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„Тајна жутог балона“, Никол Лезије

Тајна жутог балона
„Тајна жутог балона“ је роман француске списатељице Никол Лезије. Са
француског је превела Цвета Котевска, роман је у издању Издавачке куће „Дечји свет
младо поколење“ из 1967. год. Књига је подељена у шеснаест глава и свака од њих има
свој назив.
Доминик је једног врелог летњег јутра угледала жути балон са поруком. Непотпуна
порука покреће низ догађаја, одводи девојчицу и њеног брата Мишела у авантуру. Радња
романа догађа се у Француској. Иако време није прецизно одређено као место,
наслућујемо да је у питању друга половина двадесетог века.
Девојчица Доминик усамљена је током распуста јер не путује никуд, а њене
другарице су већ отпутовале. Са братом Мишелом се не слаже баш најбоље јер имају
различита интересовања. Непотпуна порука на балону их зближава и уводи у авантуру.
Упознају и занимљивог старог сликара. Трагајући за тајанственом Елен, Мишел
примењује разне трикове свог идола из авантуристичког романа. На крају проналазе Елен
и рађа се предивно пријатељство.
Роман је авантуристички. Двоје деце креће у немогућу потрагу без помоћи
одраслих. Прате погрешне трагове, одустају и поново се враћају у потрагу. Пре свега, овде
се говори о упорности и истрајности два детета, о њиховој жељи да упознају усамљену
девојчицу која тражи друштво. У тој потрази Мишел се служи вештинама свог јунака
Самјуела Лепоухог. Све његове идеје имају смисла, али не дају резултате. Домишљти
стари сликар из парка помаже деци и они проналазе Елен.
Испоставило се да је Елен заиста усамљена, у болници након тешке операције, која
је једина могућност да девојчица прохода. Доминик је тада схватила колико су њени
проблеми мали и безначајни, колико људи има на свету са много већим проблемима, много
усамљенијих. Њена нервоза што не иде на летовање, несугласице са братом, недостатак
друштва за игру учинила је да се осећа постиђено пред Елен. Она није могла да хода, да се
игра, да путује, била је заиста сама и несрећна.
Књига је, дакле, много више од авантуристичког романа. Шаље нам снажну поруку
о хуманости и пријатељству. Открити тајну жутог балона значи схватити и пронаћи ту
поруку у роману. Читајући о томе какао двоје деце постају бољи људи и ми сами постајемо
бољи људи.
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