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 „ТАЈНА ЖУТОГ БАЛОНА“ –Никол Лезије 

Никол Лезије је рођена у Паризу 1936.год.Пошто нам даљи подаци о њеном 
животу нису познати (бар ја нисам могао да дођем до њих), осим што је написала 
више романа, мислим да је роман „Тајна жутог балона“ аутобиографски роман. 
Такође мислим и да је Никол, као дете била усамљена у Паризу у време летњег 
распуста. Верујем да је желела да кроз лик девојчице Доминике искаже да јој се све 
то у животу и десило али је као писац употребила своју машту да на бајковит начин 
уведе читаоце у занимљиву и авантуристичку потрагу за правим пријатељем за ким 
је маштала. 

Читајући роман дошао сам до закључка да Доминик није била усамљена јер 
је имала брата али је очигледно била несхваћена и зато јој је био потребан 
пријатељ. Обзиром да је била десетогодишња девојчица, била је жељна и авантуре 
па је писац из тог разлога фабулу исказао кроз занимљиву авантуру коју Доминика 
доживљава тражећи мистериозног пријатеља који јој је на балону исписао поруку. 
На основу те поруке Доминика закључује да у Паризу у овом тренутку постоји још 
неко ко је усамљен и коме је потребан искрени пријатељ. У перипетију се укључују 
и споредни ликови као што су Доминикин брат и дека сликар који уједно 
представља и битан лик јер је он једини који наслућује ко је Доминикин 
мистериозни пријатељ. На основу оскудних података које имају, крећу у потрагу. 
Једини траг који имају је тај да се девојчица зове Елена, да има плаву машну и да је 
усамљена. Дека сликар им открива тајну да је сликајући у парку виђао девојчицу са 
тим именом и тим описом и да је то све што је знао о њој. Такође им открива и да је 
девојчица јако болесна јер је инвалид. Сазмајући те детаље о својој мистериозној 
пријатељици, Доминика још јаче жели да упозна ову девојчицу јер тек сада схвата 
да постоји неко ко је још несрећнијји од ње јер је везан за инвалидска колица а она 
је бар могла да доживи авантуру тражећи је. Доминика на крају проналази своју 
пријатељицу и показује да се сваки труд у животу исплати. Такође показује једну 
дивну особину а то је вера да њен пријатељ постоји и да јој се нико није ругао 
шаљући јој поруку на балону јер је распуст проводила сама док су њени другови 
путовали. При првом тренутку када је прочитала цедуљу, њено срце је препознало 
истину. Доминика није желела да размишља већ је веровала својим искреним 
осећањима која долазе из срца. 



Читајући ову књигу схватио сам да се у животу ништа не дешава без разлога 
и да ништа није случајно већ се све дешава по Божјој вољи. Знајући тачно шта је 
свакоме од нас у срцу, Он нам помаже да превазиђемо све препреке и остваримо 
своје циљеве.  

Када су се Доминика и Елена среле, схватиле су да право пријатељство нема 
цену и да се за правог пријатеља вреди борити.Такође су схватиле да иако су толико 
различите да ће баш те разлике њихово пријатељство да учине савршеним, јер је 
Елена можда била ускраћена за нормалан ход али је њено срце било безгранично. 
Доминика је имала нормалан живот али је тек када је упознала Елену схватила да 
овај живот постаје вредан тек када постанеш спреман да свој живот посветиш 
неком другом а да за узврат не очекујеш ништа. 

Читајући ову књигу стално сам вирио у своје срце и питао се: Имам ли ја 
искреног пријатеља? Да ли сам спреман да се жртвујем за неког чији је живот 
другачији од мог? 
Тражећи одговоре на ова питања схватио сам да полако престајем да будем дете.  
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