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Милуника Митровић

ЛЕПА НОЋ У ПЛАНИНИ

Само једра кришка месеца и ја
ноћас испраћамо август
Необичну присност
не прече нам звезде
просуте насумице
по металносивом небу
Ни поглед кад спусти се
на црно брдо ореол прашуме
уснуле земље
Тишина као апсолут
неухватљив антенама чула
Величанство непокретности
привида ове слике
стварном чини једино
мачка запосела моје крило
Нема и тајновита као сфинга
на каменом престолу
и моја рука на свили њених леђа
Откуцаји наших срца
не бележе више дрхтај океана
који волећи гута своју децу
лако и бешумно као време
Само месец и усхићење
безобалне осаме
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ИЗВЕСТАН ПОГЛЕД

Наш поглед 
неће недостајати свету 
извесног тренутка 
Тај пораз над поразима 
блесне као врх мача без анђела 
упрт у зенице на јарком сунцу   
да опет попут миша 
у рупу корице се повуче
У мрак
Јер није лако издржати дуго
а ни превазићи тај осећај 
трошећи један живот цели

Зар многи не расплачемо се
у немоћи да замислимо 
даљи пут тек упокојеног 
на чијој сенци увек стојимо
Радије кроз околни пејзаж 
овлаш погледом шетајмо
Мало утехе мало весеља има ли 
душе живе која за тим не жуди

И гле ништа 
не теши лицем ствари 
милост обећања
Ни стаменост декорације 
гробљанске архитектуре
Ни додир нечији 
док за другом руком студимо  
Ни небо на које рачунамо 
оку његове плавети 
дужни све што имамо и немамо  
Нисмо и јесмо
изнутра нечим зачарани 
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ЗАШТО

Моје није да знам
тачно шта радим
док обликујем песму
или кувам некоме ручак 
Срчем кроз прозор 
божуров задах после кише 
Чaрам калем дивљине
у стрепњи над ближњим

Али у сваком трену
морам само знати 
– Зашто

Себи Итака овако 
и Одисеј сам који лута  
да се довољно дуго 
враћа својој обали 
Моје јесте све то 
у исти мах 
И сасвим подвојено 
зидом невидљивим
кроз који навире
исто питање

МОРЕ ГРАНИЦЕ

Море море
без јасне границе 
између страха и лепоте
прострто блаженству погледа  
да издржи и не зажмури 

Да се усмери 
ка најближој слици 
мир барке у луци 
пре него клизне 
кроз сунчана уста 
И заборави топлине 
белих бокова обала 
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као дете стару играчку
што одбаци жудећи нову

Јер нису ли Творцу 
намере и учињено све једно исто
Море и мисао само таласање 
светлости чије поруке речи губе 
у паници да их упамте 

Ова рука у тражењу 
оловке за песак на жалу 
кад је дирне со пожара душе 
Нема мудрост 
шкољке под каменом 
која ритмом мора пулсира   

ОБРИС ЈУТРА

Бледи обриси јутра
осипају дане у ноћи
као река гомилице песка
са спрудова и обала

Вода безобзирно плеше 
а поглед ми клиза
преко мреже зрачног ткања  
ван домашаја страха 
Знам у тој мрежи изгубићу се 
где год да кренем

У први сумрак већ замирем 
негде иза костура брда
са последњим зраком
Прострем се 
по опалим латицама света  
где можда ничега није ни било
Само моја представа бескраја
отисак чежње за чежњом  
Празнина 
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Или на води
само вршњак мојих снова
нетремице црта време  
Још храни глад риба залуда 
просутих пожара речи 
и друге неутољиве жеђи 
Не види од шибља звезда
рушевни цвет дана
Свој цртеж ни сневача 
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