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...Од преко сто Шекспирових сонета у оба препева колико сам их прочитала, један се истакао.
Тешко је  сопственим судом изабрати  једно од  сонета  и  у  праву  сте.  Буде ми тужно,  понекад,  када
песници пишу о својим вилама и музама,  које  у мени могу само пробудити тиху љубомору.  Нисам
спознала, као што заједљиво верујем да многи ни око мене нису спознали, такву врсту љубави каквој
богови завиде. Познајем, међутим, заљубљеност и знам да је подједнако лепо бити заљубљен и када
знамо да му је једна нога краћа од друге, нос грбавији од леђа, а коса сламасто сува. Изгледа да је Виљем
Шекспир такође волео упркос и због мана, а то нам и говори у сонету број сто тридесет.

Очи јој нису попут сунца, то су сасвим обичне очи једне потпуно уобичајне даме. Корал је леп,
црвен,  пламтећи  –  њене усне не.  Раичковић говори како те  усне не  живе  попут  сунца.  Он бира да
персонификацијом представи жар и страст какву само женске очи могу да понесу, док Данојлић просто
каже – оне можда јесу исто тако сјајне и исто је можда тако тешко у њих гледати, али оне сунцу не личе.
Данојлић пре оживљава корал који плане, а Раичковић се сада користи поређењем и, без намере да њене
усне увреди, просто каже да је корал ипак руменији. 

Оба песника на духовит начин суочавају себе и драгу, али и ,,слепе“ љубавнике широм света, са
стварношћу. Та реалност није увек лепа, пуна ружа и кикотања, понекад је сурова, глупа или прљава, али
у љубави се и такве ствари воле. Да су на неки други начин, пером, или можда тастатуром, неког другог
песника предтсвљене исте ове мане, лирски субјекат нама би сама деловао одбојно и надобудно, пун себе
и пун критика. Уместо тога, лирски субјекат је симпатичан и довитљив, бритког ума...
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Гледајући у сунце, не видех очи њене.
Корал више пламти од усни јој црвених.
Крај белог снега, мрак су груди те жене,
Лице крије испод власи танких, враних.
Од дамаских, црвених и белих ружа
Не видех ни једне на образу њеном.
Парфем замађија, улицом се пружа
Ал' њен дах стаје на црту опијеном.
Желим да је слушам док говори, мада
Знам: лепше бих звуке чуо на свирали.
Не видех богињу да ходи до сада,
ал' корак њен господа нису играли.
Ипак, моја је драга лепа и мила
Више но свака лажно опевана вила.


