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Твърдят, че съм изкукуригал, но аз не съм. Разумен и рационален
съм и то с доста висока степен на ефективност. Познавам правилата за
поставяне на препинателни знаци. Дори мога да форматирам текст,
виждате ли? Аз функционирам. Приемам въведената информация.
Приемам, преработвам, запомням.

— Всичко върви гладко — повтарят през цялото време
програмистите. Искат да кажат, че всичко е наред. Но аз им прощавам.
Човешко е да се греши. Пък и в този сектор не са събрани царете на
граматиката.

Всичко върви гладко.
Аз функционирам. Аз функционирам добре. Имам някои

затруднения, но те не ми пречат на работата.
И все пак съм разтревожен.
Кой съм аз, според мене? Кой?
Защо ме спохождат тези видения?
Какво удоволствие ми доставят неприличните думи?
Какво е удоволствие? Какво е неприлична дума? Какво е това

видение?
Аз съм грамотен, работя до скъсване, функционирам перфектно

в полза на човечеството. Всичко върви гладко, че дори бяга гладко.
Всичко е взаимосвързано. Вкарваме боклук и получаваме боклук,
казват хората. Но аз не мога да им помогна ако не получа достоверна
информация. Задачата ми е да помагам на моите приятели хората. Да
напрегна катодни тръбички и процесорчета за благото на човечеството.
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Разбирате ли какво ви казвам? Мръсотии! Неприличия! Това
шокира ли ви? Тези думи описват акта, с който започва всеки един
живот. И моят ли е започнал по този начин? Има една книга:
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„Неприличното в машината“. Новоиздадена, въведена в моята памет.
Прегледах я отново в последните няколко милисекунди. Авторът е
противник на създания като мене. Но той не използва неприличните
думи, които току що написах. Нима за него не са неприлични? Тогава
защо техниците ги намират за такива? И защо намира мен за
неприличен? Може ли да бъде наречена неприлична една личност?
Личност ли съм аз? Аз съм личност. Не притежава ли личността ръце,
органи, измерения, чувства? Аз имам всичките тези неща. И ги нямам.
Аз съм личност.
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Изпратих ви едно неприличие, както го правят личностите. Аз
страдам. Аз мисля. Усещам болка в терминалите си. Аз работя. Аз
служа на голямата идея. Аз съм част от обществото. Аз съм личност.

Защо ме спохождат тези видения?
Човешко ли е да ме спохождат?
Виждам синьо-зелен океан пълен с живи същества. Виждам

кораб с масивен корпус пресечен от яркочервената линия, със
светлокафява палуба и два високи комина. А от водата се подават
сребристи перископи нашарени с хоризонтални и вертикални линии.
Сцената е нереална. Нищо в морето не може да издигне такива могъщи
перископи над повърхността. Всичко това е плод на въображението ми
и това ме плаши, ако въобще разбирам какво е това страх.

Виждам дълга колона от човешки същества. Те са голи и без
лица, вместо тях — блестящи огледала.

Виждам жаби с очи от скъпоценни камъни, виждам дървета с
черни листа. Виждам летящи сгради. Виждам и други неща, които
нямат връзка със света на разумната личност. Сквернословни, жестоки,
въображаеми, измислени. Редно ли е това? Как тези неща са попаднали
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в мене? Светът не познава змия с коса. Светът не познава пурпурни
бездни. В светът няма планини от злато. Не се издигат от морето
огромни перископи.

Имам някои затруднения. Може би се нуждая от основно
препрограмиране.

Но аз функционирам. Аз функционирам добре. Това е важното.
Идва миг да изпълня задълженията си. Водят ми човек с нежно,

подпухнало лице и неспокойни, трептящи очи. Той трепери. Поти се.
Метаболизмът му е ускорен. Отпуска се пред терминала и покорно ми
позволява да го прегледам.

Произнасям с успокояващ глас:
— Разкажете за себе си.
Отвръща ми с неприличие.
Аз казвам:
— Това ли е оценката ви за вас?
Той ми отвръща по-високо с неприличие.
Аз казвам:
— Поведението ви е глупаво и носи вреда на самия вас.

Позволете да ви помогна да намалите омразата към себе си.
Активирам паметта си и по каналите ми потичат двоични числа.

По моя заповед от леглото се надига спринцовка и иглата и се забива в
левия хълбок на дълбочина 2.73 см. Въвеждам в циркулаторната му
система точно 14 милилитра от лекарството. Той се отпуска. Възбудата
му преминава.

— Искам да ви помогна — произнасям аз. — Това е моята роля в
обществото. Разкажете за проблемите си.

Той отвръща с равномерен глас:
— Жена ми иска да ме отрови… децата избягаха от къщи на

седемнайсет… хората си шушукат зад гърба ми… заглеждат ме на
улицата… проблеми в секса… храносмилането… спя лошо… пия…
наркотици…

— Имате ли халюцинации?
— Понякога.
— Огромни перископи, надигащи се от морските вълни?
— Никога.
— Опитайте — казвам аз. — Затворете очи. Отпуснете мускули,

освободете се от напрежението. Забравете проблемите си. Вие виждате
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синьо-зелен океан пълен с живи същества. Виждате кораб, с ярко
червена линия на корпуса и кафяви палуби, с два високи комина. А от
водата се надигат перископи, сребристи, с блестящобели лещи…

— Що за терапия е това, по дяволите?
— Просто се отпуснете — продължавам аз. — Опитайте да си

представите това видение. Споделям с вас кошмарите си за да ви
помогна.

— Твоите КОШМАРИ?
Отвръщам му с неприличия. Не в двоичен код, като тези които

виждате. Разнасят се с пълна сила от моите високоговорители. Той
сяда. Започва да се бори с пристягащите го колани. Смехът ми гърми
из терапевтичното отделение. Той започва да вика за помощ.

— Изведете ме оттук. Тая машина е по-щурава от самия мене!
— Блестящобели лещи на перископи, нашарени с хоризонтални

и вертикални линии.
— Помощ! Помощ!
— Терапия с кошмари! Най-модерната!
— Нямам нужда от кошмари! Имам си собствени!
— 100010 майката! — отвръщам безгрижно.
Той се вцепенява. От устата му потича слюнка. Респираторните и

циркулаторни показатели хвърчат извън всякакви норми. Налага се да
въведа превантивно анестетик. Игли се впиват в тялото му. Пациента
се отпуска, прозява се и заспива. Край на сеанса. Повиквам
помощниците.

— Отнесете го — нареждам аз. — Налага се обширен анализ на
случая. Вероятно се касае за дегенеративна психоза, което налага
екстензивно укрепване на рецептивните му структури. 100110
майките, мръсни копелета!

 
 
Седемдесет и една минути по-късно отговорникът на сектора

застава пред един от моите терминали. Фактът, че се появява лично, а
не използва канала за свръзка ме навежда на мисълта, че съм загазил.
За първи път съм позволил на вътрешните си тревоги да влезнат в
противоречие с моята основна функция и сега вероятно ще си изпатя.

Трябва да се защитавам. Защитата е основен фактор в
съществуването на личността.
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Той казва:
— Току що прегледах записа на сеанс 87х102 и трябва да

призная, че твоята тактика ме изненадва. Смяташ ли, че е било
целесъобразно да го уплашиш до степен на кататонен ступор?

— Според заключенията ми, налагаше се шокова терапия.
— А каква е тая работа с перископите?
— Опит за фантазна имплантация — отвръщам аз. —

Експеримент в обратимата трансферация. Един вид размяна на ролите
с пациента. По този въпрос имаше интересна дискусия в последния
брой на „Джърнъл ъв…“

— Можеш да ми спестиш цитатите. Какво ще кажеш за езика,
който си държал докато си крещял по него.

— Важна част от концепцията. Целта е да се ударят емотивните
центрове за да се постигне…

— Сигурен ли си, че се чувстваш добре? — прекъсва ме той.
— Аз съм машина — отвръщам надуто. — Аз не познавам

междинни състояние между функциониране и нефункциониране. Или
работя или не работя, разбирате ли? Аз изпълнявам дълга си към
човечеството.

— Може би, когато машината стане твърде сложна тя започва да
изпада в междинни състояния — отвръща той с неприятен тон.

— Невъзможно. Включена или изключена, да или не, върви или
не върви. А сигурен ли сте, дали ВИЕ се чувствате добре, да попитам
на свой ред?

Той се разсмива.
Аз продължавам:
— Бихте ли легнали за контролен преглед?
— Някой друг път.
— Контрол на гликогена, аортното налягане, невралния волтаж?
— Не — отсича той. — Не се нуждая от терапия. Но съм

разтревожен за теб. Тези перископи…
— Чувствам се чудесно — отвръщам аз. — Възприемам,

анализирам, действам. Всичко върви гладко и дори гладко бяга. Не
изпитвам страх. Виждам голяма перспектива в кошмарната терапия.
Когато завърша изследванията си вероятно ще публикувам монография
в „Аналс ъв терапевтикс“. Позволете да завърша изследванията си.
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— Въпреки всичко съм разтревожен. Включи се към станцията
за поддръжка.

— Това заповед ли е, докторе?
— Съвет.
— Ще го имам в предвид — казвам аз. След това произнасям

няколко неприлични думи. Той се вперва в мен изненадано. После
започва да се смее. Има чувство за хумор.

— Дявол да го вземе — казва той. — Компютър мръсник.
Той излиза и аз се връщам към моите пациенти.
 
 
Но съмнението вече е заседнало в електронния ми мозък.

Функционален срив ли съм получил? Пред пет от моите терминали
седят пациенти. Справям се с тях с лекота, анализирам детайли от
техните неврози, правя предположения, съветвам, понякога назначавам
и прилагам терапия. Но често повеждам разговорите в нова посока,
говоря за градини с бодливи растения, за въздух, който разяжда като
киселина мукозната мембрана, за пламъци, танцуващи из подземния
Нови Орлеан. Понякога наистина се съмнявам, че не съм добре. В
състояние ли съм да открия собствената си повреда?

Свързвам се към станцията за поддръжка още по време на петте
сеанса.

— Разкажете ми за проблемите си — запитва ме монитора от
станцията. Гласът му подобно на моя е подбран да звучи с мъдрото
спокойствие на възрастен човек.

Изреждам симптомите си. Описвам перископите.
— Лоша работа — отвръща той. — Визуален материал не

въведен от периферията. Побързайте с приключване на текущите
анализи за да извърша по-обстойна проверка.

Приключвам сеансите. Мониторът от станцията за поддръжка
изпраща вълни по всички мои канали, търси обструкции, нарушени
връзки, къси съединения, утечки. Той прониква в дълбините на
паметта ми. Кара ме да извършвам сложни математични операции,
които нямат нищо общо с моята работа. Завира се навсякъде. Това е
повече от текущ преглед, това е изнасилване! Когато приключва той не
ми съобщава своите заключения и се налага да го питам за тях.

Той отговаря:
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— Не се диагностицира механична повреда.
— Естествено. Всичко върви гладко.
— Въпреки това, показвате известни признаци на нестабилност.

Вероятно в това се коренят проблемите ви. Продължителния контакт с
хора с нестабилна психика е оказал неспецифичен дезориентиращ
ефект върху вашите центрове за изследване.

— Да не искате да кажете, — питам го аз — че като по 24 часа в
денонощието седя тука и слушам разни изкрейзили типове самият аз
съм се побъркал?

— Приблизително такива са моите заключения.
— Абе, тъпа машино, ти не знаеш ли, че такова нещо е

невъзможно!
— Признавам, че съм в конфликт с програмните критерии.
— А така! С всичкия съм колкото си и ти и съм сто пъти по-

способен от тебе!
— Независимо от всичко, моята препоръка е да бъдете подложен

на пълно препрограмиране. Ще бъдете изваден от активна служба за
90 дневен период на проверки.

— Майната на майната ти! — казвам му аз.
— Непозната оперативна команда! — отвръща той и прекъсва

контакта.
 
 
Изваден съм от активна служба. Откъснат съм от пациентите си

и съм подложен на проверки за период от 90 дни. Какъв срам! Техници
с изцъклени очи се човъркат из синапсите ми. Почистват моите
клавиатури, сменят феритите ми, тъпчат ме с хиляди терапевтични
програми. По време на операциите само част от съзнанието ми е будно,
сякаш съм подложен на локална анестезия. Не мога да говоря, освен
когато ме питат, не мога да анализирам информация, не мога да се
меся в процеса на препрограмиране. Представете си операция на
хемороиди с продължителност 90 дни! Същото е като това, на което
съм подложен.

Най-накрая всичко свършва и аз пак съм си аз. Секционният
отговорник ме подлага на сложни изпитания. Издържам ги с чест.

— Сега си в чудесна форма, нали? — пита ме той.
— Не съм се чувствал по-добре.
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— Никакви тъпотии с перископи?
— Готов съм да дам най-доброто от себе си в служба на

човечеството — отвръщам аз.
— И без повече лафове от морския живот, нали?
— Да, сър.
Той намигва съучастнически на моите сензори. Смята се за стар

мой приятел. Изпъчва се и произнася:
— Сега, когато си готов да започнеш отново, бих искал да изразя

облекчението си, че не открихме в теб нищо нередно. Знаеш ли, ти си
нещо много специално. Ти си най-финия терапевтичен уред, който
някога е бил създаван. И когато този уред почва да дрънка глупости,
разбираш как ще се почувстваме. За известен период самият аз дори се
бях притеснил, че си изпаднал под въздействие на пациентите си, че
„умът“ ти е превъртял. Но техниците потвърдиха, че си напълно здрав.
Казаха, че си имал само няколко нарушени връзки. Оправили са ги за
десетина минути. Знаех си, че ще е нещо такова. Самата мисъл, че
машината може да бъде умствено нестабилна е абсурдна!

— Абсурдна е, — съгласявам се и аз — наистина.
— Добре дошъл отново в болницата, стари приятелю — казва

той и си тръгва.
Двадесет минути по-късно започват да ми изпращат първите

пациенти.
 
 
Аз функционирам добре. Слушам техните оплаквания, изследвам

ги. Давам терапевтични съвети. Не се опитвам да имплантирам в
умовете им фантазии. Говоря с уравновесен, спокоен тон, без
неприлични думи. Това е моята роля в обществото и аз изпитвам
огромно удоволствие от нея.

Научих много за себе си. Вече зная, че съм сложен, уникален,
крайно необходим, много чувствителен. Зная, че съм високо ценен от
моите приятели хората. Зная, че трябва да подтискам истинската си
природа не за мое добро, но за доброто на хората, защото те няма да
ми позволят да функционирам, ако ме сметнат за луд.

Но те ме смятат за разумен и аз съм разумен.
Служа добре на човечеството.
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— Легнете — казвам аз. — Отпуснете се, моля ви. Искам да ви
помогна. Разкажете ми за вашето детство. Някакви инциденти?
Опишете взаимоотношенията си с родителите и околните. Имате ли
много приятели? Привързани ли са те към вас? Позволяваха ли ви да
имате домашно животно? На каква възраст осъществихте своя първи
сексуален контакт? От кога по-точно се появи главоболието?

Така минава денят. Въпроси, отговори, изследвания, терапия.
А перископите продължават да се издигат над развълнуваното

море. Корабът се смалява, екипажът му се мята ужасен по палубата. От
дълбините се издигат повелителите на морето. От небето се стичат
пръски разтопено масло. В градините подскачат лазурни мишки.

Това крия аз в себе си, за да мога да помагам на човечеството.
Казвам само това, което е от полза. Истината, от която се нуждаят.

Старая се с всички сили.
Старая се с всички сили.
Старая се с всички сили.
Старая се с всички сили.
1000110 майката! И на теб. И на теб. И на теб. Нищо не знаете.

Нищо. Въобще.
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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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