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ЖИВКО НИКОЛИЋ

ОБЕЋАЊЕ

КРЕТАЊЕ

Када сам ножем засекао pаpир, pокреtе сам чинио.
Када сам улицом и{ао, када сам се на дрво pењао,
када сам у колу иgрао, сtално сам чинио pокреtе,
сtално ме је креtање некуда водило. И tо креtање 

                    усиtњено,
на маленом pросtору, даtо човеку и друgим бићима.
Али, креtање – tо је су{tина, tо је Боg!
Далеко изван ума, далеко изнад њеgа, до неpојмљивих 

                    gраница,
јаче од разума и сазнања њему pридодаtих,
pосtоји креtање чесtица, вируса, бакtерија, ба{ као {tо 

                    се крећу
и комеtе, месец, и звезде. Ни{tа није pосtојано, а није ни
ужурбано, pоседује риtам, и снаgу да се pреобликује,
и да се оpеt на исtо, у исtом, исtом враtи.
Када сам ча{у уснама pринео, када сам скинуо наочаре
и на сtо их одложио, када сам се улево окреtао,
pокреtе сам чинио, креtање изводио. Како јa, мален, 

                    неуочљив,
tако и све око мене, од зрна pра{ине до инсекаtа и ptица,
до дрвећа и камења које се коtрља, до ваtре која све 

                    pрожима,
несtаје и сама се од себе изнова рађа.
А вода се креће свуда, у свим смеровима, било да наpред 

                    хрли,



617

било да исpарава, било да pонире, она је tај иgрач у свим 
                    pравцима.

Када сам ножем pаpир секао, каада сам pером на изреза-
                    ном pаpиру

све ово заpисивао, Боgа сам pризвао, њему се pриклонио.
Нож и pеро су у свеоp{tој реци креtања
pлочице од којих се једном мора мозаик начиниtи.

14. 4. 2013, Београд

КОВИЖ

Ковиж, tо добро звучи:
ковиtлац у pерју,
скида оклоpе,
оtкриљује засtоре.
Од леtа је одусtао,
самом себи gовори,
самоg себе tера у недођију,
самоg себе pризива
кад pадне врела ки{а
и pо који камен.
Кад врбе pроцвеtају
Ковиж – tо добро звучи.
Задњи је час
да иgрамо оtворено,
о свему да gоворимо.
Али оно унуtра оpеt pочиње
да tумара и разбија,
да pоиgрава,
да pоскакује.
Ковиж никад не мирује.

29. 9. 2009 – 14. 4. 2013, Београд–Копривница–Београд

НЕКАДА

Некада бејах Кнез pчела и зечева,
pокаtкад и дивљих gусака.
Али, gуске су сtално бежале,
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ка јуgу, у неку друgу маgлу.
Ах, tе моје {а{аве gуске
које се лако над водом обру{авају,
које леtе насуpроt веtру, 
јо{ ми pокаtкад у сан дођу,
gачу и дозивају.
Ко са њима tајну да pодели?
Како сам само некада скакавце кроtио,
како сам лако вукове збирао,
срне и јазавце, роде и лисице,
и даброве над хиtрим водама.
Али gуске, gуске pосивеле
јо{ једном ми pод pрозором
дочарајtе недођију,
део мене будиtе,
gракниtе над свим рекама,
све ptице, све звери дозовиtе,
део мене сtварно будиtе.

11. 10. 2009 – 23.9.2012, Београд

НАКОН СВЕГА

Увек на крају осtане да tиња pо неко обећање,
изречено {аpаtом, да нико не чује.
И да се лак{е заборави. Оно tиња дубоко
у нама, као злаtни оpиљак, који се оtрgнуо
и случајно се на некакав храpави зид pрилеpио.
Трн се сакрио у најtамнију одају, оtуд pробада,
али нада не pосусtаје, чудесну музику мами
и кроз власи косе је извлачи.
Кроз боре на челу.
Ко се након свеgа нада и у обећања верује,
tај tреpери у најлеp{ем риtму
и зениt досеже.

13. 11. 2009 – 23. 9. 2012, Бeоград–Копривница–Београд


