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Човек је тренутак, епизода 

БИО-БИБЛИОГРАФИЈА

Рођен је на Видовдан 1932. године у Александровцу жупском. 
Животне и друге (непоходне) школе учио у родном граду, Пожаревцу и 
Београду. 

По вокацији, свакако, је незаобилазни есејист, али и позоришни, филмски, ликовни и 
књижевни критичар, изнад свега песник овог језика и поднебља, песник песме, многозначја 
речи, ове и овакве историје коју чине и свакодневља, људске судбине и жупски пејзажи. 

Буца Мирковић је и значајни антологичар без чијег би прегалаштва и сту-диозности, и много 
већи језици и културе остале ускраћене за целовитије сагледавање оног суштаственог, оног 
што у ширем и свеобухватном смислу сматрамо културом и њеним наслеђем. 

Учесник је преко две хиљаде књижевних трибина и вечери, промотер преко две стотине 
ликовних изложби и колонија и мултимедијалних манифестација. 

Учествујући и радећи у многобројним књижевним и позоришним жиријима оставља 
неизбрисив утицај на приближавању култура и њених токова. 

Живи и ради у Београду а летује подно жупских винограда у родном Александровцу. 

СА ЈОРИКОВОМ ГЛАВОМУ РУЦИ

Један човек пролази кроз црвено носећи 
гитару у футроли, 
једна жена пролази кроз зелено са першуном 
у кеси од најлона 
једно дете, основац, прелази “зебру” носећи 
лопту за кошарку, 
један подстанар прелази пусту улицу носећи 
врећу са кромпиром, 
а онда један човек, у мантилу, пролази 
носећи главу у руци као Јорикову, 
јер се спрема за пријемни испит на 
Академији. 

ЧОВЕК ЈЕ ТРЕНУТАК, ЕПИЗОДА 

Човек је тренутак, епизода,
крпица одлутале циркуске шатре,
жена је вечност, жена са језера корално 
острво, 

ЛАМЕНТ НАД ГЛУМЦЕМ ЉУБОМ 
ТАДИЋЕМ 

Ни говора више, ни слова, ни речи: 
сам и самцит као оскоруша стара,
ни кћери да грде, ни луде да лечи, 
ни стрехе над главом, ни воде с бунара, 
ни корака моћног, ни сенке од игре 
– сам и самцит као некрштено дете, 
бацајући коцке, играјући чигре, 
проћердане круне, свечане корвете, – а ти 
недоступно и са три живота, 
зборићеш свеудиљ као вождов прота, 
а онда ко просјак у могилу лећи, 
без крста и знака у бездан ћивота: 
“Није живот – што и поље прећи!” 

ВИШЊА, СА КОЊИМАУ ПЕЈЗАЖУ 

Опет на твоје плодове мислим, 
Вишњо за зидом, вишњо, узенгијо, 



што игра, плеше, пред сваким човеком, 
у сваком тренутку,
оцветали виноград 
жена је нагашто гази перје 
и пар је незауздане вечности свих плодова.

ГЛУМАЦ КОЊОКРАДИЦА 

Имао је главу јазавца и нос пачији, 
уши воденичара, са очима разроким, чак 
развратним, 
али са удовима кајакаша, 
баш глумац коњокрадица. 
У љубавном загрљају датума, 
уместо да краде звезде, сијалице, лимене 
добоше, усне хармонике, 
он је крао коње по вашарима 
кибицујући игре картама 
још од Милетине буне, 
чини ини се, обучен аскетски, гладан довека. 

НИКОГ У КУЋИ СЕМ СУТОНА

Баш тако почиње рана песма Бориса 
Пастернака: 
“Никога у кући Осим сутона”, 
и стола од храстовине, 
Облаци ће се ко завесе навући,
А у прозорима осликати немаштина.
У једној соби мотовило без пређе,
У другој ћилим џангар колорита,
Све док сутон у ноћ не пређе 
Свитање чекајући незасити....

НЕЗАВРШЕНА ПЕСМА 

Незавршена песма има укус пљуска,
У јулско вече окрене вретено,
И перјем што га баца дивља гуска,
Полети кружно, као напослено. 

И све у модро предвечерје бруска,
Озари погачом лудо ожеженом,
Као кукуруза занета тулуска
Кад је и кажњено одмах опроштено. 

Мним: са очима старог рабаџије
Како кроз канате зури поноћ уска,
Граматика није што зрно с чиније
Или орахова радијумска љуска.

У опустошеном пејзажу, 
Болеро детињства које васкрсава 
Као тестамент невиделице у зору, 
Опет на твоје плодове бацам 
Прегршти муње августа мога 
И ковачке варнице које луче 
Коњским устима беспутнице 
Пољска апотека мојих вршњака 
Што минут бола лечи вечношћу, 
Као васкрсли поток кобиле 
Које ће тек родити у септембру 
Кад прве кише белице гривама 
Разбукте унутрашње стране 
Вишњевог рукосада у даљини 
Једне коштице вишње, само једне. 

НАДА РОЂИНА 

Плоча је свежа, 
светло сочиво живота 
од мрава скромнијег, 
као за водом изворском точиво, 
и рузмарина стабла ломнијег, 
чика Рођина Нада мезимица, 
а певушила је ко нежно биће: 
“Устај, драга, зора свиће, 
нахрани пилиће”. 

ЋУТАЊЕ ЈЕ ЗЛАТО 

Ћутање је злато, 
течно ко вотка, 
и благо је моравско у љускама, 
палуба неуморна, 
тиха, кротка, 
љуљашка са мравима и гускама, 
и трокрилна је капија са гајдама, 
злато што се отело од сваке збиље, 
последње уздарје бајкама и вајдама, 
и победничко моје горобиље... 



Незавршена песма у дечјој кошуљи,
Од слова реч шатра паракуска,
Глаголи јутарњи у првој кадуљи
Још увек имају укус јулског пљуска.
Сним: како се буди хранитељка птица

Устаје на ноге ведра роморанка,
Незавршена песма пуна трица
Али ће певати мноме без престанка.


