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Три песме – Јелена Трајановски Станковић 

ЈА САМ БИЛА 

 

Ја сам била твоја успешна жетва 

Коју је други покосио 

Судба којој сестра је клетва 

Живота што тек је заросио. 

Бејах твоја исхитрена жеља 

Која се божјим прстом остварила,  

Јефтино вино за трен весеља 

А ја сам, ето, ипак марила. 

 

Ја бејах твоја ноћ најцрња 

У којој све су звезде замукле 

И од њих стаза до голог трња; 

Многе су кичме баш на њој пукле. 

Била сам ја варка што гризе и пече 

Дуго након што прогледаш јасно 

О томе мислиш знам свако вече 

И сан те неће све до касно. 

 

Ја сам била твој лош одабир,  

Процена мутна која све мења 

И на крају свега тога збир 

Могло је бити једно „до виђења”. 

Пошто сам ти све то била 

Благослов крај тебе спава,  

Ја пак дуго нисам снила,  

Претешка је моја глава. 
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ИДИ 

 

Иди без трага 

Иди до врага 

Или Бога-свеједно. 

Тај пут превали 

Одлучи, не жали 

Јер срце остаће жедно. 

Иди, пожури 

Свој сан појури 

Можеш га још стићи 

Пре него оде 

У мутне воде 

Где му не можеш прићи. 

Иди, коракни 

Просто се макни 

Пртљаг са собом не вуци 

Јер у пртљагу дрема 

Она вечна дилема 

Шта ће ти то у руци? 

Иди без пратње 

То су тек патње 

Нико твоје снове не дели. 

Можеш се прећи 

У варљивој срећи 

Коју тек једно од двоје жели. 

Иди, шта буде 

Све је за људе 

Само од чекања збиља се мре. 

Кичма се савила 

Од свег ништавила 

Ваљало би поћи, поћи што пре. 
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СВАЧИЈА ПЕСМА 

 

Ја сам ваљда сваком 

Оставила понешто. 

Барем ја волим 

Мислити тако. 

Везала сам их свиленом траком 

Неке случајно, неке вешто 

Ал никога рукама голим. 

Најзад, било би превише лако. 

 

Ја сам ваљда све њих 

Нечему научила 

Бар се тако чини 

Са трона зрелости. 

Заузврат добише усамљен стих,  

Орден што никад нисам уручила 

А требало је хвала или извини 

За које нисам имала смелости. 

О ПЕСНИКИЊИ 

 

Јелена Трајановски Станковић ро-

ђена 17. децембра 1985. године у Бео-

граду, где је одрасла, школовала се и где 

и данас живи са својом породицом. Пи-

сањем поезије и прозе се бави дуг низ го-

дина и њени радови су углавном 

рефлексивни, љубавне и друге тематике. 

Своју поезију објављује у савременим 

књижевним часописима и зборницима. 

Удата је и мајка четворо деце.


