Весна Перић

НА ЗЕМЉИ СМО САМО
НЕКОЛИКО ЗИМА
Шта се догађа са људским телом које путује брзином
звука? Зашто ти је то уопште важно када знаш да твоја мисао
путује брже од звука, а можда брже и од светлости. (Знаш ли да
је Ајнштајн тридесетих година прошлог века посетио моје племе, са својом другом женом, Елзом?)
Дивим се твојој храбрости не зато што си најбољи бејз
џампер, што си са десног длана статуе Христа Искупитеља у Рију
сле тео па добраном... што си преле тео Ламанш од Довера до
Калеа крилима од угљеничних влакана... што си се спустио са
Петронас куле у Куала Лумпуру (у коју си се ушуњао обучен у
чувара) – слетео си, набрзака спаковао падобран и утрчао у такси (а касније и са Тајпеј 101 куле, са још веће висине)... што си
слетео у дубоку јаму Мамет на неком Велебиту... У ствари, дивим
се твојој храбрости само зато што си допустио да те фотографишу и снимају камером. Истински Хопи нерадо се сликају – чине
то само када је потребно да нешто важно пренесу бледоликима.
Ја не волим да ме фотографишу. Али волим да гледам све твоје
снимке. Ти твоји скокови и нису тако страшни како изгледају.
Увек попијеш онај енерџи напитак из лимене конзерве. И скочиш. Без страха. Furchtlos.
Јер, Ред Бул даје ти крила.
И данас, уместо да на свој рођендан кренем кући, ја испраћам последње госте, поклањам једном немирном клинцу Сојоко
качина луткицу са искеженим устима, начињену од корена
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памуковог дрвета, која служи да децу научи лепом понашању.
Одлажем чиније, склањам остатке пики хлеба од плавог кукуруза (такве боје су и твоје очи). Проверавам коментаре посетилаца на tripadvisor.com – Сју из Денвера жали се јер је 4 мину та
чекала виљушку док јој се хладио гулаш; брачном пару из Конектиката недостаје термостат у соби, а за туре пењања на све три
мезе и кроз наша пуебла налазе да су breathtaking. (Сигурна сам
да не знају шта заиста значи одузети дах.) Једна жена из Атланте која је допу товала сама, хвали најудобнији кревет. „Као да
сам спавала на облацима”. Лук из Провиденса топло препоручује путницима да на време резервишу собе у нашем мотелу на
адресу info@hopiculturalcenter.com јер у време церемоније Змијског плеса у пуеблу Валпи на Првој мези буде велика гужва. А и
за време церемоније Фруле, додала бих ја, јер је она исто тако
важна за призивање кише као и Змијски плес. Само је бледоликима (а однедавно и Јапанцима) далеко атрактивније да виде
живу звечарку у устима плесача него фрулу. Али, не занимају ме
више коментари туриста.
Јер, данас је тај дан, твој и мој дан. И сада сам једна од осам
милиона људи који уживо прате твоју церемонију на јутјубу. И
док твоје уздизање траје, и траје...и траје... ја отварам нови прозор у претраживачу и учитавам снимак Чаробне фруле у Метрополитен опери у режији Џули Тејмор – Нејтан Ган као Папагено у
вриштеће пистаћи-зеленом костиму (костими су иначе фантастични – ватромет боја!)... Die Zauberflöte, последња Моцартова
опера. Singspiel у два чина. Писао ју је 1791, пред смрт. У првом
чину, у кршевитом и стеновитом пејзажу, у некој далекој земљи,
лепог принца Тамина гони змија и он, уплашен, узвикује Zu Hilfe,
Zu Hilfe! Онесвести се (иако је мушкарац!) а спасу га три даме
Краљице ноћи… И док се тада, са позорница Беча, чују арије
Папагено, наша Хопи пуебла и даље безуспешно нападају Шпанци. Али, много опаснији били су упади Навахо племена, наших
вечитих непријатеља. Сто година касније, моје племе, Мирољубиве, бледолики су стрпали у резерват. Окружен великим резерватом Навахоа. Родитеље који су се противили слању деце на
школовање у измештене интернате затворили су у Алкатраз. А
до тада је Чаробна фрула извођена у Краљевском театру у Ковент
Гардену у Лондону, и у Парк театру у Њујорку. Завршило се ваше
Доба разума, иако смо још и тада, као и сада, сви живели у Четвртом свету (светова има укупно девет, а пошто, за разлику од вас,
ми верујемо да време није линеарно, циклус ће се обновити).
Београдски књижевни часопис, бр. 30, пролеће 2013.

27

Настављали су се знаци нашег Пророчанства којим се
најављује Пети свет: Дошао је бледолики човек, али не налик
Пахани, Великом Белом Брату, кога очекујемо, већ налик онима
који отимају земљу и своје непријатеље гађају громовима.
Дошли сте, дакле, ви, са пушкама.
И други знак: у нашу земљу су нахрупили точкови који
се окрећу, испуњени гласовима – бледолики, који долазе преко
прерије са својим породицама у кочијама и коњским запрегама.
И трећи знак: чудна звер, налик бизону, али са дугачким
роговима, размножила се по нашој земљи – бели човек је довео
лонгхорн говече.
И четврти знак: земљу су испресецале гвоздене змије –
железница бледоликих гу тала је миље ка Пацифику.
И пети знак: земљу је прекрила џиновска паукова мрежа, јер тако су моји преци видели електричне водове и телефонске каблове, из овог времена.
И шести знак: земљу су премрежиле камене реке које се
одсликавају на сунцу – аутопу теви. А један од њих култни Аутопут 66, којег је Холивуд канонизовао међ’ бесмртне артефакте
американе.
И седми знак: море је постало црно, и многа жива бића
изумиру због нафтних мрља.
И осми знак: видели смо много младих, дуге косе, налик
нашем народу, који су се заиста придружили племенима жедни
наше мудрости и знања.
И девети, последњи знак: чули смо да ће се једна небеска
насеобина срушити на Земљу. (Убеђена сам да је Ларс фон Трир
у томе нашао мотив за филм Меланхолија). Изгледала је попут
плаве звезде – изнад аустралијског неба плава светлост означила је експлозију свемирске станице Скајлаб.
Убрзо после тога, Пророчанство најављу је, престаће
церемоније нашег народа.
Али нису престале. Од деветог знака прошло је четрдесет година. Ми и даље чекамо да на рушевинама Четвртог света
настане Пети. Додуше, моји преци су заборавили вајерлес, кога
је требало уметну ти негде после оних хипика, младих мирољубиваца сличних нама... А заборавили су и цунами из 2004, ураган Катрину 2005, земљотрес у Чилеу 2010, ерупцију вулкана
Ејафјатлајокутл на Исланду и земљотрес у Фукушими 2011... па
и ме теорит који ће непредвиђено ударити у Чељабинск истог
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дана када и астероид 2012 DA14 пролази кроз Земљину атмосферу, удаљен свега 28 километара.
Или ипак нису заборавили? Можда нас тај девети знак
тек чека. И после њега ће доћи Пахана, Бели Брат са истока, са
звезда, како је уклесано на пе троглифима. И донеће рођење
Петог света.
Имаће црвено-белу одећу.
И данас, 14. октобра, ти седиш на крову свемира (како
делирично али погрешно свуда говоре и пишу!), до стратосфере
си се пео два и по сата у капсули закаченој за хелијумски балон,
у неком невероватном надуваном оделу. Ред Бул лого на твојој
кациги, са два гримизно-црвена бика у окршају, доминира у
кадру. На твојој капсули пише Zenith. Земља из тог угла заиста
изгледа као плава планета. Тачније – само из тог угла. Пренос не
делује као да је фејк, као онај са искрцавањем на Месец. Ово је
стварно. Ту си, у Њу Мексику, у суседној држави, заправо, изнад
ње, и то изнад Роузвела (разумем, али не желим да кажем зашто
баш тамо), и чекаш. Не знам да ли видиш споменик Че тири
ћошка, онај крст у кругу, гранични прелаз Ју те, Колорада, Аризоне и Њу Мексика. Ја с времена на време провирујем кроз прозор, ка небу. Небо је кристално чисто али те нигде не видим.
Значи да ни ти не видиш мене. Утишавам арију из снимка из
Метрополитена. Почињеш нешто да говориш. „Знам да цео свет
сада ово гледа”, кажеш, „и волео бих да цео свет може да види
ово што видим ја. Некада је стварно потребно да се попнеш заиста високо да би схватио колико си заправо мали...” Не могу да
веру јем да то изговара бели човек. А онда, у стратосфери, са
вртоглаве висине кажеш: „Стижем кући”. Којој кући, стресем се
ја. Твоја кућа је у Салцбургу, тамо где и Моцартова. Да сте ви,
бледолики, мислили о Земљи као о вашој кући, данас не би
изгледала овако. Знам ја шта је за вас кућа. Али, ваздух на тој
висини мора да је јако разређен а тај кисеоник који удишеш из
боце сигурно ти помало мења свест. Одозго све сигурно изгледа
као да је у савршеном балансу, али знаш и сам да није тако –
захваљући вама, сви живимо Којанискаци, живот који није у
равнотежи, свет посрнућа и хаоса. (Понекад, када сам сама, слушам саундтрек Филипа Гласа за истоимени документарац.
Искључим монитор, не гледам филм – све су моји преци то већ
давно видели и угравира ли у стенама. Само слушам звук. И
мрмљам молитве.)
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Коначно, у 12:08 по нашем времену, бацаш се низ невидљиви тобоган. Тек тако. Слободни пад. У првом мину ту, при
брзини већој од 1000 km/h, почиње твој неконтролисани спин.
За трену так не чујем твоје дисање и мислим да си изгубио свест
или си мртав, стрмоглављу јеш се попут беле флеке на сивој
позадини монитора командног центра. Личиш на бели петроглиф. Пробијаш звучни зид. Први си човек који слободно, ван
било какве летилице, пу тује брже од звука. Стратосфера мења
густину (оно мало преосталог озона у њој сунчева енергија претвара у молекуле и атоме кисеоника) и након минут и 23 секунде
коначно успостављаш брзину при којој контролишеш свој лет.
У левом углу екрана твоја мајка Ева (са зеленим прстеном са
ликом ванземаљца, незаобилазним сувениром из Роузвела) и
твоја девојка Никол (бивша мис Аустрије) еуфорично тапшу у
командном центру. Твој ментор Џо Китингер, чији те искусни
глас води кроз све ово, осмехује се, с олакшањем. Први пут од
почетка лета проговараш и кажеш да ти се визир кациге поново
магли, као и пре изласка из капсуле. Џо Китингер те охрабрује,
„Keep talkin’, Felix, keep talkin’ ”. Слободни пад траје укупно 4
мину та и 16 секунди, онда коначно отвараш свој црвено-бели
падобран. Тачно у 12:17 твоја стопала дотичу тло, након скоро 2
мину та непотребног надлетања терена због непрецизних упутстава о правцу ветра који ти омета слетање. (Бели човек никада
неће моћи да процени правац и брзину ветра без мерних инструмената). Тада клекнеш, победоносно дижеш руке. Устајеш. Притрчавају фоторепортери и шеф мисије. Искључујем компју тер.
Не желим да гледам трену так када скидаш кацигу и љубиш се са
Никол. Захва љу јем Великој богињи Кокјангву ти, Паук-Баки,
што је услишила моје молитве и исплела своју меку а снажну
мрежу да безбедно сле тиш, ти дрски човече. Размакну та два
предња зуба – знак срећних људи, и твоје име. Мислиш да ти је
то довољно, али не знаш да те моје молитве одржавају у вазду ху,
баш као што свакодневне молитве мог Хопи народа одржавају
планету Земљу да се врти око своје осе и око Сунца.
Али, планета се уморила. Планета на којој је свако од нас
ионако само неколико зима, а онда идемо у духовни свет. Тај
свет је много стварнији него што можемо да замислимо.
Гасим све тла у мотелу, јер ниједног госта више нема,
закључавам га, и крећем ка својој кући у селу. У наборима своје
сукње напипавам станиолски листић који сам хтела да коначно
бацим... И као да поново осећам у ноздрвама ту исту арому...
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Половина је августа. Девети, последњи дан церемоније
Фруле. Један средовечни пар, висока и зеленоока жена, у ланеној
хаљини, и витки проседи мушкарац у џинсу, прилазе нама, деци,
и дају нам слаткише упаковане у бордо-златне картонске шестоугаоне ку тије. Отварам ку тију у којој се цакли 6 идентичних
куглица упакованих у станиол. (Тада још не знам да је то станиол и мислим да је злато. Нико у мом племену не цени злато. Сви
воле и тргују сребром. Ја сам златом опчињена. Као да се истопило сунце.) На свакој је лик неког бледоликог младог мушкарца беле косе. Очешљан је некако чудно и има белу везену кошуљу и црвени кафтан. Леп је, тај мушкарац. Брачни пар спрема
дарове и за мушкарце у пуеблу (цигарете) и за жене (шибице,
укоснице, огледалца). Тада прилази моја мајка (данас није међу
живима), и покушава да им објасни да пре церемоније нико
ништа никоме не сме да даје, нити да узима. Збуњени су, ја чврсто држим свој пакетић и сакријем се иза куће. Отварам једну
куглицу, скидам јој станиолски омот – нешто мекано, тамнобраон, лепљиво, остаје ми на прстима, док куглица лагано гу би
облик. Слатко је. И мирисно. Загризем је целу. Никада нисам
пробала тако нешто а бледолики нам поклањају разне слаткише... Отварам следећу, лагано је располу тим прстима – у пресеку
видим зелено језгро (касније ћу сазнати да је то марципан са
пистаћима), около је тамнобраон прстен, па онда светлији (нугат крем) па онда тамна покорица. Црна чоколада. Поједем и њу.
Олижем прсте. Када зачу јем ритуални звук фруле, вратим се
испред куће. Поглавица на челу процесије улази у пуебло, за
њим су Дечак-Фрула и две Девојчице-Фруле, мушкарци огрну ти
белим ћебадима, мушкарци са клиповима кукуруза, и мој тата,
који на леђима носи Таву, симбол Сунца. За мене више не постоји никаква церемонија, ја чучнем и једним пљоснатим каменчићем глачам станиолски листић док га сасвим не исправим и
похрањујем га као какав трофеј у шестоугаону ку тију са слаткишима. Пуеблом струје акорди које разноси невидљви заштитник мог клана, клана Фруле – Кокопели свира чаробну фрулу,
којом доноси радост и плодност мом народу. Приповедач. Исцелитељ. Бог жетве. Пу тујући минстрел који у својој грби на леђима носи песме, и понекад мења старе за нове. Ходајући ерос.
Када би засвирао фрулу, сунце се рађало, снег се топио, трава би
почињала да расте, и све би се животиње окупљале око њега да
чују његову музику. А девојке и жене остајале би опчињене.
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Средовечни пар Европљана који ми је дао све тлуцаве
чоколадне куглице није опчињен, већ само посматра, и из куртоазије пљешће.
Ја сам умазана чоколадом која је тамнија од боје моје
коже, али сам некако поносна. Желе да ме фотографишу. Опет
побегнем иза куће.

Хопи анђео

Фотограф Едвард С. Кертис ће почетком прошлог века
сребрним фотографским желатином начинити серију фотографија индијанских племена које се и данас чувају у Конгресној
библиотеци у Вашингтону. Године 1905. фотографисаће шестогодишњу девојчицу у памучној тканини, обнаженог левог рамена, која у објектив фотоапарата зу ри безвременим погледом.
Девојчицу која истовремено личи и на дечака, и на жену и на
старца. Портрет у сепија тоновима назваће Хопи анђео. Али ја
знам да је девојчица моја пра-прабака, Ленмана, Девојка-Фрула,
по којој сам и ја добила име. По којој само оне девојчице из
нашег клана, које када се роде ћу те а ноћу своје родитеље успављују појањем, добију име. (Свако дете када се роди, добије на
поклон ће бенце и најлепше зрно куку руза. Два десе тог дана
родитељи га носе на врх мезе и окрећу ка излазећем сунцу. Тада
му дају име. Мада су моје одмах знали).
Преко amazon.com репродукција се може наручити за
8.99 $.
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Али, чешће наручују винтиџ репродукције са девојкама
са свечаним, ритуалним лептир-пунђама изнад оба уха – када су
девојке спремне за удају, косу им поделе на раздељак, и сплету
две велике лепе пунђе, симбол напупелих цветова. (Исте такве
носи принцеза Леја из Звезданих ратова). Те девојке никада не
гледају у Кертисов фотоапарат, ниједна тако директно као Хопи
анђео. Људима је увек непријатно када неко лице са фотографије
тако продорно гледа у њих. Зато је лагодније на зиду имати
репродукције девојака које гледају у земљу, или негде изнад
линије обрва, или у страну, или једна у другу.
Ти увек гледаш у камеру, и очи ти се смеју после сваког
скока.
Обећала сам себи да ћу тај неуништиви омот слаткиша
чији укус осећам и дан-данас бацити ако ти успешно скочиш, јер
ће ми то бити знак да коначно одем у ту твоју земљу где се праве
Echte Salzburger Mozartkugeln. (Знаш ли да је први аустријски
космонаут, Франц Фибек, однео космонау тима свемирске станице МИР пакетић Моцарт-кугли? Можда баш у време када ме
је бледолики пар заразио тим најфинијим чоколадама...)
Ићи ћу бродом јер се бојим авиона. (У ствари, вероватно
се бојим и брода, али магарцем се преко Атлантика не може).
Када сам могла до Финикса у хајскул, моћи ћу и до Салцбурга.
Рекао си да ћеш, после овог рекорда, напустити екстремно скакање, и да ћеш се посветити мисијама специјалних спасилачких јединица.
Можда ти многи не верују, али ја сам сигурна да после
овог скока знаш колико је још мало лепоте остало.

14. 10. 2012, тачно у 12:05 по локалном (18:05 по Гриничком) времену, из командног центра у Роузвелу, Њу Мексико,
пензионисани пуковник Џо Китингер се сигурним гласом,
пу тем радио везе, обратио Феликсу Баумгартнеру, Неустрашивом, у капсули на 39 км изнад Земље: „У реду, искорачи на спољни степеник. Укључи камере. А са да ће о те би брину ти наш
анђео чувар.”
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