
Стара породична кућа 

 

У данашње време све је мање старих кућа. Сваког дана се сруши бар по једна стара 
кућа да би се сазидао модеран солитер. Иако су такве куће боље и удобније за живот, 
старе куће у себи носе дух породица које су у њој живеле и истовремено нас подсећа на 
нека друга времена. 

Сваке године преко летњег распуста одлазим у Врање, родно место својих 
родитеља. Иако већину времена проводим у стану моје баке, мајке мог оца, скоро сваки 
дан одлазим на други крај града код друге баке и деде. До њихове куће води уска, 
калдрмисана улица. Кућа се налази на крају слепе улице. На уласку у двориште је велика 
зелена капија, зарђала од старости. У дворишту се налази камена чесма са које су моја 
мајка и њен брат свако јутро пили воду и умивали се. Одмах поред чесме је велелепна 
башта са разним цвећем свих боја. Иако тај рајски врт није ни блиизу оном какав је био 
пре четрдесетак година, вредна бака се потрудила да он јошувек цвета. Преко пута врта 
налази се кућица са шпоретом, летња кухиња. У њој се, када је лепо време, кувао ручак, 
а јело се испред кућице, за дрвеним сточићем. У кућу се улази преко великих дрвених 
врата која шкрипањем поручују да се улази у кућу са дугом историјом. На крају ходника 
се налазе нешто новија врата стара двадесетак година. Она воде у дневну собу у којој 
укућани проводе највише времена. На средини собе је велики орахов сто и дрвене 
столице. На источном зиду налази се икона Светог Архангела Михаила, породичне крсне 
славе, а испред иконе кандило које својом светлошћу говори да и у старој кући још увек 
живе људи. На крају собе налази се шпорет на дрва који кува, али и греје укућане. Соба 
поред је спаваћа, нешто мрачнија од осталих и у њој се није проводило много времена 
преко дана. Следећа соба је била соба моје мајке где је она проводила своје детињство. 
У њој се налазио велики кауч, на коме је стајало миље. Поред кауча је велики орман на 
ком су поређане лутке. У дну ходника се налази најхладнија и најмрачнија просторија 
која има улогу подрума. У њој мој деда чува вина и ракију коју је сам пекао. Поред каца 
налази се стари дедин алат који је користио док је радио као аутомеханичар. 

Стара породична кућа на први поглед изгледа као и свака друга, али она је сведок 
неких прошлих времена, генерација које су у њој одрастале и живеле, чува њихово 
детињство и сво време проведено у њој. Зато је ова кућа за мене посебна. 
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