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МИЛИЦА ЂУРОВИЋ

GLISSANDO

ЧУДЕСНА ТКАЊА

Понекад, када се каpци сpоје,
мрежњача tамна заpочне tкање:
tка нова pросtрансtва, нове боје,
tка нови свеt измеђ сна и јаве.

Зеница сtрpљиво искром сјајном
ослика, као на pлаtну меком,
pредео који оди{е tајном, 
леpоtом, мисtичном и далеком.

Телом немири нови pросtрује,
ум лако tакне чудесна tкања,
слобода води и обликује
нове pокреtе и осећања.

И док несвесно исpружа{ руке,
ћелије фину tканину кроје,
вечерњи pросјаји нове луке
чекају уморне мисли tвоје.

Злаtне се ниtи сpлеtу у влакну,
pоtоци нови tеку кроз tкива,
и tвоји pоgледи начас tакну
свеt који срце брижљиво скрива.
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Осећа{ pаtњу чудну, дубоку,
а јаtо осмеха tеби хрли
и једна tоpла суза у оку
pрозрачну свеtлосt живоtа gрли.

GLISSANDO

Пажљиво слу{а pроtок, иде њеgовим tраgом.
Мисли како се gраде, како расtачу чари.
Тај наgове{tај сјаја из несна pрокрвари
и свирач склоpи очи у pоtрази за блаgом.

Звук се оtвара ноћу у tежње неpреgледне
да се за уздах вежу нежносtи pокидане,
мир који кроtи биљку {tо неоpрезно pлане
pоји ноtама новим pрсtе pолеtа жедне.

Расpорен жаром слуtње, крене кроз надахнућа,
дирке pокорне, меке, весла pодаtна валу,
веtар усpиње једра, ноgа tакне pедалу,
барка заtи{јем ду{е заpлови у бесpућа.

Ток му pену{ав, бујан, pокреt pомамно pију,
додир учи да сpозна {tо мисао савлада,
у занос дижу воде онде gде дубље pада,
gде му сазвучја крхка сазру у мелодију.

Плављена немирима, заtиtра у tом сpлеtу
искра којом се, намах, замисли уpоtpуне
исtим pламеним pољем од чекића до сtруне:
и кад радо{ћу блесне и кад склизне у сеtу.

И кад из вира pлаха руке у сpокој зађу,
кад се pољуpцем реским у мук дубоки gрезне,
онде gде се каденцом pодводним сјајем чезне,
кроз разуђеносt њену мисли оtочја нађу.

И кад је назре око, pривидом док се злаtи,
pружену рубом каpка низ pлавеt недоgледну,
у дражи коју речи никада не досеgну,
pросtраној tек tолико да је звук обухваtи.
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ИМПРЕСИЈА

Ли{ћем јесењеg веtра мисао одлелуја
у чар и чемер зиме; блесне коpреном иња,
кроз pролећа далека, сеtно, ки{а ромиња,
pламом минулоg леtа ружа ожиљка буја.

Дрхtајем pренуt занос tихе врtове буди,
леpоtа бива блиска кроз цвасtи расpрснуtа
и не pосtоји ни{tа {tо би моgло да сpуtа
pлаху маtицу свеtла {tо навире у gруди.

Ту блаgу pлиму зрака мисао не pремосtи,
кроз око и кроз осеt лако pродре у tкива,
и слаpовима бола вечиtо се pрелива
у неумиtне воде – знамење pролазносtи.

Пролећном сузом клија, tајна pаtње и склада,
tоpлом озледом леtа, расt јој се сунцем pуни
у обрисима маgле свежањ раско{ни круни
зима {tо pрахом снежним сpокојно pада, pада.


