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 Понекад нисам сигурна шта се са мном догађа. Дешавају ли се неке 

промене које ме воде из безбрижног детињства у свет одраслих. Нисам 

озбиљна као зрели људи, не шминкам се, волим да возим бицикл, обожавам 

игралиште и дечије игре, проводим време уз телевизију, рачунар. Шалим се, 

смејем, а ипак одрастам, и физички и психички. 

 Овог лета ме нису интересовале само школске лектире, већ и књиге 

које је куповала и читала моја сестра која ове школске године завршава 

средњу школу. Она је одличан ђак, обожава школу, ужива и никада се не 

жали на обавезе које има у школи, воли домаће задатке, учествује на разним 

такмичењима... Једном речју, успешно дете! Корице њених књига су ми 

привлачиле пажњу. Узимала сам их, остављала, питала се да ли да узмем да 

их читам. И решила сам. Велику пажњу ми је привукла књига чији је назив 

„Од суза бисери“. Све претпоставке и сумње које сам носила у вези са 

књигом отклонила сам читањем и открила да дело у себи носи много поука, 

туге, али и скривених срећних тренутака који су упућени баш онима који су 

најпотребнији. 

 У једном граду, у великој, белој, мермерној вили, живела је старица од 

око деведесет година са повезом на једном оку који подсећа на повез који су 

носили гусари. Та стара госпођа није из виле излазила међу људе скоро 

седамдесет година. Баш из тог разлога, становници града су је сматрали 

вештицом. За такав свој живот жена је имала разлоге. Као млада и неудата, 

девојка је доживела неку незгоду са неким младићем тако да је имала нападе 

панике. Ни са ким се није дружила, никуда није ишла, нико јој није долазио. 

Њена самоћа је трајала све до тренутка док није упознала свог будућег 

супруга који је са својим оцем био на фарми њеног оца због куповине коња 

младићу поводом положеног дипломског испита. Живот јој се преокренуо. 

Младић је запросио и били су срећни пар месеци, док он није добио позив за 

војску. Тај позив га је разљутио. У бесу је дохватио мермерну фигуру коју је 

поклонио вољеној девојци и гађао је. Њени родитељи су умрли, свекар и 

свекрва нису бринули о њој кривећи је за смрт сина и сматрајући је 

болесном. Ипак, прихватио је дека њеног покојног супруга. Наследила је 

богатство свога супруга и белу мермрену вилу која је била свадбени поклон. 

Кад је дека био на самрти, замолио је свештеника који је у свом послу као 



први чин обавио венчање ово двоје људи, да је посеђује кад буде имао 

времена. Тако је и било, у посети овој жени, а онда и старици долазио је само 

свештеник.  

 Године су пролазиле, а сама, тужна и беспомоћна жена се и разболела. 

Нико је није жалио, нико се није предомислио да је посети. Овај старачки 

живот се угасио. Свештеник се обратио мештанима и све их позвао на 

сахрану. Неким чудом су се људи одазвали и имали су шта да чују. 

Свештеник је открио јендо писмо попут тестамента. У њему је писало како 

ова нечујна, тиха али невољена жена ѕа сваки Божић слала поклоне сваком 

дому. Једном су то биле честитке, други пут ТВ апарати, трећи пут нешто 

сасвим друго. Тешким болесницима су у безнадежним тренуцима лечења, 

стизале велике суме новца. Деци у домовима стизале су: постеља, пиџаме, 

играчке, храна. Донатор је била жена са повезом на једно око. Никог није 

имала, нико је није загрлио или пољубио, сем свештеника. Нико са њом 

годинама није разговарао. Јадница је живела тежак живот. Вероватно је 

пролила безброј суза. Свака њена суза је вредна као бисер, зато што је била 

хумана и племенита. На њу нико није обраћао пажњу, а она је добрим 

враћала. 

 Поносна сам на себе што сам прочитала једну овакву књигу. И сестра је 

похвалила мој избор. Књига је у мени покренула снажна осећања. 

Размишљам како се ова жена осећала, зашто је имала овакав живот и како је 

толико дуго живела у стању патње и несреће. Питам се зашто је читав град 

имао ружно мишљење о жени који није довољно познавао. Да ли је потребно 

да неко нестане са овог света да би га други ценили? Књига је на централном 

месту на полици наше породичне библиотеке. Често бацам поглед на њу. И 

увек стварам слику како би изгледала тако добра, а неиспоштована особа. 
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