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САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ 

 

Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор) 
 

 

За себра 

 

 

Тражим помиловање 

за себра 

што ниче и умире као трава 

у заборав из заборава, 

за тридесет кућица његовог кромпира, 

за усукано кукуруза стабаоце, 

за дим над кровом, 

за оно где је, следећи оце, 

погрешио делом и словом. 

 

За себра увек верна животу, 

за себра који сунце воли. 

Ако живот изда и шева, 

и гуштери, сунца уживачи, 

и песникиња мириса, зова, 

за себра, 

себар издати неће, 

за себра који у поводу 

води по десетину 

себара синова.  
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За војничка гробља 

 

 

Царе Душане,  

тражим помиловање  

за војничка гробља усамљена  

којих се регрут само каткад сети,  

за гробља без суза и без хлада,  

са гдекојим знаком твоје поште,  

где споменици једнолики као шињели  

стоје један другом иза потиљка,  

где певачице нема да слети,  

куда заљубљени не долазе  

да сакрију од људи своје милоште,  

куд пут наноси само гавране,  

где је шимшир једина биљка.  

 

Царе Душане,  

за војничка гробља где свака парцела  

под конац стоји ко војска у чети,  

за војника кога крај друма сахране  

без себарске запевке горке,  

далеко од родног потока и села;  

за изгинуле у свету поворке  

однекуд из Леђена, из Цариграда,  

којима се мајка и данас нада,  

за гробља оних које су цареви  

у незнане земље слали да гину,  

за војничка гробља у час вечерњи, 

за њихову подземну и надземну тишину. 
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За несхваћене 

 

Тражим помиловање 

за несхваћене 

који не умеју да премосте 

ни капиларских раздаљина 

до мајке и сина, 

до свакодневне ствари просте; 

за оне који остају страни 

рукама што их држе у наручју, 

сунцу пред којим се све раздани, 

собној, као кошуља блиској, тами. 

 

За сопствене душе тамничаре, 

за радости својих троваче, 

за оне што вичу кад им се плаче, 

кад у нежности  грезну, 

што уходе себе као туђина, 

за пушкарнице срца њина, 

за свачију душу затворену 

и опрезну. 

 

 

За нероткиње 

 

 

Благоразумевање тражим 

за жене које нису дале  

богу божије ни цару царево,  

које нису занихале  

у колевци дете,   

за неблагословене,  

за жене  

које пред собом носе транспаренте  

снова и маште,  

у чијем крвотоку само песме шуме,  

за оне чија срца плоде  

мириси и жубори воде,  

чија су наручја пуна само облака,  

које као птице над земљом праве  

гнезда и водено цвеће лепоте роде.  

За свакога који излази из реда  

свакодневна,  

навикнута,  

који опчињен лута  

некуд ван друма древна.   
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Тражим помиловање, драги царе,  

за оне које су од младости ране  

приволеле се царству поезије,  

које трепере ваздан као брезе,  

и месечином се заносе као барка,  

за Јефимије,  

за свете Терезе,  

за сваку Сафо  

и Јованку од Арка,  

за све занете и недовршене,   

и за мене. 

 

 

 

 

 

 


