
Mlin za kafu

U vozu Bar–Beograd te noći nije bilo gužve. U mom kupeu je bilo svega troje ljudi. A jedan od to troje, 
čovek pedesetih godina, inspirisan uniformom na meni, odmah je pronašao temu za razgovor. Prvo mi je 
postavljao pitanja, a onda je, razočaran mojim odgovorima, kratkim i datim bezvoljno, započeo monolog o 
svojim dogodovštinama iz vojske. Nisam mogao da ga slušam, nisam bio raspoložen za bilo kakav razgovor. 
Vrlo brzo sam se izvinio, rekao da moram do toaleta i izašao.

Dugo sam stajao u hodniku i pušio. Slušao sam kloparanje točkova i gledao u mrak. Posle dva meseca 
u vojsci stigao mi je telegram. Baka je umrla, sahrana je u ponedeljak, pisalo je. Otišao sam kod dežurnog 
oficira, ovaj me poslao kod pukovnika. Nisam se previše nadao, iako sam čuo da je pukovnik dobar čovek. 
Znao sam kako idu te stvari u vojsci. Babe i dede se ne računaju. Naročito usred obuke. Pukovnik je gledao 
telegram i premišljao se. 

- Ona me je odgajila – rekao sam. - Bila mi je druga majka. 

- Tri dana – rekao je i pružio mi dozvolu. - U četvrtak do 22 da si u kasarni. 

- Razumem, druže pukovniče! I hvala Vam.

Saosećajno se osmehnu i klimnu glavom. 

Noć se sporo vukla, ređale su se stanice u različitim vremenskim intervalima. Imena malih mesta, 
ušuškanih među planinama, nisu mi govorila ništa. Sve su bile iste, te stanice, s istim škiljavim svetlima na 
pustim peronima i zamazanim izlozima zatvorenih kafana pred kojima su stajali naređani prazni stolovi i 
stolice. Voz bi stajao neko vreme, čuo se samo metalni zvuk udarca čekića o točkove. Poneko bi ušao, poneko 
izašao. Zatim bi otpravnik podigao ruku i zviznuo u pištaljku. Kompozicija bi blago trznula i krenula dalje. 

Tako sam dočekao svitanje, u hodniku. Onda sam se vratio u svoj kupe. Srećom, svi su spavali. Ja sam i 
dalje gledao kroz prozor.

Nisam osećao umor kad sam stigao, iako sam noć proveo budan i uglavnom na nogama. Ipak, nisam 
mogao ni da čekam tramvaj. Izvukao sam nekoliko novčanica iz džepa košulje. Biće dovoljno, pomislio sam. 

Seo sam u taksi. Taksista je s vremena na vreme bacao pogled u retrovizor. Odmeravao me je, verovatno 
pokušavajući da proceni da li može da me prevari. Vojnik koji ne poznaje grad dovoljno dobro može da bude 
pogodna ovca za šišanje. 

- Jesi li odavde? – pitao je konačno. 

- Da. Živim na Trećem bulevaru.

Delovao je razočarano. 

- Odsustvo ili vikend? 

- Smrtni slučaj – rekao sam.

- Ah... Moje saučešće. 

Ućutao je, na praznoj Gazeli dodao gas i pojačao radio. Sava je svetlucala pod zracima jutarnjeg sunca, 
a Novi Beograd je delovao kao da još spava. Često mi je ova slika u mraku vojničke spavaonice bila pred 
očima. Sad sam bio ravnodušan pred njom. 

Stigli smo, pogledao sam u taksimetar. Cena je bila regularna. 

- Doviđenja i hvala – rekao sam. 

- Doviđenja i prijatan dan – rekao je, a onda se trgao. - Izvini, molim te. Navika.

- Nema veze – rekao sam.

Osmehnuo sam se. Da, bilo je pomalo smešno reći čoveku kome je neko umro – prijatan dan!

Stajao sam pred vratima stana nekoliko trenutaka i osluškivao, pre nego što sam pozvonio. Unutra je bilo 



tiho. Onda su se začuli koraci. U bravi se okrenuo ključ. Vrata je otvorila majka. Naslonila mi se na grudi i 
zaplakala. 

- Umrla mi je na rukama – rekla je kroz suze.

To je dobro, pomislio sam. Ne umreti sam, umreti u svom domu. Dobro je, kad već mora da se umre. 
Pomilovao sam majku po kosi.

- Smiri se, mama – rekao sam. - Hajde da uđemo.

U dnevnoj sobi je stajala nepoznata devojka. Znao sam samo iz pisma o kome se radi. 

- Dobro jutro – rekla je podstanarka koja se uselila u moju sobu mesec dana pošto sam otišao. 

- Kako si putovao? 

- Dobro. 

- Skuvaću nam kafu - rekla je i otišla u kuhinju. 

Oprao sam ruke i umio lice. Onda sam se zagledao u ogledalu. Oslabio sam za ova dva meseca. Videlo se 
da sam umoran i neispavan. Uniforma je samo pojačavala taj utisak. 

Posle sam sedeo s majkom za stolom. 

- Seka je dobra devojka – rekla je. - Mnogo mi znači što je tu. Sad je u tvojoj sobi, ali može da pređe u 
bakinu. Ili da bakina soba bude tvoja. Treba nam svaki dinar. 

- Dobro je da je tu – rekao sam. - Ima vremena, videćemo. 

- Nisam verovala da će te pustiti. 

- Ni ja - rekao sam. - Imao sam sreće. Ako tako može da se kaže. Kako je umrla?

Majka je uzdahnula.

- Bila je svesna svega do kraja. Rekla je da ćeš bar ti izaći na nekoliko dana iz vojske.

***

Tog dana kad sam odlazio u vojsku, u stanu se skupilo društvo. Prilično smo se isponapijali. Pozdravio 
sam se s majkom i krenuo. Pa se vratio. Zamalo da zaboravim da se pozdravim s bakom. Ona je sedela na 
stolici. Sagnuo sam se da je zagrlim. 

- Jesam se namučila s tobom – rekla je, brišući suze krajem marame. 

Kazala je to kao da je znala da me nikad više neće videti. Nisam razmišljao da bi to moglo da se desi.

- Hvala ti za sve – rekao sam, poljubio je i otišao. 

***

Seka je spustila šoljice na sto. Koliko dugo nisam popio kafu, pomislio sam. Nisam ni primetio koliko mi 
je to falilo. 

- Idi prvo da se presvučeš. Uskoro će ljudi početi da dolaze. Onda idemo na sahranu – rekla je majka. 

Na bakinom krevetu je bilo složeno nešto moje garderobe. Seo sam na stolicu i osvrnuo se po sobi. Na 
stočiću je stajao mali tranzistor. Pored njega bakarni ručni mlin za kafu. Sve je izgledalo isto kao i kad sam 
otišao. Kao da je još tu. Kao da će svakog trena ući na vrata. Uzeo sam mlin. U njemu je ostalo još nekoliko 
nesamlevenih zrna. Često me je pitala da joj sameljem malo kafe. Uglavnom sam odbijao. Mrzeo sam to, bilo 
mi je dosadno. U prodavnicama su postojali električni mlinovi gde si to mogao da uradiš. Ali, ona je volela 
svoj mlin i miris sveže samlevene kafe. Onda sam okrenuo ručicu i sobu je ispunio onaj poznati škrgut.


