
СВЕТ ИЗА ЗИДОВА  

 

На врху улице у Раљи рођена сам да бих била топли дом, кућа у којој се све радује, али 

живот је за мене имао другачији план. 

Саградили су ме Пеца и Каја када су решили да оформе породицу. У почетку они су 

били моји једини пријатељи, а затим се родила Марија, њихово првенче. Организовали 

су огромну прославу, блистала сам као никада то  тада, не зна се ко је био срећнији - 

поносни отац или ја... 

Неописива је срећа када се новорођенче смести баш у ваше крило, када за њега 

постајете оличење сигурности и тиха, породична лука. 

Након пар година родила се и Снежана, и опет дивни призори славља и радости.  

Моја породица је сада била комплетна. 

Маја и Нена одрастале су испуњене љубављу. Све што су пожелеле, родитељи су им 

даровали, а знале су да цене удобност која им је пружена, нису постале размажена 

деришта, већ смерне у културне девојке. 

Све је то било лепо док су трајале срећа и радост, а онда је Пеца оставио свој живот на 

ауто-путу. Јурећи ненормалном брзином, покупио га је мотор док је Пеца скочио да 

заштити колегу. Маја је прва сазнала за трагичан догађај јер је била сама са мном, и 

јавила се на телефон када су звали из хитне помоћи. Отрчала је до вртића да јави мајци, 

а у мени се све рушило. Нисам знала како да је заштитим нити како да ублажим бол у 

њеној души. То су били дани када је за моју породицу све кренуло низбрдо. 

Каја је убрзо после овог трагичног догађаја сазнала да болује од  страшне болести и да 

јој не преостаје много година живота. Пред нама је била крајње тужна слика - време у 

ком ће Маја и Нена остати саме и још неспремне за живот. 

Ни једна од њих није била пунолетна, стога сам по Кајиној смрти припала Пецином 

брату, али су и после смрти оба родитеља моје бебе, моја мила деца, остале да живе под 

мојим кровом... Но, ништа не траје вечно! 

Моје бебе су се удале, добиле своју децу, а ја сам остала и даље на врху улице у Раљи, 

само што ми сада уместо моје породице друштво праве ветар, коров и гуштери. 

После толико година, прегршти успомена, ја сам продата људима који живе у 

иностранству, и никада, од дана када су ме купили, више нису свратили ни до моје 

капије. 

То је моја горка судбина, сада пуна невеселих слика.                                
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