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Белешка ауторке

„Таваница” је добила прву награду као 
необјављена збирка песама на Националној 
и међународној награди града Галатонеа и 
била је мој водич кроз оне „краткометражне 
филмове од другде” 21. септембра 2013, у 
току вечери додељивања награда које се 
одвијало у Галатонеу, гостољубивом граду 
Салента. 
Био је то догађај ослобођен уредничких 
притисака, у којем су се сликарство, поезија 
и музика савршено допуњавали и у којем 
се осећало стапање народа и уметника 
различитих националности. 
Универзални језик била је поезија. Не само 
поезија коју су рецитовали присутни глумци, 
него и поезија нових сусрета, сагласје 
погледа који се сусрећу први пут, емпатија 
настала у очекивањима и заједничким емо-
цијама. Захваљујући озбиљности одбора 
Verbumlandiart дошло је до сарадње међу 
свим присутнима, а у неколико случајева 
и до правог пријатељства. Не тера ме, 
међутим, емоција подијума да вам помињем 
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ову случајну подударност, колико чињеница 
да сам експериментисала руком песничког 
другде које се кондензује и у детаљима малих 
ствари, у дарованим и извученим осмесима, 
у несавршености човека који ипак жуди за 
универзалном љубави. 
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Предговор

Лепота срца Клаудије Пичино исте је приро-
де као и њени стихови.
Чисти и јасни. Прочишћени и префињени. 
Прожети оним што се може назвати скри-
веним, али невероватно достојанственим 
болом, који песникиња успева да олакша 
исказујући га у нужној повезаности са са-
мом егзистенцијом. 
Наша је обавеза да будемо живи и да верујемо 
у живот по сваку цену, ма колико несхватљив 
он може да изгледа. Клаудија Пичино отвара 
прозор кроз који читалац запажа, гледа, по-
сматра. Она никад не престаје да чврсто држи 
нит сопствених стихова, пошто се не предаје 
површности. У игри која има нечег магич-
ног, успева да се покаже не показујући се.  
Песникиња ишчезава, поново се појављује, 
нестаје и опет се показује, тако да читалац 
осећа њено присуство, али може да присвоји 
њене песме захваљујући личним осећањима. 
Никад непријатна или незгодна, Клаудија 
шапуће узвишене стихове и љупко се по-
играва речима. Њене песме претпостављају 
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кишу, кишу суза, прочишћење које нам она 
не предаје него затвара, закључава у лич-
ну тајну песника. Она се не предаје очају, 
него се приклања меланхолији оног другде. 
Дозивања у кардучијевском стилу у мајушној 
руци која потреса, имају трагично значење. 
Поново израња носталгија, на површину се 
враћају фрагменти и крхотине понеке ув-
реде која није никад заборављена, са осу-
дом која постаје експлицитна у оној „вечној 
нељубави”, у оном „варљивом осећању”, у 
оном „а ти ме не волиш!”
Песникиња постаје медуза, а потом лептир 
ухваћен у замку. 
А међу својим покровима заборава, магла-
ма и перонима, јесењим рунама и црвеним 
ружама, стаклима метроа и крилима од ма-
стила, поклања нам поезију у светом тону 
молитве.

Антонела Гризери
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Белешке о ауторки 

У ПОТРАЗИ ЗА ЛЕПОТОМ 

Поетеса Клаудија Пићино, са осмехом који 
плени,   у својој поезији трага  за тајнама веч-
не лепоте жовота. Префињеним песничким 
изразом који негује, она настоји да укаже 
али и одговори  на основна питања  о смис-
лу људског постојања али и патње. Улазећи 
у дубине сопственог бића она не заборавља 
да скрене пажњу  и на околину у којој живи. 
Успешно поставља равнотежу у разумевању 
универзалних вредности и унутрашњих ис-
тина појединачног људског постојања. У том 
сусрету, универзалног и индивидуалног,  
њена поезија узвисује принцип љубави – 
љубави која уједињује  чак и некомпатибил-
не карактере, даје снагу да се савлада туга 
и бол и да се прихвати пролазност живота. 
Она својим песмама покреће питања о смис-
лу живота  и свој  лепи осмех са  лица смеш-
та, на свој оригинални начин, у блиставу 
поезију љубави, носталгије и наде! 

Славица Пејовић
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СВЕТ У ОГЛЕДАЛУ УМА

Клаудија Пичино, позната италијанска 
песникиња,  у својој поезји ствара комплек-
сну слику света коју затим деконтруише и 
показује је као мозаик састављен из детаља. 
Лирски субјект  је као пролазник, посматрач 
који  види девастирани објекат те складишти 
слике у свом уму и онда покушва да  у песма-
ма обнови хармонију прошлости. Клаудија 
Пичино чува идеју о свету као целини, о  
нечему што има смисла, те упозорава да је  
смисао поништен од стране деструктивне 
природе савременог човека. 
Оно што  излази из  “шина у стиху” (дакле из 
поезије) сугерише нам ова поетеса,  смисле-
но је, то је  свет који произлази из рефлексије, 
из логоса, из креативног свесног напора да 
се превазиђе фрагментаризација  постојећег, 
отуђење, морална посрнулост, лицемерје, 
изолација појединца испред екрана, страх од 
ове “цивилизације” која игнорише осећања, 
бол, приватност трагедије и грађанска пра-
ва. Сам, без љубави и саосећања, човек је 
беспомоћан и без одбране. Клаудија Пичино 
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се радује новом, оном што настаје из њеног 
(човековог) ума јер тако креће ка други-
ма, успоставља прави контакт са њима и са 
животом у  недостатку аутентичности соп-
ственог живота. Једном речју, песникиња 
отелотворује празнину живота усамљеног 
појединца спутаног да доживи пуноћу жи-
вота, да је подели са другима и избегне осећај 
испразности сопствене егзистенције.
Песникиња се окреће ка миту да би  прежи-
вела драму урбаног хаоса. Реалистично и 
духовно истовремено преплићу се у поезији 
Клаудије Пичино која пева храбро и снаж-
но устаје против ропства савременог чове-
ка, пролазности земаљских добара. Њена 
поезија као израз једног аутентичног гласа 
узноси снагу мисли  коју  ипак не може угу-
шити какофонија савременог и дехуманизо-
ваног света.
Њену поезију одликује интелектуалност, 
сликовитост, ангжованост и хуманизам у 
најдубљем смислу те речи. Вера у моћ рече-
ног.

Мр Милица Јефтимијевић Лилић
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  Малом Ђакому, 
који је сигурно нашао своје другде!
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Таваница

Краткометражни од другде
на мојој таваници, 
као у немом филму.
Лептир ухваћен
у ћилибар. . . мог памћења.
Тешка су као осуда
вечне нељубави
та миловања никад дарована.
Остајем непомична 
у мањковима тела,
упркос унутрашњем потуцању
у цветном праху моје мисли неме.
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Мајко моја

Лудак се скида 
по улици,
увек се смеје
на сахранама
и умотава у конфете 
псовки.

Лудаку се ускраћује 
лудост,
на Бадњи дан
држе га под кључем,
да не би казивао
Вечни одмор 
Богомладенцу.
Лудак пева на сваком раскршћу,
регулише саобраћај 
птица селица
и ако га позовеш, 
окреће се само на надимке: 
„Вечни крст”
„Седам лепотица”
„Револвераш”
„О, гитаристо”. 
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. . .

Лудак разговара 
с телевизијом,
умаче наочаре у кашу
и ако залута. . . 
свакој жени коју сретне
каже: „Мајко моја”. 
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Покрови заборава 

Руке се издужују, 
пести укрштају, 
прсти снажно гребу 
да поцепају 
тил меланхолије.
Квргаве и суве гране
траже плаветнило дана
потонуло под покрове заборава.
Фигуре од сенки играју 
одражене у огледалу
неба које виси 
између оног како је 
и како би требало да буде!
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Кривица

На периферији 
свог погледа 
наишла је на нељубав,
удала се за флашу 
да ублажи бол.
Кампер јој понуди да борави
код старог префриганца
у име бога Баха
и у име слоге.
Изгубивши децу и права,
ни посао јој неће дати,
а шта ли беше 
КРИВИЦА
која је чашом
жучи
подјарми? 
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Перони у стиховима1

Кад бих провела 
проживљене године 
на перонима у стиховима,
открила бих оде и сонете,
ламенте и хаику,
елегије и похвале. 
Кад бих писала
на шинама од картона,
речима бих 
попунила пртљаг,
књигама 
пројектовала вагоне
и на прозорима 
осмехе благе.
Целу Италију
пропутовах возом,
проживех чекања
у одласцима и поврацима,
и на сваком путовању
сањах преседања разна
да још обавим 
на перонима у стиховима.

1 Наслов Binari In-versi може да значи и Обрнути перони



21

Гнев

Ако не нађем прелазе 
или тела за прелажење,
у души тунел се створи
и гута је 
попут паразита.
Ако јој крик
не помогне да узлети,
у бетон се претвори и оглуви.
Ако јој мир
предах не да. . . 
постаје тиранка,
шири увреде и отров,
окамењујући 
сваког ко је погледа.
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Остани ту

Остани са страховима својим,
смелост ми врати.
Остани иза штита
половине чистоте
и врати ми адреналин
открића. 
Остани ту с лажима 
које носиш сваки други дан
и врати ми слободу сумње.
Остани иза паравана
морала
и врати ми храброст греха. 
У лењост закуј лепе манире,
на небо узнеси моју суштину! 
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Магла на перонима

Увлачи се у поздраве
убрзава лупање срца
збуњује поласке.
Брка профиле
и меша сузе са осмесима,
подстиче имагинарна путовања
и одгођене снове,
зна да прикрије дела и стања
и срца усамљена.
Смрзава прсте и откуцаје срца
у сафарију обличја 
и дисања.
Продире у душу. . .
магла на перонима. 
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Стакла метроа 

Петуније, не циније,
хтела бих за себе,
јаке спољашњости а не сабласти,
да огњем сажежу
све окове.
Обличја лелујава
на ветру
одишу несталним бојама.
У ваздуху 
се згушњавају
моји погледи,
нижући одразе
у твојим очима,
носећи на себи привид
тешких дисања.
Замагљују се. . .
стакла метроа.
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Јунакиња нељубави 

Ехо се смрти препусти
због одбијања Нарциса,
али глас га надживе
поврх осмеха.

Још одјекује чист и мио
у планинама и равницама,
да би се даље крио
у својим пећинама.

Моје срце у корито реке се сави
због те јунакиње нељубави,
која не беше крива
што јој то презрење
претвори, мало помало,
кости у камење. . . 
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Празнина 

Нема речи да испуне
његова ћутања.
Нема мора да испуне
његове амбисе.
Сваки лицемерни гест избегава 
бол.
Занеми суза
испод очног капка.
У грлу,
у глави, 
у срцу,
празнина
се показује као владар
. . . и ћути!
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Одлазити и враћати се

Од неба ка мору сланом
од земље ка небу
кружим непрестано,
пркосим олујама и бурама
не повлачећи се никада. 
Мала сам и гипка,
прилагођавам се струјама,
не изводим акробације
као пахуља снега,
не могу да звечим
као зрно града.
Ја сам одлука облака,
благослов узораних њива,
жудња врапчића
у августовској припеци.
Мрвица сам комарца
на набујалом потоку,
једна од мноштва монахиња
у мирној реци. 
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. . .

Хитро се крећем тамо
ка мору и играм
између таласа и хриди
да се разредим једног дана
и поново загрлим небо.
Одлазити и враћати се само. . . 
Друго ми није знано.
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Mare Nostrum

Слава теби
текућа колевко сањара,
„музо” приповедача и сликара,
„обећана земљо”
галебова и рибара! 
Слава теби
Огледало тихо
пионира и бунтовника,
„Хароне”
за чамце страних несрећника!
Помамно пулсирање твоје поремећено је
шљаком нуклеарне централе.
Слава пенушавом смеху 
твојих купача! 
Слава голицањима
буре и маестрала
која искушавају невиност вала.
Нема и глува је савест 
неустрашивих ноћних кормилара.
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. . .

Слава теби, Mare Nostrum,
слава твојој импровизацији
нотног система за хор вишегласни,
резонантно тело брзих тужбалица,
главна улицо наде,
опомено потресна да стане убијање туна.



31

Харон

Харон беше чамац
који те потајним обећањем
из рата у бродолом
превезе.
Харон беше оно море
које расу твоје остатке.
Али међу двеста
. . . и нешто одела
твоја слика доплови
у музеј утопљених миграната. 
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Боса 

Да сам оне ноћи
некако приметила
да сам у себи већ мртва била,
мање бих осећала удараца моћи.

Да сам жива
урлала своје презрење,
моја властита љубав
давно би доживела спасење.

Прогутах зависност,
доказана беше само
припадност. . .

Ходала сам боса
унутар своје суштине
да иза непрозирних прозорских стакала
почешљам главе ћелаве.
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Крила од мастила 

Из излога намигују
патиниране стране,
стране изгужване
осмехују се
срцима усамљеним,
стране илустроване
обећавају
авантуре и познанства.
Крила од мастила 
трасирају 
маршруте знања,
исписују
путање лета,
благим додиром 
негују један сан. 
Превалила сам 
километре редака
не начинивши ни корак.
Ево ме ту.
Слетела сам!
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. . . 

Време преседања.
Кренућу на нове писте,
обавићу чекирање
на своје запрепашћење
препознаћу
друге зависнике од лета
и никад нећу бити сита!
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У чекаоници (болнице)

Сви у чекаоници 
у стању смо
приправности.
Стрепње, лупање срца,
зевања, нагађања,
кад стигне одговор,
понеко се исцрпљен сруши,
други се озаре осмесима
као да су лампиони.
Касно је. Пророчанство се открило,
и прихвата се, ма какво било.
Укрштају се погледи
пацијената,
понеко излази с поворком
рођака.
– Довиђења – тихо говоре –  
– да се у здрављу сретнемо што пре! –
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У чекаоници (железничке станице)

Клошари спавају у дроњцима,
блиста се стакло флаше.
Неонска светла нове сале
падају на дим цигарете
госпође која малаксала тегли
кутију од картона.
Насред перона
фамилијица бучна,
двоје студената љуби се
страсно.
Изгубила сам траг
никад завршене књиге
у потрази за лицем
познатим.
Не дође тада
да га поздравим.
Нема растанка
од оног кога волех некада.
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Ипак сија

Преврнути
полумесец. . .
Тренутно у огледалу
откачене душе.

Нико за њега не би дао 
ни пребијену пару,
безнађе
се пробија
кроз мрклу ноћ.
Свитац на асфалту:
поцепана је
корица часописа.
Здерана, нагрђена
отета
од руку вероломних,
ипак сија!



38

Сва не

Постоје не егоисте
и не кукавице,
не очајника
и не болесника.
Или једносложна реч 
мудрости. . .
Да сам те само чешће изговарала! 
Жеђ за авантуром и другарством
увек ме терала да кажем да,
освојих Нобелову награду
због истрајности,
и с њом модрице силне
због толеранције до крајности! 
Одаје моје много пута
бејаху пуне света
и срце пуно гласова,
али колика не прећутах
да мирно живим
без мржње из основа. . . 
За почетак није касно никада,
али је реч о речи која ми није драга.
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Неочекиване струје 

Подмукле струје
језерске равнотеже
СЕ КВАРЕ
Заплетени 
између алги и нимфа
пуноглавци сећања
СТАГНИРАЈУ
Сећам се ларви
РАСТУ
и у заптивеном уму 
ПОСТАЈУ
жабе великих уста
које hic et nunc 
ГУТАЈУ
и ЧЕКАЈУ
сутра
сањајући
нове неочекиване струје
које ПОМЕРАЈУ
језера и умове.
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Мине у тунелу

Неукост једног кукавног ума
исто је као глиб на гату
с оне стране мина
које је милосрдна рука
бацила тако
и деактивирала полако.
. . . Речи као лутајуће мине
за пуњење имају семенке добре
расуте у име
праве слоге! 
Лењ човек погрешно схвати,
самозаљубљеник сматра да их само он може 
знати. . . 
Речи-мине
промакле асанацији
сударају се у нежељеним
експлозијама,
вијају се
по тунелу лишене смисла. . . 
Ехо снажно трепери
у тишини! 
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О, ћутање!

Слава теби
кад овапалоћујеш бригу
мајке мудре! 

Слава теби
кад избегаваш да будеш
подводач цензуре!

Слава твом огледању
у крику што пусти душман љути
кад га вештином својом
натераш да заћути! 

Слава твом присуству
у ложницама љубави
и још више 
твом расипању
ако злоупотребу најављује. 
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. . . 

Кажу да те красе особине стрпљивости и 
стида,
лукавост твоју многи губе из вида:
само ти носиш обележја диспаратна
час хронична, час акутна,
с ветром на крми и спуштених једара
мењаш смер попут Пророчанства!
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Тачкица на екрану

Ниси чуо кораке
моје према теби,
ниси ме препознао.
Ипак, чекао си ме! 
Угледа ме
и устукну,
шчепан страхом.
Бејах много одмакла
у односу на твој
план пута,
иако бејах спора,
прогласи ме кривом.
Ниси ме пратио, ниси!
Остаде да гледаш
док тачкица на екрану
фотоапарата
не склизне другде
јер је ти 
изгуби из вида!
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Клешта једног збогом

Не брине се за фитиљ свећа
иако он зна да пороби тмине.

Не труди се ној
да се врати на реке,
нити га привлачи лов на лососа.

Не завиди лабуд
наклону галеба.

А ти? Познајеш ли можда муку рака? 
Шта је бисер ако не бол каменице?

Трампила сам воштаницу
за једно збогом,
угланцала своја клешта
и вратила се кући. 
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Тај стисак руке

И беше мрак! 
„Ти што држаше
руку мајушну”
однесе ме далеко 
од силне буке.

Душом пуном радости
осетих тог миловања благости.
Неочекиван и спонтан
тај стисак руке
надахну ме
свешћу да постојим
у твом старању
за ме.

Године промицаху лењо,
носталгија се јављаше повремено.

Дуго остадох тако
на стисак руке да чекам.
Ехо ме зваше издалека.
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Беше лето

Отмено стизаше
просипајући бисере зноја
на младе образе.
Трчаше босо
по обалама и пољима,
пуњаше водом мешине
и гласовима гувна.
Свице у ројевима
дариваше ноћи
да живице украсе
свечаним брошевима.
Беше лето!
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А ти ме не волиш

Да ме волиш,
свакако би нашао речи
да распршиш моје сумње.
Да ме волиш,
заменио би поступцима
анонимне поруке текста.
Да ме волиш,
пустио би срце да се смеје
уместо што га ућуткујеш
брњицом изостављања.
Нељубав тиранска
показује ми
недостатак истина,
у неизвесности ме држи
дуги низ година.
Ипак, знам љубав шта је,
то у срцу олуја је,
час радост, час бол задаје,
а ти ме не волиш! 
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Трен прерастао у атом

Кад Мајка Земља задрхти
не разликује средњовековне куле 
од пелир-папира.
Она гута људске животе
и векове историје.
Трен прерастао у атом
наоружава њену сурову руку
сејући насумце
смрт и рушевине,
ни из чега ствара чини
од хиљада евакуисаних,
отима сан одраслима
и осмех школарцима.
Неексплодирани атом
заробљен у подводном гребену
чекаће нас негде другде
и из трена у трен
биће у заседи 
да нас ужасне.
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Јесење руне

Откривене руне
мудрости
одређене контуре
времена,
јесен ми страх
не улива.

Чекала сам га
као неизбежан 
сусрет
који разблажује
летња врења
и припрема нас 
за студен.
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На скупу кума чаробница

Дрске, не брижљиве,
јесу маргарите
које ми поклања 
мој ђак обешењак.

Диван беше сунцокрет
који убрах, дневни светионик,
да упалим поглед
тужне девојчице. 

Непорочне козлаце однесох
на гроб своје баке
и шарене гербере
добих на дан веридбе.

Црвене руже
посла ми један обожавалац.
Црвени антуријуми
обрадоваше моју диплому.
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. . .

Младице геранијума
научише ме снази
и спознах скрушеност
лепотица ноћи.

Запазише хортензије,
горчице, азалеје и љиљани
у братском заједништву
дан кад процвета
цвет у колевци.

Запазише. . . као да иду
на скуп кума чаробница
изражавајући лепе жеље
да порасте
и снагом да се размеће.

Сусретима загнајах
његову живицу,
стабљику испраћах
молитвама тихим
да буде скривена
од маказа несреће. 
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Лажна теорема

Концентрични су кругови
прави пријатељи;
реци „бобу боб”
и немој да продајеш за пријатељство
метастазу нечег другог.
Не бејасте праве паралеле,
оне знају да се огледају
једна у другој
и да теже бесконачности
због сусрета стишана.
Бејасте можда две катете
на квадрат подигнуте
које дају хипотенузу
и њену сенку.
А она размишљаше
о нормалама. . .
о часним крстовима
које ће делити 
годинама.
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. . . 

А она настојаше
да те поново види
у невиним загрљајима
правих углова,
у грчком пи
обима круга.
Шта јој остаје
од лажне теореме? 
Изломљене дијагонале,
патње углови оштри,
тупи углови лудости!
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Радост

Радост је еурека
изумитеља,
хармонија
првих погледа.
Радост је осмех
детета,
врапчић 
који узлеће,
она је Nice to meet you
између две душе сродне.
Радост сам ја
кад схватим
да ниједан облак
не помрачује моје небо! 
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Опросту

Слава теби,
повластицо хришћана
све и да си познат 
многим паганима.

Смирујеш духове
и масираш пријатеље,
опрост је твоје име,
реткост твоје чудо.

Кад освајаш срце,
уносиш оемехе у домове
и цвеће на гробове. . . 

Кад, међутим, одлучиш
да одбијеш позиве разне,
арсеном испуњаваш пехаре
и отровом јетру! 
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. . . 

Слава твом присуству
у мом животу
О, опросте!
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Хемијској оловци

Слава теби,
оловко неистрошена,
слава теби,
гласе бојажљивих
и своднице љубави.
Слава теби,
претечо картриџа и тонера.
Слава теби
што збаци с положаја
перо и мастионицу.
Слава твојим пуњењима
у боји, светлим,
металног сјаја. . .
Слава теби,
катарзо несрећника! 
Слава теби 
што жуч крвариш
ако те држи
изневерена жена. 
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. . .

Увек ћу те славити
мастило течно,
зато што тврдоглаво
избегаваш куцкање 
тастатуре. 
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Гордост

Захваљујем гордости
што одвоји твоју путању
од моје! 

Када је жеђ
неутажна,
верује се
да жуч бљује чесма!

Ако лисица
не дође до грожђа,
каже да је горко! 

Потчињена зависти,
гордост постаје робија
за оног ко јој је веран! 
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. . .

За мене,
која сам с друге стране,
туђа гордост
постаје савезник мог самопоштовања,
тиха подршка
мојој унутрашњој слободи.
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Отвор светлости у катедрали

Има отвора у катедрали
који калеме пупољке светлости
на гранама мрачним и замршеним.
Има осмеха
који запљускују угашена срца
и осликавају добијене боре.
Има особа
које ти краду дах
да би се најеле
на самотној гозби
и да би закопале кости,
рибље кости, перје и крљушти,
уништавајући остатке
да се не би огледале
у злоделу.
Мрак вреба из заседе,
бора ме изненађује,
канибал се крије у жртви.
Бићу отвор светлости,
лифтинг својих бора,
грабљивица свог канибала. 
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Раду 

Слава теби
што оплемењујеш човека
и што му достојанство враћаш!

Слава теби
када јеси
и кад све потребе
задовољаваш! 

За тобом су јурили
емигранти. . . 
чак и под 
запањеним погледима
купача. . . 

Бранили су те
штрајкачи
губећи сан 
и готовину. 



63

. . .

Ноге су твоје знале да газе
и погрешне стазе
само да удовоље
мрачној власти зловоље.

Још носиш 
плашт кукавице,
косећи жртве 
као сред кланице.

Одсуством својим
уцењујеш целе категорије,
ником од нас без тебе добро није! 

Врати се, дакле, и нашу децу учлани,
ти плоде људског ума и сања
и смртоносног ангажовања! 
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Није збогом

Једнога дана никоше ти крила
и прелете опрезно преко брда и долина.
Сад имаш мало светло на челу
да осветлиш пећине и кланце мрачне.
Ускоро ћеш имати прозиран лик
да својим драгим срце и душу разгалиш.
Није збогом.
Вратићеш се.
Бићеш лист што постаје хумус
да корење храни.
Бићеш кап што постаје пара
и другде се кондензује.
Бићеш пој славуја
што ће увесељавати старост туђу.
Бићеш трчећи корак у бескрај снени,
компас храбрости за састанак угрожени. . . 
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