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СНЕЖАНА НИКОЛИЋ

И ОНДА ВЕТАР СТАНЕ

(О кривом тумачењу јесени)

Казаће ти север и оболело грање у (о)биљу самоће док
ми под ћебадима ишчезавају облаци из промрзлих
руку и плавих сумрачја – терасе више нису нежне
и оно што остаје једва да је лепота која помера
латице у речи. Ту, где су и прозори јалови
кроз мокру траву џелати пропуштају дечји смех али
у мрежицама само је сан мрежица и страшно ћутање оца
током пловидбе. Кад се наврши небо и ветар разбије
последњу вазу смисла, опет ћу чекати. на столу
пуши се хлеб као Офелијина молитва и свако проводи своју обредну
чахуру јутра, док једно не одложи кашику и пусти
громку смрт да окрилати низ брег
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интерпретација СЕВЕРА 
(писање Адама)

Образ уз образ јесени –
речи којима те преводим из ништавила
у сиромашне ре(т)ке индиго шкољки.
И онда ветар стане. На старим сушилима вијоре жеље,
поледице за анђеле (кад руке дарујеш кристалима).
А на столовима згњечено воће
као Очево лице које траје и служи чај
за грмове и грмове опалих звезда.
У пустом врту умарају се дневни колажи,
класје раздваја игру срца и теку разговори
о оружју баштована, о глади, о гребену на којем
сваке вечери разлистава тело,
клиновима и белим криновима,
тражећи место на којем је
некада
негде
био Помен
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ХРАМ ЗА ОФЕЛИЈУ

Јутро је равна плоча. само.
покушаваш извући своју топлу крв и
направити мала огледала за преписану пут
у њиховим очима. није се ту небо одржало.
онда си изашла Офелија и чврсто си држала трубе
из којих ти је пиштало срце. и викала си рана рана,
постајала си мехуровима жељама и умирала на
дечјим главама. у ноћи с каквом се не мириш
неко вуче твоје душеке
неко спава уместо тебе
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ПЛЕСАН

уморио се гребен. уморило се време.
олиставам у упаљено срце над умореном шумом и
сањам. сазрева ли мој Отац из трешања или тихо крвари
као светлост у неопраним купатилима. то када излазиш,
то је илузија предела који остају нетакнути. само се речи крећу
и од глади до глади повремено се простре лепота.
треба поново прстима, треба пронаћи прсте у своду очаја
и дисати

неко ће можда склонити плесни и повести наше душе у шетњу
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ОПАДАЊЕ

У нама сенке шуме неудомљене као песме
тужних жена о потонулом грању и предатору 
из морских шкољки продухује со, у даљини
се не смирују шуме снови, (не)угашених лица соба
и прибора за умивање где си све давао себе, којим
бродовима, непомирен и нем чистиш дан као јабуку
и умртвљујеш 
меланхолија не зна ништа о теби ни о твоме Оцу, он пада
с кишом, пада с јагањцима, а воћњаци утихну.
горко ми је надјачавати траве, шапућем: наша срца су ту
наша срца могу расти, из клобука препуних мрежа
издахњују нас уморне као заборав речи за небо
кад ти се проспе по рукама и не знаш шта ћеш с њим




