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На вниманието на читателя
Индианците от племето оджибве * са коренно
население от групата анишинабе и се числят към
Съвета на трите огъня: оджибве, потауатоми и отава.
Духовната им общност се крепи на обществото на
знахарите Мидейуин**, които вярват, че човек има
предначертана насън пътека, от която се отклонява
седем пъти в хода на живота си.
В началото на 20. век в САЩ пристигат не по-малко
от триста хиляди финландци, основно в щатите Минесота, Мичиган и Уисконсин, известни със своите гори
и мини. Част от тях решават да се заселят в резервати и се женят за представители на автохтонното
население. До ден днешен на финландците тук-таме
им се носи славата на активисти на работническото
движение и агитатори за стачни действия.

* В действителност произношението е оджибуе, както и оджибуеи,
но у нас се е затвърдил русизмът оджибве. Това важи и за племето отава,
което всъщност е одауа. Б. р.
** Мидейуин, или Мидейуиуин, е шаманско общество на лечителите
сред анишинабе, отава, абенаки и други народи от района на Големите
езера в Северна Америка. В него членуват хора на силата, наричани мидеу, отличаващи се със специални дарби и заложби или знакови сънища.
Организацията има своя сложна йерархия, както и степени на посвещение.
Мидейуин е центърът, около който е съсредоточен религиозно-церемониалният живот на племето. Б. р.
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ПЪТЕКАТА
НА ПОТЕГЛЯНЕТО
Maajawin-miikanens, или как Ету се озова
в полицейския участък, а Лемпи избяга
от Убежището

АВГУСТ 2018 г.
Джим Сивокожи,
Майка ми се е превърнала във вълчица и това е самата истина.
Пиша ти тези редове от автобусната спирка на
границата на резервата Фон дю Лак с надеждата да
проявиш милост към мен и да проумееш, че случилото
се на Чудатия камък беше истина и начало на всичко,
а не завършек. И да дойдеш да ме вземеш. Онова, което се зароди между нас там, не беше историята на
голяма любов, не беше вкоренено в замръзналата земя,
нито мощно като кръвта, за разлика от историята
на Роуз и Ету – беше си просто среща между двама
окаяни самотници и ми вдъхна сила да се откъсна от
миналото, от Убежището и пастор Грант, понеже
ти ме освободи, ето каква огромна услуга ми направи.
Настоящото прозрение е най-голямото чудо, случило се в този прояден от червеи свят, и още не мога
да повярвам, че подобно нещо би ме осенило и за миг
в живота, който хиляди молитви бяха неспособни да
излекуват. Една-единствена нощ на ливадата и всичко
се промени. Няма ги пропастта на Злото око и стържещото глождене в скърцащите ми стави. Сякаш се
бях събудила от тягостен, протяжен сън на дъното
на Горното езеро, въздигната сред духовете с рибешки
опашки Nebavanabek, червенолюспестите главочи, хлъзгавите риби паразити и реещия се като сняг планктон
към ветровитата светлина на повърхността. Искам
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да разкажа тази история, защото макар шпионските
уши на съдебните заседатели и на душещите наоколо
шерифи да са запушени и да обвиняват баща ми Ету в
убийство, отказвайки да ме изслушат, навярно пролетният вятър Bwaawin би могъл да прихване тихия
ми шепот и да го отнесе в мрежата на Жената паяк,
Asibikaashi, а после тя да го улови в нишките си, точно
както някога ни е донесла слънцето, и паяжината ще
образува купол, който ще запрати разказа ми към буреносен облак и оттам ще завали върху всичките горски
жители и червени тухлени къщи и така ще им се полага,
защото това е самата истина.
Настоящото е моето признание към теб, Джим Сивокожи. Обяснението ми за случилото се в родния резерват на майка ми Nahgahchiwanong, Фон дю Лак, през лятото на 2018-а и четиресет и пет години по-рано. Пиша
ти, за да дойдеш да ме вземеш. За да ме пожелаеш. Заради
теб стоя с оголено лице пред истината, на теб искам
да разкажа какво се случи главно защото историята ми
е същевременно и историята на моите родители, на
финландеца Ету и майка ми Роуз, коренячка от племето
оджибве и анишинабе, дете на Трите огъня от Вълчия
клан и рода на Преобразяващите се. Посредством тях
това е история и на предците ми, онези, които са живели
тук като Първите хора и са умрели в дадените им от
бледоликите одеяла с вариола, а чрез Ету е историята
и на баба ми Хелми, която преплавала с кораб Океана и
пристигнала тук след войната, после се разболяла от
сифилис и така и не простила на никого, нито научила
друг език освен онзи горчивия, донесен от Финландия,
а с това е и историята на дядо ми Хейнари, стачника
и синдикалист, който бил смачкан в погромите на ФБР
срещу комунистите и чийто живот Хелми определяше
като безсмислен, макар всъщност самата му смърт
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да бе нелепа. Баба ми и дядо ми пристигнали в Новия
свят с куп красиви намерения, но суровостта на тази
страна ги обезсърчила и смазала, а след принудителния
брак ги запратила в резервата Фон дю Лак, където ги
наричали Madodoowinini, хората от парната баня, и
несъзнателно отмъкнали земя от бащата на майка ми
Роуз по времето, когато той все още се биел във войните на белите в Европа, така било тук през ония години,
но дядо Хейнари съжалявал за своето деяние до края
на дните си – за него и за лулата от кост на дете от
племето лакота, която някога бил купил от холандски
амбулантен търговец. В тези окаяни съдби е преплетено всичко, случило се дотогава на колонизаторите и
автохтонното население – как заедно са се научили да
дерат бобри, – но и онова, което щъка подире им като
в къртичи тунели, включително и аз, Лемпи, Agaasin
Makwaasagim, Малката лапа и клето вълче.
Мъча се да ти пиша красиво, но в мен напират плач и
мощен повик: Върни се! Представям си как свиваш към
банкета с пърпорещия си мотоциклет и след като прахът се разсее, съзирам твоите особени, всевиждащи очи.
Ще ме отведеш обратно там, където ми е мястото, а
аз ще ти дам цялото пространство и всичкото място,
от което се нуждаеш, ще нося бремето и на двама ви,
твоето и на мъника ти, ще стана за вас майка и скала,
няма да ви оставя, а ще бдя над вас и ще ви обгрижвам
с нежност. Не се плаши от моя плам, Джим Сивокожи,
защото тъкмо ти го разпали, онзи път много отдавна,
по времето на Пролетния потоп, Bakonebiisaas, Любими
мой. Още оттогава, от момента на първото ми кървене и твоето съновидение, от онази пролет нагонът и
приливът чакат замръзнали в мен, но сега ти ги стопи
с бесен порив. Най-лошото е, че все още не знам дали
съм била отхвърлена, или избрана, взета, или зарязана.
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