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На кутку белог облака 

ИТАЛИЈАНСКЕ ПЕСМЕ 
***
На кутку белог облака 
спава нејасна туга 
- у непрекидној мелодији, 
тихој и засањаној усред звездане језе. 

Само тамни плач шуме 
тресе своју сребрну косу 
изгубљену у оку раздаљине. 
***
Сирота деца 
Океана 
са течним срцима 
са леденим прстим 
изгубљена у непомичном мраку 
сталнијем од олова и гвожђа. 
Вечито мала 
и мртва. 
Деца мраморних 
каријатида, 
оних с црним и ћутљивим 
профилима. 

***
У једном кутку 

мора 
спајајући вале 

са звездама 
чекала сам 

читавог живота. 

*** 
Потпуно слободна 
као крила без душе 

расту 
горка морска влакна. 

Покрети 
бића која никад неће стићи 

СЛИКА 

Под мојим капцима
ти си месец у башти,
ти си магла на реци,
ти си једини увијен у сан,
у Одјек детињства
и у плач.
Ти си вал што се пропиње високо
тражећи звезде
у тишини неба.
Њујорк, марта 1940. 

САБЛАСТ 

Ох, младе жене у бело одевене,
оваплоћења чини и потајног 
миловања,
да ли сте икад љубав виделе?
Далеко на хоризонту,
пре него што сване дан, њен бледи 
лик,
скривен под златном косом,
с грудима натопљеним крвљу,
креће се споро, сањарећи у скитњи.
Чувајте се, не реците му ништа,
он је старији него свет.
Скупите своје скуте, склопите црне
рукавице 
и вратите се неопажене, са угаслим 
месецом. 

Њујорк, јуна 1941. 

С француског превео 
  Никола Бертолино 

ШПАНСКЕ ПЕСМЕ 

***

Хтела бих да те волим



ћутљиво предсказују 
меру времена. 
У дивовско око 

Уткана је синтеза слутње 
Док мртви путују као таласи 
да би збунили несносну уру. 

*** 
Поново се рађајући 

са хиљаду сомотних кика 
сестре ће моје 
угасити снове 
нашега дома. 

Са италијанског превео 
Никола Бертолино 

ФРАНЦУСКЕ ПЕСМЕ 
*** 

Шума је умицала под снегом...
Свукла сам ципеле 

јер су биле од пламена,
а снег, 

тако лаган 
и нежан,

топио се наочиглед под мојим
корацима. 

Све бих учинила 
да га више не уништавам. 

Каквог ли необичног путовања!
Ни са ким се нисам морала растати.

*** 
Киша ми капље у собу,

у собу која није моја
(у било коју собу).

Чује се како трчи попут миша.
Тако сам задовољна кад замишљам

како палим месец,
како га палим да плане и изгори

и видим како црни и одлеће
као мали угљенисани лептири

спори и коси
који не мењају ништа у тишини.

Али треба се чувати облака,
јер са њима

он може да нам умакне,
заувек.

Треба их се чувати упорно,
упорно,

као што чине и остали.
*** 

Шта да радим шта да радим Боже мој 

Више него што могу.
Окренута од света –
Без времена и простора –
Бити урезана у твом одразу.
У тескоби постојања,
Хтела бих
Да свест уроним
У твоје спокојство
Ослобађајући се сваке сузе 
Коју ипак морам исплакати 
На страшној граници 
Измишљеног односа. 

***

Непомичне и сјајне
Гледаху твоје далеке очи.
На мојим празним длановима
Носим спомен
На облик твоје главе,
Твојих рамена,
Твојих усана.
Чувам и ведри осмех
Твоје доброте.
Немам ништа друго.
Нити ће ми ишта друго
Недостајати.
Била сам богатија од целог света.

***
Начинити копију мозга 
Увученог у самог себе 

И неки дуги пут га објаснити њим 
самим. 

Запалити га 
Надути 

Надети – 
Све док не прекине круг. 

Потом 
спојити струје у магнетни чвор 

и махинално набацити 
куку 

на клин без хоризонта. 
Потом 

нема журбе 
и нема закашњења. 

Испада да је све 
предвиђено 
и спојено 

у равнотежи. 
Центифугални плес 

може почети, 
носећи у врховима прстију 

позлаћене спирале, 



да спречим ђуле 
изблиза испаљено да скрха катарке 
мојих лађа... 

Париз, ИX 1937. 

са ритмом који је вечан 
који траје 

који нити умара 
нити одмара. 

Са шпанског превео 

   Радивоје Константиновић 


