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МИ ЛУ ТИН МИ ЋО ВИЋ

ТАКОЈЕИЗВОЛИО
МОЈРОЂЕНИПЛАМ

ДРА ГИ ПРИ ЈА ТЕ ЉУ

Ово га ко јег сад ви диш
Ни је сам то ја
То је онај
Ко ји је у сун ча ној олу ји
За ти ли тре ну так
Стао ме ђу на ма
Да ти мах не
То плим дла ном, и
По ми лу је

Овим да ном
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БУ ДИ НО ВО СЛО ВО

Хва тај те ча со ве, те да не
Ве ли ке, но ћи озвје зда не
Кад те ни ко не ви ди, ни ко не чу је
Осим дра ги Бог
Ко ји си ла зи да те ви ди
Да те иш чи та, да ти ка же
Да си жи ва књи га 
Ко је се и сам уже лио

За во ли ту ти ши ну
У ко јој за јед но ти ху ју
Све нај љеп ши зву ци
Ко ји и Бо га раз ње жу ју

За во ли то чи та ње, то слу ша ње
Ту не чуј ну пје сму над пје сма ма
Сре бр ни слап с не ба
Ко јим си ла зиш у сво је ко ри је ње 
Ко јим по ста јеш но ви чо вјек
Но ви зра чак
Не бе ски да шак
У на шем умор ном сви је ту

Бу ди но во сло во
И ме ђу глу вим и сли је пим
Хро мим и без ум ним

Бу ди без и мен и с име ном
При мај јед на ко
Удар це и по љуп це
У овом су мор ном ви је ку
Пу ном и пре пу ном

Са мо у би ца и вје шти ца
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ИЗ МЕ ЂУ НЕ НА ПИ СА НИХ ФРАГ МЕ НА ТА

На но сих се гла ве
На но сих се цр не го ре
На но сих се сво јих без да на

Ду бо ке но ћи про ве дох под зви је зда ма
Чи тах вни ма тељ но из све тих књи га

Шта је ду бо ко у на ма

Пат ње ми отво ри ше из во ре
Ко ји у ме ни пје ва ше без за сто ја
Лу дач ки, ра зор но, са вр ше но

Пје сму над пје сма ма

Све је оста ло не за пи са но
Од ла зи ло је у не знан, у не бо 
Све ка ко је хтје ло са мо

Оста дох без ума, без дру ма
Сје ди них се са сун цем и ва зду хом
Идох ка ко ме пут во дио
Но шен Гор љи вим ду хом
По лу дје лим умом

На но сих се гла ве, на но сих се цр не го ре
Оста дох без дру ма и свог ума
Ни ко сам и сва ко, јед на ко
Чи там Пла то на Хе ра кли та
На ла зим се из ме ђу ре до ва
Из ме ђу сло ва, отво ре них и за тво ре них за гра да
Пи са них и не за пи са них 
Про шлих и бу ду ћих

Фраг ме на та
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НА ТВО ЈЕ ЧИ СТО УВ ЦЕ

Ва ла по жи вје
Про тив сва ке људ ске мје ре
Ка ко љу би ти, жи вје ти
Ни кад ни от ког не иска по у ку
Љу бе ћи без уз ма ка сво ју ва тру
И ње ну слав ну по ру ку

У мра ку се ро ди смо 
Али на ва три се, ка жеш
Учи мо зна њу
Не ста ја њу
По сто ја њу

Пје ва њу без но та
И на пи са них со не та

Бо же, са го ри ме
Мо лио си се сам
На у чи ме да ћу тим и те чем
Тво јим би стрим бр за ци ма
Тво јим про зир ним по то ци ма
С ко јих љу ди и не пи ју
Али, пи је сун це
Ко је ти ка зуе све
Што љу ди не ка за ше

На тво је пре чи сто ув це
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ПЛАМ

Не ра дим ни шта сам
Све сам пре дао оном
Ко ји има плам

Ни шта не бих ни знао да ура дим сам
Зна онај ко ји има сва сло ва, ри је чи
И у њи ма њи хов – ро ђе ни плам

Го рио сам на бр ди ма, под не бом, сам
Осло них се на оног – ко ји нај ра ђе ра ђа плам

Ево ме ме ђу љу ди ма, са сви ма и сам
Јер та ко је из во лио

Мој ро ђе ни плам




