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Објавила је осам књига, пет књига поезије, две књиге прича и један роман. 
Заступљена је у неколико антологија поезије и прича,  а  преведена је и на 
више страних језика (енглески, италијански, дански, румунски, бугарски). За 
књигу песама  Сличице из живота капелмајстора  добила је награду “Ђура 
Јакшић”.  Такође  је  објавила  више превода  савремених  данских  песника у 
домаћој  књижевној  периодици.  Са  романом  Балтимор  ушла  је  у  најуже 
изборе за све значајне књижевне награде у Србији.  Балтимор је преведен и 

објављен  у  Бугарској.  
Јелена Ленголд је десетак година радила као новинар и уредник у редакцији културе Радио 
Београда.  Сада  ради  као  пројект-координатор  Нансенсколен  Хуманистицке  Академије  из 
Лиллехаммера у Норвешкој, на предмету конфликт менаџмент. У својој тренутној професији 
бави  се  темама  као  што  су:  дијалог,  интер-етничка  толеранција,  дискриминација, 
преговарање,  људска  права  и  мирно  решавање  сукоба.  
Књиге:  Распад ботанике,  поезија,  Пегаз,  1982;  Вретено,  поезија,  Нолит, 1984;  Поднебље 
мака,  поезија,  Нолит,  1986;  Пролазак  анђела,  поезија,  Нолит,  1989;  Сличице  из  живота 
капелмајстора, поезија, Просвета, 1991;  Покисли лавови,  приче, Српска књижевна задруга, 
Библиотека  Савременик,  1994;  Лифт,  приче,  Стубови  културе,  Библиотека  Минут,  1999; 
Балтимор,  роман,  Стубови  културе,  Библиотека  Пешчаник,  2003  
Заступљена у следећим антологијама: Архипелагул Дантелат, Цолестиа ревестие Лумина 
(антологија  српских  песника  на  румунском  језику),  1988;  Звуци  и  комешања,  новије 
песништво у Србији, Миљурко Вукадоновић, Истраживачко-издавачки центар ССО Србије, 
1989;  Лове Поемс бy  Wомен,  бy Wендy Мулфорд,  Фаwцетт Цолумбине,  Неw Yорк,  1991; 
Модерно  српско  пјесништво,  Стеван  Тонтић,  Свјетлост  Сарајево,  1991;  Чаробна  шума, 
српска  еротска прича,  Васа  Павковић и  Дејан Илић,  Радио Б92,  1996;  Најлепше љубавне 
песме српскога језика,  Данило Јокановић, Медијски центар Марко, 1998;  На трагу, српска 
крими-прича, Васа Павковић и Дејан Илић, Књижара Прота Васа, Панчево, 1998; Мачке не 
иду у рај,  антологија савремене женске поезије,  Радмила Лазић, Самиздат ФрееБ92, 2000; 
Антологија  еx  Yу  кратких  прича  1990-2000,  Горан  Јанковић,  КУД  Франце  Прешерн, 
Љубљана,  2001;  Антологија  приповедака  српских  књижевница,  Рајко  Лукач,  Зептер  Боок 
Wорлд,  2002;  Цасабланца  Серба,  Раццонти  да  Белградо  а  цура  ди  Ницоле  Јанигро, 
Фелтринелли, Милано, 2003; Женски континент, антологија савремене српске женске приче, 
Љиљана Ђурђић, Просвета, 2004; Фррррр, женска еротска прича, Љубица Арсић, Граматик, 
2004; Најлепше љубавне приче српских писаца, Данило Јокановић, Граматик, 2006. 

ПЕСМА ПЛЕТИЉЕ 
Претворити 
дивље непроходне паркове у пустаре 
мој фрак папагајских боја у одору редовнице 
небеску провалију у јаму приземну и плитку 
претворити чак ваздух у метафору без 
мириса 
кикот вавилонски у звук срама и кајања 
померити упореднике поново нагоре, ка 
северу 

АМАЗОНСКА 
Мир је око нас, Тезеју, и месец – диња, 
смеран међ звездама, 
о теби сања. 
Све моје сестре већ родиле су твоју 
децу тек ја те држах на нишану заклоњена 
стеном. На стрели мојој још само љуспице су 
старе крви. Мир је, Тезеју, и своју дојку 
преосталу кроз ваздух потурам ти. 



на руке вратити рукавице 
отпустити услужне и ћутљиве арапске дечаке 

крвоток опоменути кратком реченицом 
не писати више позивнице вођама варварских 
племена 
изместити овај камен 
не говорити о томе ником. 
Како много од мене захтеваш, 
љубави, 
и дајеш ми премало времена 
да исплетем толики шал. 

ПЕСМА КОЈУ ЈЕ ВОЛЕЛА МОЈА 
МАЈКА 
У тој песми телефони су престајали да звоне 
заустављали су се трамваји и бродови 
муве су склапале крила 
догађале су се необичне појаве 
чудотворци су постајали тихи и скромни 
обустављало се дисање читаве једне улице 
и сама песма је умирала 
лагано обложена гласом моје мајке. 
Била је то песма о престанку љубави 
у великој црвеној књизи 
толико великој да сам је могла обухватити 
једино очима, гледајући одоздо. 
Мислиле смо, и не знајући шта нам се 
спрема, 
како је угодно прелиставати туђе туге 
поред толико лепе, живе љубави 
око нас. 

ПАССИОН 
Он ми је признао да ноћу затвара мачку у 
лифт. 
Крици њени, очајни, бесни, 
ударање у зидове, а највише дивљи мјаук, 
подсећа га, каже, на мене. 
Читаву дугу ноћ мирна плава женица крај 
њега спава. 
Он слуша: мачка у лифту, већ луда, 
главом се залеће у стакло 
канџом распара себи кожу бесна звер 
вришти џунгла низ кичму накострешену 
главом у зид, ситним костима шапе равно у 
зид! 
И тачно онда кад мачка испушта последњи 
страшни јаук 
он у мраку задрхти, кришом, под јорганом. 
Рано у зору, пре свих, мој вољени вуче ме за 
мртви реп 
и баца на ђубриште. 

ХОТЕЛ ПРЕДГРАЂЕ 
Преостало је још посве мало ствари иза нас. 
Мирис безнађа на фротирима сумњивог 
квалитета моја бела наушница удављена у 
постељини обриси твојих упорних колена 
(питам се) узбуђују ли собарицу која долази 
за нама? 
Можда ће једном какав путник у 
ноћи чути твој дах заборављен и сањаће ме 
голу на балкону не знајући ко сам ни шта 
заправо тражи моја сен у мраку. 

ДЕВОЈКЕ 
Упркос свему упркос раним јутарњим 
вестима што болесницима и сиротињи 
испостављају њихове смеђе и сиво за 
тај дан упркос тмурној временској враџбини 
и очигледној мемли у прозору, не хајући за 
Јапан што се таласа за све што виси ни ту ни 
тамо 
и спрема се да падне, 
упркос невољи и злу – 
појављују се негде пред подне по улицама 
лепе поспане девојке 
што личе на Преверов сан 
и обилазе тргове отпоздрављајући мазно 
вођене само бусолом постављеном високо 
на електричним тачкама својих шиљатих 
груди. 

НАС ТРИ 
Нас три, преживеле, 
данима селимо сенке из куће-љуске 
Понекад ударамо на нешто невидљиво у 
зраку 
губе нам се кључеви прекоокеанских 
ковчега. 
Наши мушкарци имаху чудне хобије 
и ваља их сада класификовати. 
Оловне војске, папагајска пера, 
болећиво мирисни одељак за Кину 
кутија за грумен руске земље и балтичку 
шкољку 
фотографије делфина и чешљеви од 
слоноваче 
неколико завађених богова са својим 
симболима, 
а испод свега 
лудило морских звезда, жутооких, насуканих. 

Моја мати проналази копрену од тила. 
Њена мати спушта са тавана сребрни 
напрстак. 



ПРОЛАЗАК АНЂЕЛА 
доушницима, уходама, достављачима... 
Анђео путује ноћу, док сам у најдубљем сну. 
Под њим је ваздух мален и сув. 
У дослуху је са видовитим совама. 
Звери за његов пролазак дуго одлажу драго 
камење. 
У њега је заљубљено једно језеро и нуди му 
своје страшно бисерно дно. Али се анђео на 
то и не осврне: само мени носи починак, сан 
и смрт, 
само мени, тамни свој одраз у огледалу 
мирних вода, митолошко тврдо море приноси 
ми, да уроним. 
Анђео путује ноћу, док сам у најдубљем сну. 

СЕПТЕМБАР 

Има нешто црње од подочњака моје 
Н. привремено запослене у Небраски, у 
кинеском театру сенки. Сваке вечери она 
покупи столице са позорнице неодгонетнута, 
најлакша међу 
сенкама. Има нешто трулије, мршавије од 
моје 
Н. Септембар, затворена острва, чињеница да 
нас већ више недеља 
нико није љубио крај викенда у коме 
разговарамо о 
инфантилизму је ли то због наших очева? 
пита Н. је ли то због наших туробних мајки? 
је ли то страх од новорођене деце 
смежураних лица? лако би нам на ово 
одговорила касирка лако и твоја фризерка, 
љубљена 
много и дуго од ликвидатора али већ девојка 
из путујућег циркуса али већ наше несрећне 
пријатељице али већ сви ти песници, 
доступни у 
зору већ би се они замислили над мојом, као 
над својом, болешћу. Моја Н., иза које остају 
одломци, опушци, фрагменти, 
једног поподнева у септембру отегнуто је 
читала Поезију. 
За то време на игралишту мушкарци су 
јурили за лоптом 
мушкарци су се знојили 
мушкарци су се снажили 
они су били луди за спортом 
њих се није тицало. 

СЛОВО О САМОЋИ 
Важно је то рећи без патетике: 
ја сам сам у белој светлости 

Ја побегнем у кревет богатог самртног улова 
и онда сањам да имам 
малену, болесну кћер. 

ТАМНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
Памтим двадесет година уназад 
и за то време 
тамни сат на нашем зиду 
у соби коју смо отмено звали библиотеком 
оболео је лагано на плућима. 
Сада почиње да се гласа попут оргуља 
и чује се до иза болничког зида 
што нам се наслања на кућу 
и чини да нас помало напушта мисао 
о пејзажима. Ништа не говоримо само наше 
ноге све лакше препознају 
пут 
по дугачким ходницима 
а моја крхка мати и ја 
у пролеће садимо цвеће по гробовима 
она плаче, ја растерујем црвене бубе 
поткаменке, 
она је тако једноставно тужна, моја крхка 
мати, 
и од ње се ни црвене бубе не плаше. 
Наши је драги гледају са камених 
плоча, а ја бих да је одведем што даље од 
њих. 

ОПРОШТАЈ 
Тужна си као путовање, рече пријатељ, 
и спавао бих у твојој души попут птице 
што гнезди се за смрт. 
И шта да му кажем? 
Спавај, рекох, 
у мојој спиралној земљи ти си лепа тмина, 
небо гледано с брода ти је налик, нек заспи у 
мојој души као повијуша 
сво суво лишће јесени што се подигло у теби. 

РАСПАД БОТАНИКЕ 
Невен се свлачи, сасвим лепо 
осветљен 
силази у постељу, пружа се и чека, 
огромна кожа мора дрхти у огледалу 
Невен – географија пешчаних предела, 
сасвим је сличан кривуљи која ме на смрт 
једе 
која у мени гребе све што звони и звечи, 
Невен – планински ланац, згуснут, храпав и 
леп, 
недужан сасвим за потопе, за бродице без дна 

и ево баш сад ми личи на велике степенице 



и сам у мраку. 
Ничег нарочитог у овом чамцу 
у овој соби 
кутији 
гробу. 
Упркос томе, осећам се као хиљаду могућних 
ратова 
покаткад као музеј 
упркос томе опловио сам свет 
и говорим све акценте. 
О љубави знам све што може знати 
усамљеник. 
Нико никога није дотакао онолико нежно 
колико нежно ја умем дотаћи себе. 
Русије, севери, Екватори, 
све ме је само окрзнуло 
други су људи немогућа пространства 
несавладиве књиге. 
Гостовао сам у туђим самоћама 
док ме не би избацила плима. 
Сада сам миран као кактус 
и надреалан као бог. 

мада га желим сачувати далеко од сваког 
имена 
објашњавајући његово порекло пловидбом, 
путањом звезда 
ипак му покушавам наћи разлог и оправдање: 

савршени је власник својих кретњи, 
распореда у телу 
и то је ваљда оно због чега га пијем у малим 
капима 
и лепим се попут оболелог пужа ухом њему 
на стомак, 
а тек накнадно, у латинском називу неког 
воћа 
учини ми се да сам му нашла узроке и 
сродства, 
све на даље слутећи распад и пропаст 
ботанике 
необјашњиво мирна, попут шуме, усуђујем се 
да заспим. 
ЕРОС 
Различак 
јасмин 
глог 
и дуга јутарња туга, 
док ти: 
у једном скоку прелећеш собу, 
а за тобом се задивљено окреће вретено 
на које сам намотана. 


