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МИ ША ПА СУ ЈЕ ВИЋ

ИЗРАСЛИНЕ

Џ. К. зва ни Ћу фа дин, сит не те то ва же ор ла иж ђи ка лом с тра
ља во обри ја ном бра дом на не мир ној ја бу чи ци, ко сви тац све тлуца
вим су за ма по ко пао је сво ју же ну Ами ну, про ћер дав ши прет ход но 
за јед нич ки име так до кар тон ских зи до ва окер при зем ни це. Уве че 
ка сно за пу тио се ка Ал пи ма. Оца је по се тио по чет ком осам де се тих; 
све га што се о ње му се ћао – пре не го што ће се мај ка пре пу сти ти 
коп не ћем ти хо ва њу – бе ше њен ис кре ни опро штај од Ћу фа ди но вог 
оца: „Но са ти кр во ждер”. 

 При сти гав ши на од ре ди ште, с од ме ре не дис тан це је мер као 
мо гу ћи ку ће рак. Пре се као са злу ра дом ра до шћу да ту не ма ђа ко
ни ја па се ноћ ним во зом на кон ко шмар ног кло па ра ња до мо гао кар
тон ског на се ља ис под сво је Га зе ле. 

 Не ми ран, тан ких џе по ва, на ред ни пут се по но вив ши из лет 
усу дио да при ђе про зо ру оче ве ку ће, ра до зна ло на ње га при сло ни 
свој по ве ћи ру ме ни нос. Смрк нут због уну тра шње мр кли не ко ја га 
је до че ка ла, чвр стих на ме ра до мо гао се же ле зни це, ше пр тља во про
пу стио воз те за но ћио у пар ку. Ују тру, уме сто од луч но низ ши не, 
на но во се оти снуо ка ко ре ни ма; оца је у нео гра ђе ном дво ри шту, 
што је спа ја ло три ку ће, за те као при сре ђи ва њу им про ви зо ва ног 
зи мов ни ка. Сер вил но, ме ђу соб но се не пре по зна ју ћи, раз ме ни ше 
по здра ве па трен за тим, по што се Ћуф ку из раз сер вус при чи ни 
увре дљи вим, а ста ри јем но со њи Ћуф ков став ра то бо ран, с ужи ва
њем се раз мет ну ше зло ма што ви тим по гр да ма. Над ме та ње у бе сед
ни штву са рав но прав ним так ма цемне знан цем у тој ме ри одо бро
во љи Ћуф ка да три јум фал но ба ну у ус пут ну го сти о ну Гу ли вер и 
ис тре се џе по ве на сло ве нач ко ви но ко је му ни је при ја ло. Очу вао је 
би стри ну ми сли и та ко, бла зи ран, на ме рио се да оста не и по што
по то по при ча са ста рим; фи ли грант ски, на лик кли за њу пр сти ју 
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низ жен ске та шни це или му шке ре ве ре и по ста ве, ра сти ња ће се 
успо ме не на мај ку, бе лу Ци ган ку из Сме де ре ва, под чи јим зи дина
ма су га за вре ме слу же ња вој ске Бе дар и Со фи ја оте ло ви ли, а по том, 
осми сли Ћуф ко, гу тљај по гу тљај, ста ри вој ник ће до слу жи ти сво је. 
Све што је од свог пла на оства рио на кон ба у ља ња по не по зна том 
су мрач ју бе ше по вра так у Гу ли вер пла во ко сој ко но ба ри ци чи је је 
сим па ти је, пре све га, сво јим без о бра злу ком, ус пео да при до би је. 

 Џа нез Ку зма но вич от по че не у мор но ски та ре ње до Гу ли ве ра, 
за ме ћу ћи траг сит ни јим му ка ма, док су га не из бе жне пра ти ле врлу
да во вер но, уко рак. До не кле рас те ре ћен из ве сно сти, тра жио је 
Ћуф ко, из ме ђу оста лог, оно што је осе ћао бли ским – не у ке му зи
канте уз ко је је но ћи ма дру го вао за вр ћу ћи им ре ве ре, уши, мо шни
це, за би јао им но вац за врат су лу до ис пла ћу ју ћи сво ја пер верз на 
лу до ва ња – а за ти цао рет ког про ла зни ка већ у ка сно по сле под не, 
мач ку или псалу та ли цу да ле ко ре ђе, док су да ни от по чи ња ли 
на је здом за глу шу ју ћих ко со ва, а но ћи шу ња њем из ме ђу пар ки ра
них во зи ла фрк та вих пу хо ва од др ве та до др ве та. 

 Сви вр ли Ци га ни – опсо ва при том свог оца – ску ће се не како 
у Ри му, Ми ла ну... ни ка ко у успа ва ној, сте рил ној па лан ци... Мла ди, 
на о ко здра ви, при ме ти Ћуф ко ис пр ва пот пу но сме тен, су ти ко ји 
мо ле за ика кав „дро биж”, ци га ре те, они су би ли за ме на за бе о
град ске ро му ле на ћо шко ви ма, му са вим тро то а ри ма... Екомо тор 
за пад не кве зи ци ли ви ли за ци је – ка ко му је у бир цу зу бе о град ске 
штај ге по ку шао да де фи ни ше при ја тељ по ра ки ји Ха сим Не хран
чић зва ни Ко лум бо, у кра ју по зна ти свет ски пут ник ко ји је сво је
вре ме но оби ла зио Евро пу и Аме ри ку док их ни је упо знао у прст 
– ка ко је во лео да се по хва ли – а са да се ћа ња, уо би ча ја вао је да 
на гла си, ожи вља ва нај бо љим ал ко хол ним елик си ри ма, ма да је 
би ло ре чи о пу ким бр ља ма. 

 Ка да је оби та вао на Љу бља ни ци, Ћуф ка су не пре ста но мори
ла се ћа ња; нон стал ги ја је то, мој но са ти при ја те љу – и то му је 
по себ ном при ли ком – ка ква је уо ста лом би ла сва ка – об ја снио Ха
сим Ко лум бо. Ћуф ко ни је мо гао да се при се ти ре чи „но(н)стал ги ја”, 
али је с то пли ном ожи вео зим ску бе о град ску ноћ, опо ру, без сне га; 
опо ра вљао се на жар ди ње ри док су га, све ма њи до ма њег, об лета ли 
Ци ган чи ћи не би ли и они за па ли ли ду ван. „Ако је за вас”, го во
рио је уз пи ја ни под смех, „узми, ну дим, а ако је за не ког дру гог, 
он да – јок!”. „За нас, нас!”, грак та ли су Ци ган чи ћи обе сно, ре зиг
ни ра но, убе ђу ју ћи га та ко у сво ју пре ра ну му шкост, не пре кид но 
се ме ђу соб но ди вље и раз у ла ре но гу ра ли од ме ра ва ју ћи соп стве не 
сна ге. 

 Веч на па сја бор ба; гра дио се и он за те ри то ри ју и по зи ци ју 
– би ло про сја каин ва ли да, или убо гог уни фор ми са ног ве те ра на, 
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сна жног, Ро ма, са но гом бан да жи ра ном ме тал ним ши на ма. „По
тр чао Лу ис!”, по ви ка ли би из ау то бу са, и не ко од бо ра ца би за и ста 
пре тр ча вао на дру гу стра ну, до ко ло не во зи ла ко ји ма се се ма фор 
за тва рао. Не за ди хан. И без бри жан. Сви ма по зна то, а по не ка па ра 
би про на шла ма скир ну бе рет ку. „До ви тљи во сти!”, ди вио се Ћуф ко 
успе шни јим са бор ци ма ко ји би про ла зи ли срећ ни је ка пе од ње га... 
До се ћао се с не ма лом ми ли ном и ка ко је сле пог про сја ка ис пред 
Срп ске књи жев не за дру ге ста ри ја пу нач ка чу до твор ка – и ње го ва 
не ка да шња мен тор ка – под у ча ва ла ка ко да се по ста ви, на ме сти 
ис прав но – јед ну но гу пот пу но ис пру жи, по гне гла ву до гру ди као 
да је умро, па је за ба ци уна зад и др жи скроз по за ди увис ка ко би 
се ле по, ка ко ре че, ви де ла све ви шња не сре ћа. Вој нич ку ма њер ку 
од ме та ла, да мо же да чу је кад не што звец не или шу шне – по хва
ли ла је, и по са ве то ва ла мук. Сле пац је ћу тао, ма њер ка до бо ва ла. 
Уме ћо ра, по ми сли Ћуф ко, да слу ша... ка ко са ве те та ко и тро то а ре. 
Бе ше му не ка ко дра го, те је ви ше пу та, у знак сво је нај ве ће на кло
но сти, по же лео да слеп ца по зо ве на пи во.

 Ка да би умео да ду ва тру бу, чак овлаш, про ми шљао је, тре
ба ло би – про ма тра ју ћи, у цен тру, на љу бљан ској Чо по вој – да то 
из ве де те а трал но, ср ча но, и је ди но та ко при ву че ди нар. Или ма 
шта дру го... 

 „Не сре ћо но са та!”, на сред Пре шер но вог тр га дрек нуо би на 
са мог се бе уцве ље ни Ћу фа дин. Трг би се за ро ти рао, а овај тре снуо 
ка пом о кал др му, уве ли ко пра ве ћи ке ре фе ке уме шно по ска ку ју ћи 
по пут меч ке во ђе не лан цем. Али ка пу не би оте жао ни цент. Ка ко 
би ло: бе жа ће, реч ју. А то ни је нај лак ше, ка ко се обич но ка же. И за 
то тре ба ве шти не... Ка ко је са мо ова Крој ца уме шно не при мет но 
ус пе ла да га упрег не дво стру ком жва лом, бе снео је лап ћу ћи но здр
ва ма на лик шкр га ма; по себ но због ње не без ум не иде је да се напу
сти кар тон си ти и пре ђе у бо ље. Ћуф ко је по су ста јао, она (као да 
јој је ту, пред ње ним пр ћа стим но сом) све че шће на вра ћа ла на Но ви 
Бе о град, и при том – ни је га до ти ца ло – муч ки на ср та ла што је 
не ста ја ло до не то: од по су ђа до оде ће. А осим враж јег је зи ка, знао 
је Ћуф ко, ни је има ла ама баш ни шта, а ни је уме ла ни да за ра ди. 
„Не до биш бак шиш у Сло ве ни ји! Раз у меш?! Ни га!”, оштро и сва 
за ја пу ре на по ку ша ва ла би на срп ском да му об ја сни Крој ца, а овај то 
ни ка ко ни је мо гао да при хва ти. И хтео је све срд но да је из у да ра, но 
ова се ни је да ла, ру ке и но ге жи ла ве ко у не ка кве жи во ти ње, те би 
се увек ис ко бе ља ла и од бра ни ла бе гом. 

 Пре те шко би би ло ла ти ти се по сла у ту ђи ни, од ма хи вао је с 
при лич ном уве ре но шћу Ку зма но вич Ћуф ко на Шу штар је вом на
бреж ју. Овај пут до пу зао је до Крој це је два ус пев ши да ис кам чи 
но вац; чак је те сте ра стим гла сом, од ци га ре та и ал ко хо ла оште ће них 
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гла сних жи ца, по ку шао да јо длу је, на пра ви стој на ру ци, гла ви, а 
све то за три ча ву ко но ба ри чи ну за ра ду. По ста де ја сно – не ће се 
вра ћа ти. Ни је се ис пла ти ло. Али већ на ши на ма до кар тон си тија 
раз ди ра ла га је по тре ба за пла во о ком, те је на ред них сед ми ца слат
ко ре чи во шћу ус пео да Сло вен ку пре се ли у Бе о град, обо дри је да 
на ђе по сао и обо је их из др жа ва. На кон цу дру ге го ди не, ди рин че
ћи од ју тра до ју тра, жи ла ва же на усах ну као при ко ва на ду гом 
пла вом ко сом за кре вет. „Зар 500 бо ле сти од јед ном да је сна ђу... 
зар у до ли ни... ту, по ред ре ке...”, ср дио се њен чо век и про кли њао 
соп стве ну злу коб ко ја га је хро нич но пра ти ла. Из лаз је из но ва 
њу шио уз вод но. Це ле но ћи у ку пеу ис пи јао грд ну шљи ву, у Гу ли
ве ру сту као што је ску пио пред пут пре не го што се, окре пљен, 
до ба у љао до на чич ка них дво ри шних ку ћа (ма, прав ца тог тро мо
сто вља – опсо ва га брун да во – са чи ње ног од три ку ће уме сто 
мо сти ћа и за јед нич ке авли јепри ла за там но зе ле ног по пут не ве ли ке 
Љу бља ни це)... У та ла са вом дво ри шту – ка ко му се ука за ло – угле
дао је но са тог чо ве ка с ко јим се оно мад ште дро ис псо вао; пу ше ћи 
се од зно ја, ста ри ји је пур дао ци га ре ту на па њу крај це па ни ца и 
– на шље ма ном, Ћуф ку се упра во при чи ни – мра во ли ких пти ца. 
Мла ђи је по ку ша вао да се рас пи та о го спон Бе да ру, је зик по че да 
се ле ди и пре о бра жа ва у ро шчи ће срн да ћа, па на ва ли да љу ти то 
му мла и ре жи на си ро та на, а овај по сле не у спе лих по ку ша ја да ра
зу ме мла ђег но са тог не знан ца вр ло бр зо гу био стр пље ње (све вре ме 
за пра во збу њен за це ло нео бич ном на ср тљи вом њу шком), све док 
Ћуф ко, без ми сли и во ље, не цим ну из па ња се ки ру и њо ме за мах ну 
на свог оца, с ко јим на кон цу ни је ни ус пео да се упо зна. Ћуф ко 
га, тре штен пи јан, жму рећ ки, про ма ши и рас по лу ти не срећ ну ко
ко шку, а та та Бе дар се од стра ха стро ва ли у не свест по ивер ју и 
пер ци ма. Уве рен да га је рас па лио по сред ужа са ва ју ће бор до кубу
ре, Ћуф ко се де крај те ла у ло кву ко кош је кр ви и из ме та, до хва ти 
кор пу с ку ку ру зом и по че да хра ни пе рад што је у тр ци за зр не вљем 
уза луд но ма ха ла те шким кри ли ма. 




