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 - Може ли да уточните какви са нашите крайности? - 
прекъсна го Пенри Пуалди. 
 - Да, разбира се! Щом желаете. Вашите крайности се 
състоят главно в невслушването в съветите на другите. На-
пример, вие не се вслушахте в думите на Фреди Саймънс 
или пък, след това, на Сани. Вие не можете да видите греш-
ките си. Не можете да разберете, че не е възможно да поста-
вите едни релси, които да започват от вас и да сложите в тях 
света. Освен това, вие не можете да проумеете, че не сте 
върхът на общественото развитие. Светът си се развива – 
еволюира – и вие не можете да спрете този неспирен въз-
ход.. Вие, също, не можете да разберете, че с вашите скром-
ни средства не можете да купите света и да го подчините на 
своята воля. Всеки би потръпнал от страх, като си предста-
ви, че върши всеки ден едно и също, няма цел в живота си, 
защото всичко му е изключително на готово. Разбира се, ня-
кой не би се замислил за това и би пожелал така да му бъде 
устроен животът, но след време ще му дотегне, ще му дос-
кучае, ще му се прииска разнообразие. А вие какво бихте му 
предложили, когато навсякъде всичко ще бъде идеално ед-
накво? Всъщност, в идеологията ви се показва това. Вие ис-
кате да направите идеален свят. Това е невъзможно практи-
чески и, дори да е възможно, не бива да се прави. Човекът 
трябва да има цел в живота си. Да! Така е. И затова трябва 
да му се предоставят условия, за да бъде заинтригуван с 
нещо, да не бъде безразличен и с държание на робот. Естес-
твено, не бива да се оставя да живее като скот, но не бива да 
се прави от човека машина. Машините човек ги създава в 
своя полза, а не самият той да заприличва на творението си. 
Бих искал навсякъде всички да бъдат щастливи, но не щаст-



ливи за реклама, подхранвани с идеи, затъпяващи мозъка, 
защото те им се представят за най-истински. Бих искал щас-
тието на хората да не бъде утопия, а истинско. Бих искал 
хората да не се избиват помежду си, да не се грабят и лъжат, 
а да бъдат приятели и братя. Нека бъде унищожена всяка 
крайност, наречена тя Атомен пират или идеология на Евек-
тос Свобоен Ублесос. Човешкият разум трябва да бъде ос-
вободен от всичко сковаващо го и на човек трябва да се да-
де свобода да твори. Това е свободата. Разбира се, трябва и 
условия за нея... 
 - В същото време по радиоуредбата се чу: 
 


