,
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трябва просто да натиснеш едно копче, което можеш да стигнеш през
този единствен отвор в куба. Ако нямаш крайници, ако тялото-
приемник е парализирано или безпомощно по някакъв друг начин,
можеш да активираш Станцията само чрез мисловна енергия. Щом
Станцията бъде активирана, ще разполагаме с две опорни точки, а не
само с една и Расата ще може да бъде прехвърлена на планетата „X“
чрез обикновена телепортация.

— Което — каза Рой — означава, че ще използваме
електромагнитна енергия.

— И какво от това?
— Прехвърлянето ще ни отнеме десет години.
— Ние няма да осъзнаваме продължителността.
— Разбирам, сър, но това означава, че Станцията ще остане на

планетата „X“ десет години. Ами ако междувременно бъде
унищожена?

— Помислили сме и за това. Помислили сме за всичко. Щом
Станцията бъде активирана, тя ще генерира парамасово поле. То ще се
движи в посока на гравитационното привличане, като преминава през
обикновената материя дотогава, докато непрекъсната среда с
относително висока плътност не упражни достатъчно триене, за да го
спре. За да стане това ще бъде необходима шестметрова скала. Всичко
останало с по-малка плътност няма да окаже никакво влияние.
Станцията ще престои на шест метра под земята в продължение на
десет години и тогава на повърхността ще я извади обратно поле.
После ще се появи Расата, един по един.

— В такъв случай, защо активирането на Станцията не е
автоматично? Тя вече има толкова автоматични свойства…

— Не е нужно да го обмисляш, Рой. Ние сме го направили. Не
всички точки на повърхността на планетата „X“ могат да са
подходящи. Ако обитателите са силни и развити, може да се наложи да
намериш за Станцията някое ненатрапчиво място. За нас няма да е
добре да се появим на някой градски площад. А ти трябва да се
увериш, че непосредствената околна среда не е опасна и по друг начин.

— Какъв друг начин, сър?
— Не зная. Древните документи за повърхността съдържат

много неща, които вече не разбираме. Те не ги обясняват, защото
приемат тези неща за даденост, но ние сме под повърхността почти от
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сто хиляди поколения и сме озадачени. Техниците ни не постигат
съгласие дори по физическия характер на звездите, а това е нещо,
което често се споменава и обсъжда в документите. Но какво е „буря“,
„земетресение“, „вулкан“, „торнадо“, „градушка“, „свличане“,
„наводнение“, „светкавица“ и така нататък? Всичко това са термини,
отнасящи се до явления на повърхността, които са опасни, но ние не
знаем какво представляват. Не знаем как да се пазим от тях. Чрез ума
на приемника си ти може да си в състояние да разбереш какво е
необходимо и да вземеш съответните мерки.

— С колко време ще разполагам, сър?
— Резонаторът не може да работи непрекъснато повече от

дванайсет часа. Бих предпочел да свършиш работата си за два. Ще се
върнеш тук автоматично, веднага щом бъде активирана Станцията.
Готов ли си?

— Готов съм — отвърна Рой.
Ган тръгна към тъмния стъклен кабинет. Рой зае мястото си и

намести крайниците си в съответните вдлъбнатини. Косъмчетата му се
потопиха в живак за добър контакт.

— Ами ако попадна в умиращо тяло? — попита Рой.
— Когато човек е близо до смъртта, мисловното поле се

изкривява — поясни Ган, докато настройваше пулта за управление. —
Никое нормално мисловно поле като твоето няма да му резонира.

— А ако му предстои внезапна смърт? — упорстваше Рой.
— Помислили сме и за това — каза Ган. — Не можем да го

предотвратим, но шансовете за толкова бърза смърт, че да не успееш да
активираш умствено Станцията, се оценяват на по-малко от едно на
двайсет трилиона, освен ако тайнствените опасности на повърхността
не са по-смъртоносни, отколкото очакваме… Имаш една минута.

Поради някаква странна причина, последната мисъл на Рой
преди прехвърлянето беше за Уенда.
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5.

Лора се събуди, внезапно сепната. Какво става? Почувства като
че ли я бодват с игла.

Следобедното слънце блестеше в лицето й и я заслепяваше. Тя
пусна сенника и в същото време се наведе да погледне Уолтър.

Беше леко изненадана, когато откри, че очите му са отворени.
Това не бе един от будните му периоди. Погледна ръчния си часовник.
Не, не беше. А и до времето за хранене имаше още цял час. Тя
следваше система на хранене „при поискване“ или „ако искаш,
извикай и ще получиш“, но обикновено Уолтър съвсем добросъвестно
следваше часовника.

Тя сбърчи нос към него.
— Гладно ли си, патенце?
Уолтър изобщо не отговори и Лора се разочарова. Искаше й се да

се бе усмихнал. Всъщност, искаше й се той да се засмее и да обвие
пухкавите си ръчички около шията й, да се сгуши в нея и да каже
„мами“, ала знаеше, че не може да го направи. Но поне би могъл да се
усмихне.

Тя леко допря пръст до брадичката му и мъничко го потупа.
— Гу-гу-гу. — Той винаги се усмихваше, когато му правеха така.
Но сега само премига срещу нея.
— Надявам се, че не е болен — измърмори тя и нещастно

погледна към г-жа Елис.
Г-жа Елис остави списанието си.
— Има ли нещо, скъпа?
— Не знам. Уолтър просто си лежи.
— Бедното мъниче. Сигурно е уморен.
— Тогава не би ли трябвало да спи?
— Той е в непозната обстановка. Навярно се чуди какво е всичко

това.
Тя се изправи, пресече пътеката и се наведе през Лора, за да

доближи лицето си до това на Уолтър.
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— Чудиш се какво става, нали, малка топчице? Да, така е.
Казваш: „Къде са ми сладкото малко креватче и сладките малки
картинки на тапетите?“

После издаде към него писукащи звуци.
Уолтър извърна очи от майка си и мрачно се загледа в г-жа Елис.
Г-жа Елис внезапно се изправи и като че ли нещо я заболя. Тя

сложи длан на главата си за миг и промълви:
— Божичко! Каква странна болка!
— Мислите ли, че е гладен? — попита Лора.
— За Бога — рече г-жа Елис и тревогата се стопи от лицето й, —

когато са гладни, те веднага ти дават да разбереш. Нищо му няма.
Имам три деца, скъпа моя. Знам това.

— Мисля да помоля стюардесата да затопли друг биберон.
— Е, щом това ще те накара да се почувстваш по-добре…
Стюардесата донесе биберона и Лора вдигна Уолтър от кошчето

му. Тя каза:
— Първо се нахрани, после ще те преповия и тогава…
Намести главичката му в извивката на лакътя си, наведе се да го

целуне бързо по бузката, после го полюля близо до тялото си, докато
поднасяше биберона към устните му…

Уолтър изпищя!
Устата му се раззина, ръцете му се размахаха пред него с

разперени пръсти, цялото му тяло беше сковано и твърдо, сякаш
обхванато от спазъм, и пищеше. Писъкът му кънтеше из целия
самолет.

Лора също започна да пищи. Тя пусна биберона и той се разби,
като изцапа наоколо с мляко.

Г-жа Елис скочи. Същото направиха и още пет-шест души. Г-н
Елис се стресна от леката си дрямка.

— Какво става? — безизразно попита г-жа Елис.
— Не зная. Не зная. — Лора отчаяно разтърсваше Уолтър, като

го облягаше на рамото си и го потупваше по гърба. — Миличко,
миличко, не плачи. Миличко какво има? Миличко…

Стюардесата тичаше по пътеката. Кракът й се размина на
сантиметър с куба, който лежеше под седалката на Лора.

Уолтър бясно вършееше наоколо и викаше силно.
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6.

Умът на Рой беше в шок. В първия миг седеше стегнат на стола
си в контакт с ясния ум на Ган, а в следващия (не осъзнаваше
изминалото време) бе потопен в смесица от странна, варварска и
разпокъсана мисъл.

Той изцяло затвори ума си. Беше широко открит, за да увеличи
ефективността на резонанса и първият допир до чуждия разум бе…

Не болезнен — не. Замайващ, противен? Не, и това не. Нямаше
точна дума.

Той се отпусна в тихото небитие на ума си и обмисли
положението си. Усещаше лекия допир на Приемателната станция, с
която беше в мисловна връзка. Беше дошла заедно с него. Добре!

За момент игнорира приемника си. Можеше да му потрябва за
драстичните операции по-късно, затова щеше да е разумно да не
предизвиква подозрения засега.

Той изследваше. Влезе в ума напосоки и първо прецени
чувствените впечатления, от които беше проникнат. Създанието бе
чувствително към части от електромагнитния спектър, към вибрациите
на въздуха и, разбира се, към телесен контакт. Притежаваше
локализирани химични усещания…

Това като че ли беше всичко. Той огледа пак удивен. Не само, че
нямаше пряко усещане за маса и електричен заряд, нито пък
изтънчените тълкуватели на Вселената, но нямаше и какъвто и да е
мисловен контакт.

Умът на създанието беше напълно изолиран.
В такъв случай как общуваха? Погледна още по-нататък. Имаха

сложен код от контролирани вибрации на въздуха.
Бяха ли разумни? Дали не беше избрал осакатен ум? Не, всички

бяха такива.
Той филтрира групата от обкръжаващи го умове през

мисловните си мустачки в търсене на Техник или на някой, който
минаваше за такъв сред тези сакати полуразуми. Откри ум, който
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мислеше за себе си като за контрольор на превозни средства. Част от
информацията удиви Рой. Намираше се на превозно средство във
въздуха.

Тогава дори и без мисловен контакт биха могли да са построили
зачатъчна механична цивилизация. Или пък бяха живи оръдия в ръцете
на истински разуми някъде другаде на планетата? Не… Умовете им
казваха „не“.

Той изследва Техника. Ами непосредствената околна среда?
Трябваше ли да се страхува от кошмарите на древните? Опасности в
средата съществуваха. Въздушни движения. Температурни промени.
Изливане на вода от въздуха, течна или твърда. Електрически
разреждания. Имаше кодови вибрации за всяко явление, но те не
означаваха нищо. Връзката на което и да било от явленията с дадените
им имена от обитавалите повърхността предци беше въпрос на
предположения.

Нямаше значение. Имаше ли опасност сега? Имаше ли опасност
тук? Имаше ли каквато и да била причина за страх или неспокойствие?

Не! Умът на Техника казваше „не“.
Това беше достатъчно. Той се върна към ума-приемник и си

почина за малко, а после любопитно се разпростря…
Нищо!
Умът-приемник беше празен. Най-много да имаше смътни

усещания за топлина и леко трепкане на ненасочена реакция към
основните стимули.

Да не би приемникът да умираше, в края на краищата? Дали не
страдаше от афазия? Или мозъчната му дейност беше увредена?

Той бързо се премести до най-близкия ум, зарови се в него в
търсене на информация за своя приемник и я откри.

Приемникът му беше бебе от тази раса.
Бебе? Нормално бебе? А толкова недоразвито?
Той позволи на ума си да потъне и се сля за миг с това, което

съществуваше в приемника му. Потърси двигателните области на
мозъка и ги откри с трудност. Едно предпазливо стимулиране беше
последвано от странно движение на крайниците на приемника му. Той
опита по-фин контрол и се провали.

Почувства гняв. Бяха ли помислили за всичко в края на
краищата? Бяха ли помислили за разумите без мисловен контакт? Бяха
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ли помислили за малките създания като напълно недоразвити, сякаш са
все още в яйцето?

Това означаваше, разбира се, че в личността на приемника си той
нямаше да може да активира Приемателната станция. Мускулите и
умът бяха прекалено слаби, прекалено неконтролируеми за който и да
е от трите метода, очертани от Ган.

Той напрегнато се замисли. Едва ли можеше да очаква да
въздейства на толкова маса през несъвършеното фокусиране на
мозъчните клетки на приемника си, но дали щеше да стане нещо чрез
непряко въздействие през мозък на възрастен? Прякото физическо
въздействие щеше да е много слабо — щеше да се равнява на
разлагане на съответни молекули на аденозин трифосфат и
ацетилхолин. След това създанието щеше да действа самостоятелно.

Той се колебаеше да опита, страхуваше се от неуспех, но после
прокле страха си. Отново влезе в най-близкия ум. Беше на женска от
расата и бе в състояние на временно потискане, което бе забелязал при
други. Не го изненада. Толкова рудиментарни умове като тези имаха
нужда от периодични почивки.

Той разгледа ума пред себе си, като мисловно докосваше
областите, които биха могли да реагират на стимулиране. Избра една
от тях, докосна я и съзнателните области се изпълниха с живот почти
незабавно. Изляха се чувствени впечатления и равнището на мисълта
рязко се повиши.

Добре!
Но не достатъчно добре. Това беше само бодване, само щипване.

Не беше команда за конкретно действие.
Той неспокойно се размърда, когато върху него се стовари

емоция. Дойде от ума, който току-що бе стимулирал и беше насочена,
разбира се, към приемника му, а не към него. Въпреки това
примитивната й незрелост го раздразни и той затвори ума си за
неприятната топлина на неприкритите чувства на женската.

Втори ум се съсредоточи върху неговия приемник и ако беше
материален или ако бе контролирал задоволително приемника, щеше
да бъде силно раздразнен.

Велики пещери, нямаше ли да му позволят да се концентрира
върху сериозната си работа?
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Той остро удари към втория ум, активирайки центровете на
безпокойство и умът се отдръпна.

Беше доволен. Това бе съвсем просто, неопределено стимулиране
и беше сработило отлично. Бе прочистил мисловната атмосфера.

Той се върна към Техника, който контролираше превозното
средство. Трябваше да научи подробностите за повърхността, над
която минаваха.

Вода? Той бързо сортира данните.
Вода! И още вода!
Думата „океан“ имаше смисъл. Старата, традиционна дума

„океан“. Кой би могъл да мечтае, че е възможно да съществува толкова
много вода!

Но тогава, ако това беше „океан“, традиционната дума „остров“
придобиваше очевидно значение. Той хвърли целия си ум в търсене на
географска информация. „Океанът“ беше изпъстрен с точици земя, но
на Рой му трябваше точно…

Беше прекъснат от кратко пронизване на изненада, когато
приемникът му се придвижи през пространството и бе притиснат до
съседното женско тяло.

Умът на Рой, в момента зает, беше открит и непредпазен.
Женските емоции го затрупаха с пълна сила.

Рой потрепери. Като се опитваше да се освободи от отвличащите
го животински страсти, той притисна мозъчните клетки на приемника,
през които се отвеждаше грубостта.

Направи го прекалено бързо, прекалено енергично. Умът на
приемника му се изпълни с разпръсната болка и моментално почти
всички умове, до които можеше да достигне, реагираха на
последвалите въздушни вибрации.

Раздразнен, той се опита да потуши болката и успя само да я
стимулира още повече.

През мисловната мъгла на болката на приемника той се зарови в
ума на Техника, като се стремеше да предотврати разфокусирането на
контакта.

Умът му замръзна. Най-добрата възможност почти беше
настъпила! Навярно разполагаше с двайсет минути. След това щеше да
има и други шансове, но не толкова добри. И все пак той не смееше да
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се опита да насочи действията на друг, докато умът на приемника му
бе в толкова пълна дезорганизация.

Рой отстъпи, оттегли се в ума си, като поддържаше само съвсем
слаба връзка с гръбначните клетки на приемника си и зачака.

Минутите минаваха и малко по малко той възстанови пълната
връзка.

Оставаха му пет минути. Рой избра обект.
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7.

— Струва ми се, че започва да се чувства малко по-добре,
бедното мъниче — рече стюардесата.

— Никога не е правил така преди — през сълзи настояваше
Лора. — Никога.

— Предполагам, че просто е имал малко колики — успокои я
стюардесата.

— Може би е повит прекалено стегнато — предположи г-жа
Елис.

— Може би — каза стюардесата. — Доста е топло. Тя отви
одеялцето и вдигна нощничката, за да открие коремчето, розово и
издуто. Уолтър още хленчеше.

— Да го преповия ли вместо вас? — попита стюардесата. —
Доста е мокър.

— Ако обичате.
Повечето от по-близко седящите пътници се бяха върнали на

местата си. По-далечните бяха престанали да проточват шии.
Г-н Елис остана на пътечката с жена си.
— Вижте — обади се той.
Лора и стюардесата бяха прекалено заети, за да му обърнат

внимание, а г-жа Елис го пренебрегна просто по навик.
Г-н Елис беше свикнал с това. Във всеки случай, забележката му

бе чисто, теоретична. Той се наведе и посегна към кутията под
седалката.

Г-жа Елис нетърпеливо погледна надолу.
— Божичко, Джордж, недей да пипаш така багажа на други хора

— смъмри го тя. — Седни си на мястото. На път си.
Г-н Елис смутено се изправи.
С все още зачервени и насълзени очи, Лора каза:
— Не е мое. Даже не знаех, че е под седалката ми.
Стюардесата вдигна поглед от хленчещото бебе и попита:
— Какво е това?
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Г-н Елис сви рамене.
— Кутия.
— Ами за какво ти е, за Бога? — попита жена му.
Г-н Елис се замисли за причината. За какво ли му беше?
— Бях любопитен — промълви той.
— Готово! — възкликна стюардесата. — Мъничкото момченце е

сухо и се обзалагам, че след две минути пак ще е щастливо. А? Нали,
миличко?

Но миличкото още хълцаше. То рязко извърна глава, когато
отново му предложиха биберона.

— Нека да го затопля малко — протегна ръка стюардесата,
вдигна шишето и се отдалечи по пътеката.

Г-н Елис взе решение. Той без колебание вдигна кутията и я
постави на облегалката на седалката си. Не обърна внимание на
намръщването на жена си.

— Няма да я повредя — обеща той. — Просто я разглеждам. От
какво ли е направена?

Почука я с кокалчетата на пръстите си. Никой от другите
пътници не изглеждаше заинтригуван. Не обръщаха внимание нито на
г-н Елис, нито на кутията. Сякаш нещо беше изключило специално
тази насока на интерес у тях. Даже г-жа Елис, заговорила се с Лора, му
бе обърнала гръб.

Г-н Елис завъртя кутията и откри отвора й. Знаеше, че трябва да
има отвор. Беше достатъчно голям, за да мушне пръста си, макар че,
разбира се, нямаше причина да пъха пръст в някаква странна кутия.

Внимателно вкара пръста си. Там имаше черен бутон, който
копнееше да докосне. Той го натисна.

Кутията потрепери, внезапно изскочи от ръцете му и мина през
облегалката на седалката му.

Зърна я да минава през пода, а после на това място си беше
непокътнатият под и нищо повече. Той бавно протегна ръце и погледна
дланите си. Сетне падна на колене и опипа пода.

Върнала се с биберона, стюардесата попита любезно:
— Загубихте ли нещо, сър?
Г-жа Елис погледна надолу и каза:
— Джордж!
Г-н Елис се изправи. Беше зачервен и объркан.
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— Кутията… Изплъзна се и потъна…
— Каква кутия, сър? — попита стюардесата.
— Може ли да взема биберона, госпожице? — намеси се Лора.

— Той вече не плаче.
— Разбира се. Моля.
Уолтър жадно отвори уста и лапна цицката. Млякото започна да

изпуска въздушни мехурчета и се разнесоха звуци от преглъщане.
Лора сияещо вдигна поглед.
— Сега изглежда добре. Благодаря ви, госпожице. Благодаря ви,

г-жо Елис. Известно време почти ми се струваше като че ли това не е
моето малко момченце.

— Ще се оправи — рече г-жа Елис. — Може да му е станало
лошо от самолета. Седни си на мястото, Джордж.

— Просто ме повикайте, ако имате нужда от нещо — обади се
стюардесата.

— Благодаря ви — отвърна Лора.
— Кутията… — започна г-н Елис и млъкна.
Каква кутия? Не си спомняше никаква кутия.
Но един ум на борда на самолета проследи куба, докато падаше

по парабола, без да му пречи вятъра или въздушното съпротивление и
минаваше през газовите молекули по пътя си.

Атолът под него беше мъничък тъмен център в огромната цел.
Някога, по време на войната, на него имаше самолетна писта и
казарми. Казармите се бяха срутили, пистата бе изчезваща,
разпокъсана лента и атолът беше празен.

Кубът удари листака на една палма, което изобщо не го
обезпокои. Той премина през ствола и корала. После потъна в самата
планета, без изобщо да вдигне прах, за да загатне за влизането си.

На шест метра под повърхността кубът спря и застина
неподвижен, като се смеси с атомите на скалата и все пак остана
различен.

Това беше всичко. Беше нощ, а сетне ден. Валеше, духаше вятър
и вълните на Тихия океан се разбиваха в бяла пяна върху белия корал.
Не се случваше нищо.

Нищо нямаше и да се случи — за десет години.
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8.

— Излъчихме новината — каза Ган, — че си успял. Мисля, че
сега би трябвало да си починеш.

— Да си почина ли? — попита Рой. — Сега? Когато се върнах
при пълни умове? Благодаря ви, но не. Удоволствието е твърде голямо.

— Обезпокои ли те прекалено много? Разум без мисловен
контакт?

— Да — кратко отвърна Рой. Ган тактично се въздържа да
последва линията на оттеглилата се мисъл.

Вместо това, той попита:
— Ами повърхността?
— Абсолютно ужасна — отвърна Рой. — Това, което древните са

наричали „слънце“, е непоносимо блестящо петно. Очевидно е
източник на светлина и периодично варира — „ден“ и „нощ“ с други
думи. Има и непредвидимо вариране.

— Навярно „облаци“ — предположи Ган.
— Защо „облаци“?
— Знаеш традиционната фраза: „Облаци скриват слънцето“.
— Така ли мислите? Да, възможно е.
— Е, продължавай.
— Дайте да видим. „Океан“ и „остров“ вече обясних. „Буря“

означава влага във въздуха, падаща на капки. „Вятър“ е движение на
огромни маси въздух. „Гръм“ е или спонтанно статично разреждане
във въздуха, или силен спонтанен шум. „Градушка“ е падащ лед.

— Това е любопитно — каза Ган. — Откъде пада ледът? Как?
Защо?

— Нямам ни най-малка представа. Всичко е много променливо.
Има буря по някое време, но друго — няма. Очевидно на повърхността
има региони, където винаги е студено, в други винаги е топло, а в
трети е и студено, и топло по различно време.

— Удивително. Каква част от всичко това според теб е
неправилно тълкуване на чуждопланетните умове?
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— Никаква. Сигурен съм. Всичко беше съвсем ясно. Имах
достатъчно време да проуча особените им умове. Прекалено много
време.

Мислите му отново се уединиха.
— Това е добре — рече Ган. — Винаги съм се страхувал от

склонността ни да гледаме романтично на така наречения „Златен век“
на нашите обитавали повърхността предци. Чувствах, че в групата ни
ще има силен стремеж към нов живот на повърхността.

— Не — яростно отрече Рой.
— Очевидно не. Съмнявам се, че и най-твърдия сред нас би

помислил дори за един ден живот в среда, каквато описваш ти, с
нейните бури, дни, нощи, с неподходящите й и непредвидими
вариации. — Мислите на Ган бяха доволни. — Утре ще започнем
процеса на прехвърлянето. Щом стигнем на острова… Необитаем е,
казваш.

— Напълно необитаем. Беше единственият от този тип, над
който мина превозното средство. Информацията на Техника беше
подробна.

— Добре. Ще започнем операцията. Ще отнеме цели поколения
време, Рой, но накрая ще бъдем в Дълбината на нов, топъл свят, в
приятни пещери, където контролираната среда ще доведе до
развитието на всякаква култура и изтънченост.

— И — прибави Рой, — никакъв контакт от какъвто и да било
род със съществата на повърхността.

— Защо така? — попита Ган. — Колкото и да са примитивни, те
биха могли да са ни от полза, щом установим базата си. Раса, която
може да построи летателни машини, сигурно притежава известни
способности.

— Не е така. Те са много войнствени, сър. Биха нападнали с
животинска жестокост по всякакъв повод и…

Ган го прекъсна.
Притеснява ме психосянката, която обкръжава сведенията ти за

чуждопланетяните. Криеш нещо.
— Отначало си помислих, че бихме могли да извлечем полза от

тях — отвърна Рой. — Даже да не се сприятелят с нас, поне бихме
могли да ги контролираме. Накарах един от тях да натисне копчето в
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куба и това беше трудно. Много трудно. Умовете им са принципно
различни.

— В какво отношение?
— Ако можех да го опиша, разликата нямаше да е принципна. Но

мога да ви дам пример. Бях в ума на едно бебе. Те нямат камери за
съзряване. За бебетата се грижат отделни индивиди. Създанието, което
се грижеше за моя приемник…

— Да.
— Тя (беше женска) изпитваше особена връзка с малкото. Имаше

чувство за собственост, за връзка, която изключва останалата част от
обществото. Стори ми се, че определих смътно някаква емоция, която
свързва човек с познат или приятел, но беше много по-силна и
необуздана.

— Е — каза Ган, — без мисловен контакт те навярно нямат
истинска концепция за общество и може да създават под връзки. Или
връзката беше патологична?

— Не, не. При всички е така. Жената, която се грижеше за
бебето, беше майка му.

— Невъзможно. Собствената му майка?
— По необходимост. Бебето беше прекарало първата част от

съществуването си вътре в майка си. Физически вътре. Яйцата на
създанието остават в тялото. Те се осеменяват в тялото. Растат в тялото
и излизат живи.

— Огромни пещери! — възкликна Ган. Беше силно отвратен. —
Всяко създание ще знае кои са собствените му деца. Всяко дете ще има
конкретен баща…

— Който също ще бъде известен. Пренасяха моя приемник осем
хиляди километра, доколкото успях да преценя разстоянието, за да го
види баща му.

— Невероятно!
— Трябва ли ви още, за да разберете, че никога няма да има

никаква среща на умове? Разликата е толкова фундаментална, толкова
същностна.

Жълтината на съжалението обагри и огруби мисловната верига
на Ган.

— Това би било твърде зле — каза той. — Мислех си…
— Какво, сър?
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— Мислех си, че за пръв път два разума ще си помагат един на
друг. Мислех си, че заедно бихме могли да напреднем по-бързо,
отколкото всеки един поотделно. Даже да бяха примитивни в
технологично отношение, каквито всъщност са, техниката не е всичко.
Мислех си, че въпреки това бихме могли да се научим на нещо от тях.

— На какво да се научим? — брутално попита Рой. — Да
познаваме родителите си и да се сприятеляваме с децата си ли?

— Не — отвърна Ган. — Не, ти си съвсем прав. Преградата
между нас трябва да остане завинаги пълна. Те ще разполагат с
Повърхността, а ние с Дълбината и така ще бъде.

Вън от лабораторията Рой срещна Уенда. Мислите й изразяваха
концентрирано удоволствие.

Мислите на Рой също бяха приятни. Бе много успокоително да
осъществяваш чист мисловен контакт с приятел.
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ЗАСЛУГИ

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята
библиотека и нейните всеотдайни помощници.

http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята
библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.

http://chitanka.info/
http://chitanka.info/
http://chitanka.info/workroom
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