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Мајкл Ондачи

ОД ТАДА КОКОШ ОКУСИО НИСАМ

Ово су убијени.

(Од моје руке) –
Мортон, Бејкер, моји негдашњи пријатељи,
Џо Бернстин, 3 Индијанца.
Неки ковач кад сам имао дванаест, ножем.
5 Индијанаца у самоодбрани (иза веома сигурне стене).
Један који ме је угризао током пљачке.
Брејди, Хајдмен, Беквит, Џо Кларк,
помоћник Џим Карлајл, шерифов заменик Џ. В. Бел.
И Боб Олинџер. Бесна мачка
птице док сам вежбао гађање.

Ово су убијени.

(Од њихове руке) –
Чарли, Том О’Фолијард
расцепљена рука Анџеле Д.,

а Пет Гарет је
мени дошао главе.
Крв је огрлица коју целога живота носим.
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Божић у Форт Самнеру, 1880. Тад нас беше петорица. Вилсон, Дејв
Радабо, Чарли Баудри, Том О’Фолијард и ја. У новембру смо
прославили мој 21. рођендан, мешајући црвену прашину и алкохол –
лумповали смо до зоре. Сутрадан смо чули да је Пет Гарет
предложен за шерифа и да је прихватио дужност. Представљали смо
сметњу за напредак Новог Мексика и сточари политичари попут
Чизума хтели су да нас се реше. Поставили су Гарета за шерифа и он
ми је послао писмо, поручивши ми торњај се одавде, Били, или ћу те
средити. Влада је послала и извесног господина Езерају Ф. Вајлда да
му помогне. Негде крајем новембра или почетком децембра потукао
сам се са Џимом Карлајлом и убио га, био ми је пријатељ.

Том О’Фолијард одлучио је тада да се запути на исток, рекао је да ће
нам се придружити у Самнеру за Божић. Збогом збогом. Неколико
дана пред Божић чули смо да нас Гарет чека у Самнеру. Божићно
вече. Гарет, Мејсон, Вајлд, с још четворицом или петорицом. Том
О’Фолијард ујахује у град, с пушком положеном између ушију коња.
Тако је могао да окине из паса, што је са пушком чинио прилично
вешто, а одувек је био прецизан.

Гарет нас је чекао, играјући покер са осталима, пушке су спустили на
под надохват руке. Чим је чуо да Том јаше сам, одмах је скочио до
прозора и убио О’Фолијардовог коња. Том је пао заједно с коњем, не
испустивши пушку, узвратио је и разнео Гаретов прозор. Гарет је већ
на пола степеништа. Господин Вајлд је пуцао на Тома са друге стране
улице и потпуно непотребно опет погодио његовог коња. Да је Том
користио узенгије и да није тако спретно измакао ноге вероватно би
га животиња приклештила. О’Фолијард се брзо склонио. Док је Гарет
сишао до приземља, на празној улици лежао је само коњ, мртав-
мртвијат. Није смео да довикне Вајлду и пита га где је О’Фолијард,
јер би се тако разоткрио. Али Вајлд се продерао како би упозорио
Гарета и Том га је истог часа убио. Гарет је опалио у правцу блеска
Томове пушке и разнео му раме. У мирној улици Форт Самнера те
божићне вечери одјекнуо је Томов врисак, кренуо је према Гарету,
без рамена, док су му вилице клопарале горе-доле попут полуделих
мешина. Толико бесан да није ни циљао у Гарета. Говнару говнарски,
а Гарет је мирно нанишанио и разнео га.

Гарет га је подигао, располућене главе, и однео горе у хотелску собу.
Мејсон је брижљиво распростро ћебе у ћошку. Гарет је спустио Тома
О’Фолијарда, преклопио његову пушку, извадио преостале чауре и
положио их поред њега. Морали су да сачекају јутро. Наставили су да
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играју покер до шест сати. А онда су се сетили да се нису побринули
за Вајлда. Стога су њих четворица изашла напоље и донела Вајлдово
тело у собу. У осам ујутро Гарет је покопао Тома О’Фолијарда. Добро
га је познавао. Потом је отишао на железничку станицу, ставио
Езерају Ф. Вајлда на лед и послао га назад у Вашингтон.

На Бут Хилу има преко 400 гробова. Простиру се 
на површини од 7 јутара. Капија је брижљиво израђена,
али нема средишње стазе, већ се путељци као грање
преплићу између надгробних споменика.

300 оних што леже на Бут Хилу скончало је насилном смрћу
200 од метка, преко 50 од ножа
неке су гурнули под воз – данас се превиђа 
да је тај облик убиства био популаран на Западу.
Неки од излива крви у мозак након кафанских туча
а најмање 10 их је страдало од бодљикаве жице

На Бут Хилу у само два гроба почивају жене
и то су једина два случаја самоубиства на том гробљу

Други, знам, нису примећивали ране што су се указивале на небу, у
ваздуху. Понекад би, преда мном, из каквог нормалног чела цурили
мождани гасови. Једном приликом се неки нос зачепио пред мојим
очима, преко ноздрва се, затиснувши их, навукла кожа, и
саблажњено лице поче да дише на уста, али онда се бркови
испреплетоше са доњим зубима и он стаде гласно да сопће ха! ха! све
јаче – запенио је на поду, обезнанио се, да би се на крају чинило као
да дише на око – да му тек као игла танушан млаз ваздуха до грла
допире. Никоме нисам рекао за то. Да је Анџела Д. тада била уза ме,
чак ни њој; нити Сели, Џону, Чарлију, ни Пету. Најзад, једино што се
никада није мењало, никада изобличавало, беху животиње.
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ММММММММ мм размишљати
јездити светом на коњима
тела располућеног на бриду њиховог врата
док зној ми нагриза фармерке
јездити светом на коњима
а да сам новинарски домишљат рекао бих
неке су поуке телесне
треба бити јасан и непосредан
попут дијаграма џепног сата или звезде
треба се клонити много чега
то јест окренути се кад метак од тебе оде 
удаљити се не видети разарање
док ти се очи пуне као загушени одводи
држати се тада поуке из новина или пушке
где тела су несвесна попут папирног цвећа 
које не храниш нити му воде дајеш
и управо зато могу да гледам како утробе часовника
своје точкиће и повезане зупчанике помичу
и живе се указују, сатима

Кад прихватих Чарлија Баудрија у смртноме ропцу
ког меци су одбацили метар уназад клиберио
ми се забацивши главу као да ће гакнути
од бола у ногама запишао је панталоне 
лице му се мењало као кад сунчева светлост се смиче о боже
о мој боже били упишао сам се пази
руке

док су му очи од тела бивале веће (док су му очи по целом
телу изницале?)

Исусе нисам то уопште знао а ти
нерви прострељени
јетра се трза и поскакује
кô обезглављена кокош што грчи се
смеђа по целом дворишту
видео сам то и код своје тетке
од тада кокош окусио нисам
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Мутна река до струка допире
пенуша се око коња
јашем наг одећа и чизме
и пиштољ у ваздуху

Пређох кривудаву реку
све о љубави снатрећи
осуших се касом по стрњишту
устрелих погрбљену птицу

У руке је узех
очи јој ситне и размакнуте
јекну као труба
разреших је страха

Након што сам упуцао Грегорија
ево шта се догодило

Погодио сам га прецизно и пажљиво
тик испод срца да се распрсне
да не би трајало дуго
и таман кад сам хтео да одем
догега се до њега то пиле
и скочи му за врат док је падао
заби му кљун у грло
одупре се ногама и извуче 
црвено-плаву жилу

Он се у међувремену срушио
а пиле се удаљило

још увек повлачећи ту жилу
док се 11 метара није растеглила
попут узице што тело је држало кô змаја
Грегори последњим дахом рече

иш од мене ти глупаво пиле
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Наузнак се заваљује
а црна јој се коса заковитла
и по јастуку распе
Били каже ми
витко срамежљиво тело врца електрицитетом
са постеље у моје наручје
целим се телом извија
па јој се груди спљоште
а стомак увуче
тамо где блистави бусен штрчи
први ми је пут
на слабини јој 
низ отисака зуба остаје
раскречи се и прекрије ме
снажно је обгрлим
телом ми безмало прсте кида
док врти се на осовини кô машина у пуној брзини

касније ми руке у љубавном соку грезну
а прсти се укоче од те костобоље
ти бајни прсти које не могу да померим
брже од какве сакате бабускаре

Амбар у ком сам тад провео недељу дана налазио се на самом ободу
фарме и чинило се да је већ неколико година напуштен, мада беше
саграђен од камена и квалитетног дрвета. У хладном тамном сивилу
тог места очи су ми се навикле на пригушено светло и ту сам
прележао грозницу. Био је дуг осамнаест, а широк десетак метара.
Изнад се налазила просторија сличне величине, али трошнога пода
по ком није било безбедно да се хода. Међутим, ослушкивао сам
птице и којекакве живуљке како стружу ножицама, натруло дрво
појачавало је звукове па су ме походили у сновима и кошмарима.

Но, ту су ме задржале боја и светлост, а не грозница. Испаде то једна
мирна недеља. Због боје и светлости. Неке сиве боје са примесама
смеђе – рецимо, оних зарђалих смеђих цеви и металних предмета на
којима су некоћ висиле узде или чаброви, предмети потиснути
употребом машина; оних тридесетак конзерви у ћошку собе,
њихових елипси што су, посматране с места на ком сам седео,
твориле шару у тами.
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Кад сам дошао у амбар, раскрилио сам широм два прозора и врата, и
сунчева светлост покуљала је унутра у искошеним правоугаоницима,
обасјавши под прекривен перјем, прашином и старим зрневљем
жита. Прозори су гледали на поља, а врата беху обрасла биљкама
које сам постепено убијао својом мокраћом. Улазио је влажан ветар
и наносио птице које би одлепршале до супротног краја просторије и
потом, оријентисавши се, излетале напоље. Са крова је висила нека
стара цев, исте боје као и зид, па сам се једном о њу добрано звекнуо.

Том приликом направио сам себи кревет од стола и прележао
грозницу, или шта год да је већ било. Трудио сам се да не мислим ни
на шта. Само сам осећао просторију и спознавао шта је моје тело
кадро да учини, шта је у стању да издржи, које му се боје највише
допадају, које песме најбоље певам. Било је ту животиња које се нису
иселиле и прихватиле су ме као неку крупнију врсту. Зобао сам бајато
жито с њима, пио из устајале баре двадесетак метара од амбара.
Нисам видео ни живе душе, нити чуо људскога гласа, извештио сам се
да чучнем на најбољи начин кад кењам, брисао се лишћем, нисам јео
месо нити додирнуо тело друге животиње, на њихову територију
нисам залазио. Били смо свесни једни других и уважавали смо се.
Мува која би ми слетела на руку, након испитивања, просто би
одлетела, прогутавши своју болест и задржавши је у себи. Кад сам
ходао избегавао сам паучину која се ширила на појединим местима,
имала је још тога да исприча. Муве ухваћене у те акробатске мреже
биле су једино убиство којем сам сведочио.

А у амбару се, одвојена од нас само дебелим дрвеним вратима,
налазила још једна житница. Унутра се стотинак пацова, тустих
пацова, преждеравало на тридесетак центиметара дубокој гомили
напуштеног жита које је почело да превире тако да су, када је крајем
те моје недеље, после јаке олује праћене пљуском, провалила снага из
тих клица и опила пацове, они начисто помахнитали и престали да
једу храну испред себе, окомивши се једни на друге, гротескно и
незграпно у исти мах, јер су због своје величине кидисали на очи и
ребра, те су им поиспадали жути желуци, а потом су изашли кроз она
врата и убили веверицу – њих десетак стуштило се на то пругасто
створење, а онда су почели да се кољу међусобно све док нису
схватили да од веверице већ одавно није остало ништа, тако да сам ја,
седећи на дебелој прозорској дасци где ме нису могли дохватити,
напунио револвер и пуцао по њиховом успореном колу које би, на
сваки прасак, заиграли по просторији, и изнова сам га пунио и пуцао
и пуцао све док нисам потрошио пуну торбицу муниције – та бука је
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сламала печат тишине у мојим ушима, дим би сукнуо кроз отворени
прозор чим би се извио из моје песнице, и у дугачком простору од
двадесетак метара између мене и њих није било ничега осим танета,
самотног попут каквог гласника, које је пролетало преко и између
дрвених греда, и није се враћало, тако да су се пацови и даље
вртложили, и заустављали у тренуцима затишја, и уједали једни друге,
а неки су чак и метак гризли. Све док ми рука није скроз огаравила а
револвер се загрејао и у просторији ниједна друга животиња није
преостала осим момка у плавој кошуљи који је седео и, закашљавши
се од прашине, левом подлактицом отро зној с науснице.

Одломак из књиге песама Сабрана дела Билија Кида

МАЈКЛ ОНДАЧИ (Phi lip Mic hael On da a tje, 1943, Коломбо, Шри Ланка), канадски
писац. Са својом породицом емигрирао је у Велику Британију 1954. где се шко-
ловао. У Канаду одлази 1962. године, да би касније постао њен држављанин, и
стекао универзитетску диплому. Радио је као универзитетски професор. Своју
књижевну каријеру започео је 1967. године када је објавио збирку поезије The
Da inty mon sters. Затим је, 1970. године, објавио роман у стиху Сабрана дела Били-
ја Кида (The Col lec ted Works of Billy the Kid) који је критика нарочито хвалила.
Ипак, широј публици је најпознатији по роману из 1992. године, Енглески паци-
јент (The en glish Pa ti ent), који је 1996. преточен у филмско остварење награђено
са девет Оскара. За овај роман је добио Букерову награду и многе друге међуна-
родне награде, а највеће признање за ово дело добио је 2018. када је оно овенча-
но Златном Букеровом наградом као најбољи роман у последњих пола века. До
1988. године носилац је највећег канадског одликовања – Канадског ордена, за
свој допринос и ангажовање у културном и уметничком животу земље, а од 1990.
је почасни инострани члан Америчке академије наука и уметности. Објавио је
шест романа, међу којима су У лављој кожи (In the Skin of a Lion, 1987), Анилин дух
(anil’s Ghost, 2000), Дивисадеро (Di vi sa de ro, 2007), Путник са Цејлона (The Cat’s
Ta ble, 2011) и Ратно светло (War light, 2018), тринаест збирки поезије, књигу ме-
моара и два драмска текста. Радио је и на филму као редитељ, сценариста и про-
дуцент. Живи у Торонту.

Са енглеског превео и белешку о аутору сачинио
АЛЕН БЕШИЋ
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