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 Фреди Саймънс започна да вижда безсмислие в жи-
вота, който водеше. Той искаше да направи нещо повече от 
това, което беше направил, нещо по-голямо, с по-голяма 
цел. Фреди съжаляваше за сляпата похвала, която беше на-
писал в първата си книга, защото видя, че това идеално об-
щество беше доста ограничено в представите си, в светог-
леда си и в своите разбирания, въпреки големия технически 
напредък на Евектос Свобоен Ублесос. Тази ограниченост 
Фреди си обясняваше с откъснатостта от света. 
 Впрочем, Евектос Свобоен Ублесос се прослави за 
кратко време на Земята, успя да насади своите идеи в много 
млади и неукрепнали умове, да направи впечатление, че е 
една велика сила и да се изяви като една свръхдържава със 
свръхкомунистически строй. 
 Но, все пак, Фреди Саймънс беше прав, когато си 
мислеше, че Евектос Свобоен Ублесос е откъснат от света. 
В тази страна не се допускаха никакви чужди филми, книги, 
музика, там нямаше вносни машини, вносни продукти и въ-
обще внос. Внасяха се хора, само хора. Защото свръхобщес-
твото трябваше да расте, но не идеологически, а по брой. 
 Всъщност, Фреди Саймънс не разбираше много от 
разни идеологии, но виждаше,че в тази свръхсвободна стра-
на идеологията служеше да направи от хората роботи – все-
ки ден се спазваше строг дневен режим, който важеше за 
триста шестдесет и петте дни на годината, не биваше да се 
нарушава от никого и не се различаваше в нито един от 
дните. Разбира се, хората спортуваха, но и спортът беше ед-
накъв за всички. 
 Фреди Саймънс не можеше да се примири с еднооб-
разието, което потискаше душата му, зажадняла за волност. 



Свободата на Евектос Свобоен Ублесос му дотегна. Тя не 
беше същата, каквато той си я беше представял. 
 Фреди Саймънс стана с неспокоен дух и един ден не 
се въздържа и написа една критическа статия , в която из-
ложи подробно, с най-убедителни факти слабите места в 
обществото на Свободната Държава. Той всъщност беше 
разкритикувал противоречията между господстващата тео-
рия и действителността. Главните идеолози на Евектос Сво-
боен Ублесос почувстваха, че Фреди Саймънс не беше удо-
бен вече и че трябва да се изгони от страната. Той беше 
първият, който се опитваше да направи корекции на правия 
път, по който вървеше Великата Свободна Държава. Той 
беше първият, който се осмеляваше да наруши строгата си-
метричност и хармония на единственото в света свръхобще-
ство. Той беше първият, който се обявяваше против свобо-
дата в тази свръхсвободна страна. Той беше първият, който 
не се подаде на свещените идеи. Той беше и първият, когото 
изгониха от Евектос Свобоен Ублесос. 
 


