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Поглед от бъдещето  

В базата мъждукаха слаби светлини. Беше пладне, но те едва ли го знаеха, защото отдавна Земята 

не беше техен дом. Беше ги приютил волният космос и те живееха в стоманени “консервни кутии”. Но 

надали това правеше впечатление на стоманените им сърца. 

В една от залите на „консервната кутия” бяха събрани продуктите от най-новото производство, а 

пред тях седеше вече ръждясалият лектор. Помещението беше просторно, със стоманени стени. 

Слушателите и лекторът образуваха малък кръг, а в средата се издигаше цветен холограмен образ. Течеше 

час по история на производството – всъщност единството обучение, през което преминаваха, преди да се 

превърнат в купчина стари метали – всичко друго беше заложено в програмния код. На малките 

мониторчета-очи проблесна странна картина и в ушите им прозвуча металически глас: 

- Продукт номер 358.243, по-известен под името “човек”. Дата на производство 15.02.2020 година. 

Функции: ограничени. Известен е със своя недоразвит мозък и прекалено малкото дейности, които 

изпълнява. Предимството му е, че има 2 вида. Наричат ги “мъжки” и “женски”. “Мъжкият”, също известен 

като “силния”, се занимава предимно с поправяне на други продукти, като в някои случаи им нанася още 

по-голяма вреда. “Женският”, или “слабият”, се занимава с чистене. Има информация, че в началните си 

бета-версии също така са отглеждали деца и готвели, но поради напредване на технологиите, тези две 

функции са отпаднали. История на този вид: 

Те датират от много години преди новата ера, когато технологиите тепърва са се зараждали. Смята 

се, че видът “човек”  до известна степен е спомогнал за това. Най-първите модели от този тип живеели в 

образувания, наречени “пещери”. Предполага се, че това са били нещо като дупки във вещество, наречено 

“скали”, но поради липса на такова вещество, това не може да бъде доказано. Предава се само като мит, 

разказан от последният нефабричен индивид на първия фабричен. Постепенно този продукт продължил да 

се развива и се научил да използва безценни елементи като мед и сребро, които неразумно прилагал във 

всекидневието си, без да осъзнава стойността им. Също така в развитието му имало период, в който 

използвал гнусното нещо, което наричал “глина”. Не само че си цапал ръцете с него, но произвеждал 

съдове от него, в които ядял. 

Струва си да се отбележи, че всъщност тези “човеци” били създадени от неустойчиви вещества като 

кръв, плът, кости, лимфа и подобни. При тях най-важните елементи се наричали “мозък” и “сърце”. 

“Мозъкът” също бил изграден от неустойчиво вещество. При “човек”-а той изпълнявал същите 

функции, които изпълняват чиповете във вид 358.243. Предполага се, че това нещо било изградено от 

малки съставни части, наричани “нерви”. Те били функционалното ядро на този вид и след като обработели 

информацията, връщали команди за изпълнение. Нека само да спомена, че “човеците”, поради слабите си 

ядра, използвали много функции и често имали по много варианти от думи за едно и също понятие. Така 

вместо “човеци” те употребявали “хора” и понеже това се явява трудно и излишно в наши дни, тази форма 

повече не се употребява. 

Самият факт, че развитието е достигнало това ниво, доказва, че е имало “човеци”, които били с по-

добре развити “мозъци”.  Другите помнели имената им, защото гореспоменатите били направили 

незначителни открития, но поради ограничеността си, другите ги смятали за важни. Открити са само 

няколко подобни имена на човеци – Аристотел, Архимед, а на един странен предмет пишело Ампер. 
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“Сърце”-то изпълнявало функцията на помпа. То придвижвало вече споменатото вещество “кръв” 

през тялото на “човек”-а.  Така снабдявало съществата с важни за тях вещества. В нашата ера това е 

заменено с възможността да занасяме частите си до веществата вместо обратното. Също така, за 

правилното функциониране се налагало тези видове да приемат огромни количества енергия под формата 

на храна. Освен нея те използвали и водата. Безпощадното й хабене довело почти до безвъзвратното й 

изчезване. Поради неизвестни причини “сърце”-то се свързвало и с възникването на червей в програмата 

им, наречен “чувства’. 

При достигане на определена възраст, този червей се активирал и инсталирал в съществата 

различни зловредни програми като “любов’, “омраза”, “привързаност”, “загриженост” и подобни, които 

най-често спъвали нормалното изпълнението на основната програмата. В по-тежките случаи се развивали 

като фатални грешки и водели до прекъсване, назовавано “смърт”.  

Най-често срещаната програма е “любов”. По неизвестни причини “човеците” се стараели да я 

активират. Предполага се, че тя е създавала нещо, наречено “щастие”, и това карало множество от 

индивидите умишлено да се заразяват с нея. Щастието създавало измамна представа, че в кода няма 

грешки и се изпълнява нормално. Имало и индивиди, които били резистентни към “щастие” и оттам към 

“любов”. При тях се активирала друга програма, наричана дълго време “зловредна”  - “нещастието”. Тя 

създавала дискомфорт на „човеци”-те и те търсели проблеми навсякъде, но всъщност реално позволявала 

протичането на програмата. “Любов”-та била един от най-старите червеи.  

След определено време се развил антивирус за „любов”-та - “омраза”,  който имал точно обратното 

действие, но в крайна сметка също блокирал функциите на човека. Комплексът “любов” карал “човеците” 

да полагат повече грижи за другите продукти, отколкото за самите себе си. “Омраза”-та пък будела 

желание за унищожение на определен друг обект. 

“Привързаност”-та, “загриженост”-та и множество други програми се активирали най-често като 

подпрограми на “любов”. Срещали се случаи, в които те съществували и отделно. 

В началото  “човек”-ът активирал всички гореизброени кодове непосредствено след създаването си. 

То, между другото, също било много интересно. При свързване на вида “мъж” с вида “жена” се получавал 

трети вид – “бебе”, който завършвал процесите по създаването си като част от вида “жена” в безкрайно 

дългия срок от 9 месеца. Предполага се, че това било единственото полезно нещо от вируса “любов”, 

понеже той предизвиквал тези свързвания и целта им била изразходване на наличните ресурси.  Най-

вероятно точно първите два вида били виновни за заразяването на всеки следващ със зловредните 

програми, защото “мъж”-ът и “жена”-та, наричани за по-кратко “родители”, обучавали вида  “бебе” да 

активира в себе си вирусите. 

Това продължило приблизително до началото на 21 век. С напредването на технологиите било 

логично видовете да се опитат да подобрят функционалността си като премахнат зловредния код. Така те 

създали множество антивирусни програми, по-известните от които са “омраза”, която вече споменахме, 

“враждебност”, “двуличие”, “използвачество”. Не може да се отрече, че те били замислени като перфектни. 

В началото вършели добра работа, като не само подобрявали функционалността на индивида, но го 

провокирали и да си служи чрез други индивиди. Скоро обаче и това се провалило, като тези програми 

започнали да блокират останалия код с опитите си да се използват само и единствено други индивиди. 
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Също така, “човеци”-те застрашили съществуването си, чрез много опасния вирус “война” – той се 

характеризирал със “смърт”-та на множество “човеци”. 

Началото на по-функционалният продукт 358.243 било поставено през 2007година. Това била 

година от века на модерните “човеци”  и технологиите. Тук може да се отбележи и единственото наистина 

значимо откритие на някого, на когото “мозък”-ът служел по-добре. Той осъзнал, че технологиите са по-

добри от вече наличните средства и после всички видове влагали средства в разработването им. Така през 

2007 година била създадена първата част от новия вид “човек” – “кръв”. Тя носела името на неустойчивата 

съставка от “човек”-а, но била много по-полезна и устойчива. 

“Човеци”-те вече сами използвали множество технологии, като компютър, микровълнова печка, 

GSM и подобни подвижни технологии. Мислели си, че това им помага, но всъщност те вредели на 

градивните вещества на “човек”-ът. 

Не след дълго “човеци”-те се научили да произвеждат всички възможни части от организма си, като 

ги направили по-устойчиви и полезни. Така възникнал и продукт 358.243. Със своята подобрена 

функционалност, той разработил много други видове, които били по-полезни, устойчиви и евтини. Макар 

вече да излиза от употреба, той заслужава внимание като основоположник  на века на технологиите и на 

нас. Нека му благодарим. А сега ще продължим напред, за да видите как 358.243 вече се произвежда не за 

9 месеца, а за няколко секунди… 

Холограмният образ изчезна. В съвършен строй слушателите се обърнаха (те не седяха, понеже 

стоманените им части не чувстваха нито умора, нито комфорт) и напуснаха кръглата металическа зала. Зад 

тях тихо вървеше лекторът, впил блуждаещ поглед в далечината. 

“А колко малко беше необходимо, за да бъде всичко различно! Ако модерните хора се обичаха 

малко повече, ако “вирусът любов” обсебваше повече сърцата им! Защо избраха да се мразят? Защо 

избраха да се карат, да се бият, да играят мръсно зад гърбовете си? Още помня началото на онази война, в 

която умряха мнозина. Брат застана срещу брат си и жена срещу мъжа си. И Бог им бе обърнал гръб, 

понеже забравиха повелята му “Обичай ближния си”. Сами пишеха съдбата си, сами сложиха точката в 

своята история. За жалост. Хора, ако ви има – правете любов, а не война!”… Така си мислеше последният от 

вида “човек”, бета версия, когато прекрачваше прага на залата за производство на 358.243,  след като за 

пореден път разказа историята, чиито край мразеше. 

 


