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Rojstna hiša



“Lirika, to je niansa, je neizrazljiv občutek, 
je iskra sonca v kaplji rose, je nekaj tako 
rahlega, da jo vsaka beseda lahko rani. 
Lirika, to je čistost, brez vsake zemeljske 

primesi.”



Ivan Minatti z 
otrokoma



Ivan Minatti z ženo 
Lojzko



Njegova dela



1947: 
S poti



1955
Pa bo 

pomlad 
prišla



BELE GAZI

Bele gazi...
Sneži, sneži. -
Pred nami vsa bela planjava.
Dolge so naše poti,
brezkončne te tihe noči. -
Daleč nekje spomin tava.
Mrzlo ko led je srce.
V noč trudna kolona gre.
Droben sneg naletava...



Nekoga 
moraš 

imeti rad

1963, 
1981



1963:
Veter poje



1964, 1970, 
1977, 1994:

Bolečina 
nedoživetega



1971, 
1981

Pesmi



1972:
Obraz 
Izbor pesmi

Truden sem pravim
upehana žival
ki jo gonijo
zdaj s sladko besedo
zdaj s kolom
mimo vseh postaj
in si želi samo še
tiste poslednje
da bi se vdano stegnila
truden sem pravim
Številka sem pravim
ki jo je zapisala
neka neznana vsemogočna 
roka
brezoseben mrtev drobiž
postavka v tujem računu
tilnik za vsakršen jarem
tarča za kdovekatero kroglo

trebuh za katerikoli bajonet
številka sem pravim
Stroj sem pravim
kolesce med kolesci
ki hlastno in vztrajno
zasajajo ostre zobce
v soseda
hladne kovinske zobe
natanko v srce in dušo
četudi nihče ne pritisne na 
vzvod
Stroj sem pravim
ki komaj še ve kakšne barve
so vrbe vode in ženine oči
spomladi
Stroj sem pravim

Dragocen je človek 
odgovarjajo



1973: 
Ko bom tih in 

dober



1977: 
Pesmi- z Menartom 

in Krakarjem 



1984, 1985:
Prisluškujem 
tišini v sebi



1999

Pod 
zaprtimi 
vekami
izbrane pesmi



TIŠINA

Šopi usahle trave,
osati pobešajo glave,
sanjajo bogve kaj.
Sapa čez barje diha.
Ločje vztrepeče, zaniha
za hip - in spet tih je kraj.
Vrba kraj jarka sameva,
ure jesenske prešteva
in jate bežečih ptic.
Sameva tako in čaka.
Nad njo v tišini mraka
dremotni ples zadnjih mušic.



2004: 
Minatti

izbrana lirika



2010:

Vznemirila 
si gladino 
mojega 
tolmuna

pesem



Nekateri prevodi



1973:
Oslovska leta



1974:
Vetrova

uspavanka



1977:
Spoštovani 

otroci



1980:
Jaz osel



1983:
Vilinski konjič



1988:
Mala plesalka



1991:
Ulica prednikov



1996:
Tomi in Maša



2001:
Mali princ

(1. izdaja v slovenščini leta 1964) 



Ivan Minatti ob izidu zadnje knjige leta 2009



NEKOGA MORAŠ IMETI RAD

NEKOGA MORAŠ IMETI RAD,
pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen,
nekomu moraš nasloniti roko na ramo,
da se, lačna, nasiti bližine,
nekomu moraš, moraš,
to je kot kruh, kot požirek vode,
moraš dati svoje bele oblake,
svoje drzne ptice sanj,
svoje plašne ptice nemoči
- nekje vendar mora biti zanje
gnezdo miru in nežnosti -
nekoga moraš imeti rad,
pa čeprav trave, reko, drevo ah kamen -
ker drevesa in trave vedo za samoto
- kajti koraki vselej odidejo dalje,
pa čeprav se za hip ustavijo -
ker reka ve za žalost
- če se le nagne nad svojo globino -
ker kamen pozna bolečino

- koliko težkih nog
je že šlo čez njegovo nemo srce -
nekoga moraš imeti rad,
nekoga moraš imeti rad,
z nekom moraš v korak,
v isto sled -
o trave, reka, kamen, drevo,
molčeči spremljevalci samotnežev in 
čudakov,
dobra, velika bitja,
ki spregovore samo,
kadar umolknejo ljudje.
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