
613

ЕМ СУ РА ХАМ ЗИЋ

АВЕ ЛИ ЈАН ЦИ СИ РИ ЈАН ЦИ

Сје ла сам за ком пју тер, на сло ни ла ли је ву ру ку на иви цу сто ла, 
а де сном по че ла тип ка ти по та ста ту ри. Уку ца ла сам свој user na me, 
а он да pas sword, да бих по гле да ла по шту. На кон што сам отво ри ла 
не ко ли ко for ward-а и дви је по ру ке од из да ва ча, од јед ном се тре ћа, 
још нео тво ре на по шиљ ка од не по зна тог по ши ља о ца, са ма отво ри. 
За чу ђе но сам гле да ла од ко га је, али осим ри је чи WЕ, ни шта дру-
го ни је пи са ло.

Ра до зна ло по гле дах штам па ни текст: 

– You ha ve fi nally been fo und. STOP! Ple a se con tact us ASAP. 
STOP! 

Con tact in fo: web si te: www.they.si ri us2.ga laxy.co 
Or email: they.si ri us.2@ga laxy.co 
Con tact per son: Mi ster NO.

На гло сам се од ма кла од екра на са не при јат ним осје ћа њем. 
Мра ви стра ха, чак па ни ке, рас тр ча ше се по мом сто ма ку, дах по-
ста де кра ћи, и ја не свје сно уста дох и по ђох до ку па ти ла да во дом 
спе рем ово не при јат но осје ћа ње. 

Кад сам се вра ти ла за ком пју тер ски сто, сва лих се у сто ли цу 
и, го то во не мар но, по гле дах у екран. По но во се осуп нух, јер угле-
дах већ ис пи са ну адре су из имеј ла од по ши ља о ца МИ. 

Ка ко сам сје ла и по гле да ла, та ко се сајт отво ри и за чух глас:
– Уђи, сло бод но! – глас ме та лан, не при ја тан, вје штач ки – глас 

ма ши не...
Ухва тих се по но во ли је вом ру ком за иви цу сто ла, јер сам де-

сном па нич но по ку ша ва ла да за тво рим стра ни цу, али, на рав но, 
то ми ни је успје ло.
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Он да осје тих ка ко ме не ка си ла про тре са, ка ко се љу ља тло, 
сто ли ца и под, и ка ко ме Не што ис тре са из ме не са ме, те ме у тре ну 
уву че у сајт, кроз екран, и то на о пач ке, чи ни ло ми се, од но гу. Ба-
ца ју ћи устра ше но по глед око се бе и ис пред се бе, не сти жу ћи ни 
глас да ис пу стим, са још ве ћим за пре па шће њем угле дах сво је ти-
је ло ка ко „сје ди” пред екра ном ком пју те ра, са дру ге стра не, и да ље 
др же ћи ли је ву ру ку на иви ци сто ла, а де сну на та ста ту ри.

Кад сам се ма ло при бра ла, схва ти ла сам да су око ме не „про-
вид не” осо бе чи ји је из глед те шко би ло опи са ти. Има ли су са мо 
ја сно ви дљи ве обри се, као да су на цр та ни олов ком, или као ба ри ца 
во де раз ли ве на по ста клу. Ме ђу тим, ја сно су се из два ја ле очи ових 
не ви дљи вих би ћа, као и мје сто гдје је тре ба ло да бу де ср це. Та мо 
се ја сно ви дио при лич но ком пли ко ван апа рат, нај ви ше на лик Те-
сли ном тран сфор ма то ру стру је, на рав но у ми ни ја тур ном об ли ку. 

Кад пр ва па ни ка про ђе, обра тих па жњу на упор но кљуц ка ње 
ре че ни це ко ју ми је упу ћи ва ло би ће ис пред ме не. Од јед ном ми се 
учи ни ло да чу јем у гла ви, у би ћу, ње го ве по ру ке.

– Не пла ши се. Крат ко ћеш се за др жа ти. Са мо ће мо из мје ри-
ти тво је емо ци је, ин те ли ген ци ју и дру ге па ра ме тре.

Као што си ви дје ла, ти је ло ти је оста ло ис пред екра на, та мо. 
Са да ће мо по сла ти на шег во лон те ра, сту ден та из Гон го га лак си је, 
у ко јој је и тво ја пла не та. Он ће при вре ме но ући у тво је ти је ло да 
не би по ста ло сум њи во ако не по крет но сје диш за ком пју те ром. 
Са мо ће по дра жа ва ти по кре те мишeм и уду бље но гле да ње у екран, 
те по вре ме но куц ка ње по та ста ту ри.

Тек тад сам па нич но по ку ша ла да ви дим се бе. Иста за ма гље-
на про вид ност. По ку шах да до ди ром за ми је ним по глед и на пи пам 
сво ју гла ву, ли це... Ме ђу тим, без у спје шно. Од по чет ка ми је би ло 
ја сно да је са мо не ки дио ме не, сва ка ко не онај фи зич ки, пре шао 
ова мо, али су, без об зи ра на то ле ти мич но ухва ће но са зна ње, мо ја 
па ни ка и страх по ста ли још ја чи.

„Чух”, од но сно на мет ну ми се опет ми сао мог до ма ћи на.
– Ни шта не бри ни, а по себ но не мој да се пла шиш. Ре кох ти, 

и то ће би ти ис пу ње но. Бр зо ћеш се вра ти ти, а ни ко те не ће ни на 
ко ји на чин по ври је ди ти...

Ако си ра до зна ла, а је си, јер за то смо те и иза бра ли, са зна ћеш 
и ти не што о на ма!

Ми смо Аве ли јан ци из га лак си је Си ри јус Два. Као што ви диш, 
мо гло би се ре ћи да смо ду хо ви. Али не у оном ва шем сми слу, јер 
код вас су ду хо ви „оста ци” мр твих љу ди.

Не, ми смо жи ви, ми се ра ђа мо ова кви и та кви жи ви мо.
Ме ђу тим, по ро ђе њу мо ра ју хит но да нам угра де овај апа ра-

тић – НОК – ко ји у се би са др жи по хра ње не за пи се раз ли чи тих 
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осо би на, осје ћа ња, зна ња и слич но... Ми не ма мо при ли ку да то 
при род ним пу тем раз ви ја мо. Ка да се тај за пис од мо та до кра ја, 
он да не ста је мо, па да мо на тле, и оста је мо са мо као мо кра мр ља, 
на шта смо те и под сје ти ли. Та „мр ља” ис па ри у ро ку од не ко ли ко 
на ших са ти. Је дан наш дан тра је док Vo xi us оби ђе око на ше пла-
не те Аве ли је.

То је у ва шем сви је ту око 17 да на. 
– Па ко ли ко ћу ја то, он да, би ти од сут на из оног, свог сви је та, 

по на шим мје ри ли ма?! – уз не ми ре на по ми слих и ујед но упи тах.
– Из ра чу на ће ти са да на ши аси стен ти. Бокс, из ра чу нај ко ли ко 

ће зе мљан ског вре ме на про те ћи док узме мо уо би ча је не по дат ке и 
па ра ме тре на шој го шћи.

– Ми има мо ве о ма, ве о ма раз ви је ну и со фи сти ци ра ну тех ни ку 
и на уч на от кри ћа, али, као што схва таш, не ма мо при род не, био ло-
шке па ра ме тре и пре ди спо зи ци је као љу ди. На ма би тре ба ла ДНК, 
и то она ко ја се пре но си и на сле ђу је при род ним пу тем, а не ова, вје-
штач ка тво ре ви на, ко ја је сте ге ни ја лан изум и вр ху нац тех ни ке у 
ко ју су де по но ва не раз ли чи те ин фор ма ци је о осје ћа њи ма, ин те ли-
ген ци ји, ра зу му, ви ду, слу ху, па чак и та лен ту. Све то је кре и ра но 
и мо ра из но ва и из но ва да се ра ди, да се „про из во ди” да но ноћ но 
у на шим по го ни ма, ако не ће мо да оста не мо са мо мо кре мр ље. 

За то би ра мо по вре ме но не ке људ ске при мјер ке за ко је прет по-
ста вља мо да ће нас ра зу мје ти, да их не ће мо пре ви ше ис пре па да ти 
и тра у ми ра ти, јер во ди мо ра чу на ко су они, ка ква су им ин те ре со-
ва ња, зна ња, ин те ли ген ци ја, ра до зна лост и слич но...

Ви диш – оно за чим ви Зе мља ни жу ди те, че зне те и све чи ни те 
да по стиг не те, а то је кон тро ла и про јек то ва ње осо би на и кон тро ла 
бо ле сти, осје ћа ња, по гле да на сви јет, та лен та и слич но, ми то има-
мо, и све би смо да ли да се то на ма де ша ва спон та но, сâмо по се би, 
а да евен ту ал но, са мо у ко ри сне и углав ном ме ди цин ске свр хе, по-
не кад ко ри сти мо ово на ше зна ње и до стиг ну ћа!

Ста ја ла сам (да ли сам ста ја ла или леб дје ла, не знам), и за чу ђе-
но, бо ље ре ћи пре не ра же но слу ша ла и схва та ла о че му ми го во ри.

– Ја на, та ко се зо веш, зар не!? Прет по ста вљам да ме ра зу ми-
јеш, да ра зу ми јеш ко ли ка је сил на мо гућ ност зло у по тре бе ова квог 
на чи на про гра ми ра ња. Ја сам, сре ћом, про гра ми ран при је то тал не 
кон тро ле и то тал ног уки да ња еле ме на та ра зу ма, ин те ли ген ци је, 
са о сје ћа ња и дру гих осо би на нео п ход них за нор мал но функ ци о-
ни са ње.

Већ го ди ну да на, по ва шем ра чу на њу вре ме на, има мо вла да ра 
Са мо и ја ко ји чи ни ужа сне ства ри. На тје рао је на уч ни ке да про ми-
је не па ра ме тре дра стич но, не ке еле мен те да пот пу но уки ну, што 
да је стра шне ре зул та те.
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ОН има на мје ру да кре и ра по пу ла ци ју ко ја ће би ти са мо рад на 
сна га, бес по го вор но по слу шна, без па ме ти и ин те ли ген ци је, без 
лич но сти, без са о сје ћа ња... За то те мо лим, Ја на, у сво је име и у име 
свих нас сад при сут них у Аве ли ји, али нај ви ше у име оних ко ји 
тек тре ба да жи ве ов дје, да нам по мог неш.

– На рав но, на рав но! – про го во ри ла сам, за бо ра вља ју ћи да ми 
глас ту ни је по тре бан. – Ура ди те све што тре ба. Не ма про бле ма! 
– го во ри ла сам згро же на оним што сам чу ла, а још ви ше оним што 
се мо гло прет по ста ви ти у бу дућ но сти.

Ле гла сам у ком пли ко ва ну ка би ну са сто ти на ма жи чи  ца, цјев-
чи ца, ка бло ва, при кљу ча ка и за тво ри ла очи...




