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Стара породична кућа 

 
Једног лета, које сам проводио код своје бабе, отишао сам у шетњу ка реци Кљазми, 

али нисам кренуо као обично, поред бунара, него сам се спустио на саму обалу. 

Иза жбуна сам приметио кров неке куће, за коју нисам раније знао. Пошао сам у 
обилазак да нађем капију. Ево је! Ушао сам и кренуо по малој стази, прекривеној песком. 
Поред мене је била једна лепа башта, био сам задивљен њеном лепотом. 

Тако нисам ни приметио како сам наишао на кућу. 

То је била једна мала дрвена грађевина, окречена у зелену боју. Са једне стране се 
налазила тераса, на којој је стајао сточић и пар столица. У зиду су били направљени мали 
прозорчићи. 

Била је то једна обична стара кућа у којој се раније живело, чак је и моја мама порасла 
у сличном месту. 

У једном моменту сам одлучио да погледам шта се налази унутра. 

Попео сам се уз степенице. Врата нису била закључана. 

Ушао сам у мрачну собу, која је можда раније служила као трпезарија. 

Поред зида је стајао велики сат, у центру сто, прекривен дебелим слојем прашине. У 
углу је стајао орман и поред њега столица за љуљање. Изнад ње сам приметио фотографију 
неког човека у војном оделу. 

У другој соби се налазио кревет и други орман. Нисам имао воље да га отворим, јер 
нисам баш хтео да завирим у нечији туђи живот. 

Погледао сам кроз прозор и видео реку. 

Изашао сам из те куће и потрчао ка плажи и пао на песак. 

Тужне мисли су пролазиле у мојој глави. 

Одједном сам стварно схватио, да ништа није бесконачно. Тако се људи рађају и 
нестају. И ова кућа… 

Раније су у њој живели људи: јели, спавали, смејали су се и волели… А сад, стоји 
кућа сама, изложена ветру и сунцу, све док се и она не претвори у прах и нестане заувек.  

Био сам потресен до дубине своје душе. 


