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ПЕлЕН, СЕТА, ВЕРА СРБИНОВИћ

Го то во је ег зо тич но над но си ти се на сти хо ве пе сни ки ње 
о чи јој су пр вој, ру ко пи сној још књи зи, пре пе де се так го ди
на, ре цен зи је пи са ли на гру бој, ра па вој чи сти ни пак па пи ра 
Бран ко Миљ ко вић и Сте ван Ста нић. Не за кљу ча не ка пи је 
(1961) ко је су се по ја ви ле у еди ци ји Пр ва књи га Ма ти це 
срп  ске (исти ни за во љу тад се зва ла Пр ва збир ка, и би ла је, 
пр  вих го ди на, на ме ње на са мо пе сни ци ма) ко ју сам и сам 
пот  пи си вао, по ка за ле су про го вор аро ма тич не, ју гом и сун
цем оп чи ње не кан ти ле не.

Дав ни да ни, пре пи ска ко ја фан том ски и сад из ла зи на 
ви де ло: би ло нас је, мо же би ти, ма ње, али су књи ге оста
вља ле, чи ни се, тад, да ле ко ду бљи и не ка ко све ча ни ји траг 
иза се бе.

Ка ко су го ди не пу то ва ња, стра ство ва ња и не пре ки ну
тог до ка зи ва ња дав них ути са ка, дра ма тич но пролазиле, 
по вра так у јав ност пе сни ки ње ко ја је ми ри си ма, ви зан
тиј ском зла ту и оста ци ма оста та ка исто риј ских вре ме на 
без пре ки да по кла ња ла свој дах, био је налик новом 
рађању. Њен су ма три зам је био ствар но сни: она је не са
мо из бли за ви де ла и пре по зна ла Су ма тру и чи тав ин до
не жан ски ар хи пе лаг, не го је про ни кла у бит, да ле ко ис
под огле да ла ко же, ис под ту ри стич ких адре са и глоб тро
тер ских при ми сли ко ји ма ни су би ли не скло ни ни Ва ле ри 
лар бо ни Сан драр. Ме ђу тим, ка ко су го ди шња до ба све 
убр за ни је при сти за ла на ша не рас по ло же ња, и ка ко су и 
се вер Ру си је и то пли сме шак Ме ди те ра на исто би ли на 
клац ка ли ци тих ма хом апа трид ских мар шру та, та ко је 
све зна чај ни је упо ри шно ме сто под та ко раз ли чи тим и 
че сто не раз го вет ним, хи ро ви тим сун ци ма ове пла не те, 
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про на ла зи ла у окри љу за ви ча ја, Бе о гра да, ње го ве Ко сов
ске ули це…

Круг се ни је за тво рио, али је (пре)остао ути сак из ве
сног мут ног од сја ја оне мла да лач ке стра сти ко ја је на ше 
пе де се те про шлог ве ка учи ни ла пр вим ве сни ци ма из ве
сног отва ра ња.

Као у по ма ми не ке же сто ке но стал ги је, или бо ље: се
те, пе сни ки ња је оства ри ва ла сво ју про јек ци ју бив ших 
љу ба ви и не про ла зних ми ри са ко ји су не ис то риј ски али 
сна жно до ка зи ва ли да смо би ли, да смо пи са ли, да смо, у 
ње ном слу ча ју, би ли на кло ње ни нео сим бо ли зму, за јед но 
с ре че ним Миљ ко ви ћем, Бо жи да ром Ти мо ти је ви ћем, 
Дра  га ном М. Је ре ми ћем…

Нео сим бо ли зам у ње ном пе снич ком кр во то ку пре то
чио се у сим бо лич ну ге о граф ску кар ту не сум њи вих та ча
ка ис по ља ва ња. Из ве сност је за њу Ра ве на, не из ве сност 
та мут на осе ћај ност ко ја тре пе ри у на ма и ко ја већ одав
но уви ре у ни шта ви ло јед ног то плог мо ра. Сло ве ни су, 
ето, по но во са Ве ром Ср би но вић, сти гли на ју жна мо ра.

Рас ко шна фло ра Ве ре Ср би но вић от кри ва не пре ва зи ђе
ну, ре не сан сну љу бав при ро де. Ка ко су про ми ца ли да ту ми 
ње них књи га пе са ма, та ко се то, упр кос све му, по ја вљи вао 
пеј заж укуп не на ше не си гур но сти, увек друк чи ји, обри си 
не ких сен ки ко је су нас не ја сно упу ћи ва ле на свет(л)а ме
ста двој ни ка. Ни су то двој ни ци пу то ва ли уме сто пе сни ки
ње, не го се она удво је но, у мно штву, за у ста вља ла у не мо гу
ћем све ту, оном за ко је је Ме јен дорф твр дио да је ве чи то 
ста ни ште хри шћа на. Као у оној из ре ци о ста рим кру шка ма 
ко је до зре ва ју и на ме се чи ни, та ко су ти ју жни, ви зан тиј
ски, мит ски и ле ген дар ни мо ти ви ње не ли ри ке оства ри ли 
свој про стор не на да но шћу по не ке пу ко ти не, ти хо сти гла 
по бо жност ко ја ни ка ко не не ста је.

На зиви  тих би ља ка, од та ма ри ска до пе ру ни ке, на 
свим стра на ма, ов де пре има ју зна че ња опа сне стиг ме 
не го раз дра га не за ста ви це ко ја не што и на ја вљу је, скра
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ћу је пут, из ме шта на се ља. Уоста лом, ов де се, по узо ру на 
Ка ва фи ја, не пре кид но тра га за нај ду жим пу тем, истини
ти јим од би ло че га.

Њен не спо кој ни је ствар ат мос фер ске да жби не, ни ти 
апла у за ко ји сти же до бру вест. Он је под ло жан ис кљу чи
во бес крај ној ра до зна ло сти у ве зи с оп стан ком, по врат
ком ко ји је, ипак, у по не чем оства рив.

Оства ру ју ћи по све на ро чи ту ге о гра фи ју ду ха на на шем 
пе снич ком атла су, Ве ра Ср би но вић ни ка ко не при па да со ју 
оних ауто ра ко ји (д)опи су ју она зна ме ни та зда ња, све ча не 
пор та ле, ис ко ше не зво ни ке, глу ву зво ња ву за бра ње них зво
на осман лиј ских ве ко ва на овом на шем тлу. Она ослу шку је 
то је ди но по у зда но по ме ра ње хло ро фил них мо ле ку ла бр зог 
ра ста, не пред ви дљи вог од ра за ма ги је са зре ва ња.

Ве ра Ср би но вић не ма ри за фе но ме но ло ги ју пре по
зна ва ња у све ту, то ли ко ка рак те ри стич ну за на ше пе сни
ке ко је је ите ка ко кру ци јал но окр зну ла и се це си ја. Она 
већ ма во ли ти хи угао, скрај ну тост не ког зе ле ног сво да, у 
ду бо ком ла ви рин ту шу ме, ло квањ пред о се ћа ња и чи сто
те, исти ни тост нео до љи во сти пр вог до ди ра.

Ваљ да и оту да то ли ко све жи не у екс пре си ји, то ли ко 
не  на тру ње ног по гле да у ни шта ви ло све та, у пред сто је ћи, 
тек но во от кри ве ни по јас не бе ске га лак си је.

Ове увод не на по ме не за све ску јед но став них сти хо ва 
ко ји се не ра до опра шта ју од сво јих чи та ла ца, има ју при
звук се те, и ми рис пе ле на. Мо жда је иста ра ван осе ћај
но сти у пи та њу.

Бит на је на по ме на да је исти ни то да су две, ме ђу нај
зна ме ни ти јим и нај о ства ре ни јим пе сма ма срп ског књи
жев ног XX ве ка, на пи са не да ле ко, нај да ље од то по ни ма 
ко ји ма су по све ће не, и ко је су сад као на но во про на ђе не 
зве зде: Стра жи ло во, на пи са но у јед ном то скан ском се лу, 
и Ла мент над Бе о гра дом, на да ле кој мор ској пла жи, Ми
ло ша Цр њан ског.
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До зи ви Ве ре Ср би но вић јед на ко су за гра нич ни, а чи тав 
њен ви ше де це ниј ски пе снич ки слог, пи сан је на ста рој ћи
ри лич ној ме ха нич кој ма ши ни, пи сан је за и ста за ру бе жом: 
за ви чај је не пре ко ра чив, је дин ствен, не у те шан.

Сет на сли ка: об но ви ти се ни ка ко не мо же:
Дво је Ср би но ви ће вих и ја, код„Ру ског ца ра”, у по днев

ној вре ви је ди ног ме ђу про сто ра за ко ји је ни ко дру ги не
го Ми ро слав Кр ле жа био у оним Ве ри ним и на шим пе де
се тим го ди на ма утвр дио ка ко је јед но ур ба но ста ње у чи
та вој оној ве ли кој зе мљи. Ни ка да ни су би ли та ко ле пи и 
чул ни као на том по днев ном бе о град ском сун цу. А све се 
де ша ва у по зним де ве де се тим го ди на ма. Ниг де тра га ста
ре ња, очи су за пам ће ње, а усне чул но сти ко је је за у век 
Мла ден сиг ни рао на оној дав ној но во сад ској из ло жби у 
са ло ну Три би не мла дих, пе де се тих исто. Све је би ло као 
ис це ље но, не про це њи во, убе дљи во за сва вре ме на. Сад 
Мла ден ни је ме ђу на ма, би стра ле де на вот ка на мер мер
ном сто чи ћу че ка ју жну по хо ту.

Се та уме да бу де та ко гор ка, пе лен, онај Ве рин пе лен 
јој мо жда је ди ни је сте и оста је ра ван, иза зо ван, тре пе рав.

Што се ти че Ве ри них и на ших пе ру ни ка, древ ног, бо
жан ског цве та, сва ка ко да нас под се ћа ју на осве ту вре ме
на. От кри ве но је, зна се, да је ме сто не ка да шњег, ка сни је 
раз ру ше ног на шег ва жног сред њо ве ков ног гра да ове ре но 
та ко што су у ма ле ним, ба штен ским огра да ма про на ђе не 
пе ру ни ке, до не те ко зна ода кле, сва ка ко са све тог ју га, 
ка лу ђер ском ру ком, и да су пре жи ве ле злу во љу, ра то ве, 
по гро ме агар јан ске, ка та кли зме и епи де ми је сто ле ћа.

Пе ру ни ке Ве ре Ср би но вић ти хо тра ју уп кос све му: не
во ља је у нас увек мно го, та ко ра зно вр сних и јед на ко опа
 сних.

П. с.
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Ђузепе Томазо ди лампедуза у култном роману Ге-
пард, има реченицу која битно одређује дух једног сици
лијанског врта:

То је била башта за слепце: изглед је стално сметао; 
али мирис је могао да стекне снажну, зато не баш нежну 
страст.

Велики лирски трактат о мирисима југа и о неуниш
тивом препознавању присуства тог егзотичног или тек 
само присутног биља Вере Србиновић заправо је налик 
на рај за одсутне, алиби за нестале победе чула, веро
достојни победник тмурних ноћи и ледених дана. Тај ме
дитерански полет препознавања који је ова песникиња 
проносила на свим својим измаштаним и стварносним 
путовањима, једини је путовођа, неприкосновени беде
кер, свитац у ноћи. Све је у њему подређено. Ведуте се 
сањају, али њихов последњи зов није у категоријама вид
љивог него чулног, то јест слутљивог, софистицираног 
позива, утишаног праска који наилази одасвуд.

Свеједно је ноћ, и притајене стигматичне сенке имају 
одређења битно метафизичка, коначна. Годишња доба се 
не рачунају: преовладава благост анималног. Духовно је 
тако само начас уступило место секуларним моћима. 
Ми риси су нематеријални, али ипак тако доказани, тако 
промишљени, тако изнађени.

Расап тек што није почео.
Сицилијански принц је имао право: одају нас хемијски 

спојеви, слепило постаје битна врлина, а читави призори 
које су наши класични песници посматрали иза спуште
них трепавица, заправо су езотерични зов, унутрашње 
пулсирање, првобитна замисао.

Можемо бити прогнани, али дах сете и свемогући ми
рис пелена (пре)остаје да лебди као усамљено једро сва
којаких наших бродолома.

Драшко Ређеп
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КАКО ДА СЕ ВРАТИМ

Како да се вратим 
У жижу свога града 
Кад изнад њега лети 
Костур од маслачка 
У облацима лица записана 
Речи неке азбуке непознате 
Испод неба лети моја песма 
И ја давна ко некада
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МОжДА

Можда ће се десити 
Да небо и земља се удруже 
Због мене или тебе 
легија анђела је на стражи 
Да сачувају планету 
Овај сан живота и тебе 
Као кишну капљицу у Сахари
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КАД БИх МОГлА

Кад бих могла речи да нађем 
За скривене мисли и бољке 
Звуке за речи и немуште гласове 
Да допрем до тајанства иза очију 
И свега што не могу изрећи 
Да се утешим до плавих сазвежђа 
И преселим се као око свевидеће 
До сила немерељивих над нама 
Господе све је у твојим рукама
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НЕШТО ТУТЊИ

Нешто тутњи на друмовима 
Коњски топот душа шапат 
Коњаници у галопу некуд журе 
Да избегну потоп мора и изворе 
Око врата оперважени у лаванде 
Огрнути у облаке све од магле 
У непознатом правцу јуре 
На све стране у безвреме 
Обучени у босиљак и беле раде 
Да избегну би слутње стрепње 
Некуд греде у неизвесност и невене



15

ПОКУШАЈИ

Покушаји и неспоразуми 
У сутону бића боре се ћелије задње 
Занос птица исповести крајње 
Неспокојство ме обухвата 
Неизвесних дана сакривено око Бога 
Као сузе до бездана испод земље 
Око виде због чега хујим 
Стрепње моје од безнађа 
Да пронађу би светлост дана 
Преко планета и меридијана
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СВЕ СТАРИЈА

Да ли видиш очи моје 
И у њима све заласке 
Рујне зоре лета сјајна 
Огледала и ја у њима 
Замрзнуте слике и дане 
Сва острва из младости 
Задимљене наде мајске 
Замагљене све осмејке 
Куда гледам а не видим 
Не враћам се ко некада 
Рашчешљане косе лете 
лелујаве ка звездама
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ВРТОГлАВО СРЦЕ

Вртоглаво моје срце 
То вретено што се врти 
У хаосу тела и душе 
Немоћне се честице боре 
У космосу чудни звуци 
Ум и разум не досежу 
Немогуће до сржи кости 
Продируће кроз ноћне таме 
И мог бића вртоглавог 
До бесвести хучим и једрим
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ВЕТРОВИ И ОлУЈЕ

Тутуње грмљавине ветрови олује 
Цвиле слутње и окрећу главу 
Све би да побегне у фатаморгану 
У жбуње азурно рибизле и смокве 
Па да ми се старо време врати 
Бреме скривено овог постојања 
Пророци божански донесите светлост 
Милост сунце нека нам поврати 
Открије знамење и предвиди дане 
Па да нађем ослонац визије и љубави 
И склоним се у разум преображена 
Кључеве дајте скривене међ звездама
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СВЕ ЈЕ У ПОКРЕТУ

Све је у покрету 
И ја бих да кренем 
Ал не видим више 
Куда ме пут води 
Да скренем од мемле 
Од буђи да побегнем 
Вихоре разлистале 
У крви повратим 
У жилама вратим огњеве 
Нек ми кажу јасно дамари и вене 
Куда тече река и зашто ме кара 
Дах мој у даљине броди и дозива 
Захујала је поново песма моја стара
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И ТАКО

И тако ходам улицама и светом 
Од како си заспао 
Никако да се пробудиш 
Не знам сад куда путеви ме воде 
Између неба и земље су лавиринти 
Станишта душе залутале 
Можда очекујем чудо да се деси 
Поздраве и милоште однесоше воде 
Бујице у крви усплахирени дамари 
Да ли сам још ја то 
Што се с валовима бори 
Чује се ехо старе песме птица 
И немушти разговори

Мај 2010.




