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Поклањам ти мисли – Татјана Трифуновић 

ДАР 

 

Поклањам ти мисли 

без њих нема снаге 

да летиш хоризонтом, бојиш дане нове... 

Поклањам ти додир 

да повежеш срца и издубиш осмех 

док следиш своје снове. 

И срце ти дајем 

снажи пријатељство, цртај велове 

само нема блиске. 

Не затварај корак што напред те носи 

док у оку сија суза предводница; 

суза, која роси тајне благослове 

сликајући бурне очи океана.  

Поклањам ти време 

што у вихору сипа капи, 

бежећи пред снагом пролазности свете. 

Поклони ми стазу младости и мира 

да у даривању не изгубим себе. 

 

НАПРЕД 

 

Ниједан сан не одлази лако 

иако сањан по стотину пута. 

Свије се уз скуте и броји одсјаје дана. 



Суштина поетике – часопис за књижевност | Број 72 

 

177 

Завириш у најмрачније тајне свога ума 

И мењаш токове живота у мислима. 

Проналазиш остатке пролазности, људи. 

Препознајеш пепео пријатељства и љубави. 

Додирујеш очима, 

сањаш мирисом, 

видиш срцем! 

Додирујеш тако светле путоказе 

Носиш се са буром избора и одлука, 

надаш се да идеш ка правоме месту. 

Устрептале нити вију се над тобом 

гутајући сваки облик мрачних сила. 

Удахнеш и кренеш... 

Ниједан пут не затвара се тако... 

 

МЕЛОДИЈА 

 

На длану моме птица заблиста 

окупана жељама наших снова  

И поче песму гласом снажним 

о једном трену што осмех мами.  

Нижу се арије сетне и нежне 

вију се нити љубави, туге, 

само мудрости ваздухом звоне 

и сви подижу поглед ка небу.  

Стреса се душа, срце се смеши... 

Ово су лудости живота клета. 

Замислиш жељу дуга се ствара, 

удахнеш мирис тренутак пева. 

За тобом гласови познати брује 
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док филм се бележи у своме ритму. 

И даље пишу се ноте нове 

уткане у мелодију постојања. 

На слици жутој од успомена 

младост у срцу ноте пребројава. 

 

О ПЕСНИКИЊИ 

 

Татјана Трифуновић је ро-

ђена 15. априла 1972. године у Кра-

гујевцу. По завршетку основне 

школе похађа друштвено-језички 

смер Прве крагујевачке гимназије. 

Од средњошколских дана пише по-

езију и учествује у културном жи-

воту школе. Дипломирала је на Фи-

лозофском факултету у Нишу на смеру Српски језик и 

књижевност. У току студија била је активан  члан драм-

ске секције факултета која се бави перформансима по-

етских записа. Пише поезију и објављује је у студент-

ском часопису „Срицање узлета“. 

Данас ради као професор српског језика и књи-

жевности у ОШ „Вук Караџић“ у Книћу. 

 

 

 


