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ГЛАСОВИ

Сенада Затагић

МЕТАМОРФОЗЕ

КРАЉИЦА МЕТАМОРФОЗА

Научила сам како од робиње 
постати краљица
у вријеме када плава крв
није мјерљива
своју просипам пустињама,
нестајем...

Почињем уживати у гипком, младом тијелу;
у сљедећој метаморфози ћу постати
изборано стабло 
старог храста
у шуми далеког сјевера.

Забавља ме лакоћа којом се мијењам!

ЈОШ ЈЕДНА МЕТАМОРФОЗА 

Пажљиво сам руковала тобом 
по упутствима на амбалажи 
помиловала те по образу 

Затим 
у твоју днк 
уградила своје аминокиселине. 

Сада си моја копија 
ходиш свијетом проповиједајући моју религију... 

Сада 
када видим колико сам далеко била 
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од савршенства 
моје руке вјештог вајара 
поклонит ће свијету 
још једно чудовиште. 

Ускоро! 

А ја се поново мијењам.

ЈОШ ЈЕДНА...

Вратила сам се у тамну и сигурну дубину самоће.
Еластична, прозирна мембрана
једина веза и зид од свијета
натегла се до пуцања
сада је поново задебљала

као моја материца
у плодне дане.
Мислила сам да ће пући...
Грлила сам те и стезала
покушала да ти у кожу урезбарим своје снове.

Не иде.
Ипак је вријеме да изговоримо
одрјешито збогом.

Вријеме за нову метаморфозу?

МЕТАМОРФОЗА УМИРАЊА

Трагови одсањаних прољећа
врате се
кад ми у тами
дотакнеш уздахе
помислим:
нисам довољно дубоко копала кад сам
те сахрањивала.
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Ако те поново морам убити
овај пут ћу ти око врата омотати
омчу заборава
и
стезати је
док не нестане посљедњег удисаја 
при коме си помислио
на мене.

Огњем презира ћу сажети твоје тијело,
а прах расути пустињама немира.
 
Тако се убијају утваре прошлости!

СВЈЕСНА МЕТАМОРФОЗА

Замијенила сам ципеле балерине 
(према твом савјету)
из неодсањаних дјечијих снова
са чизмама по посљедњој моди.

У нашим свјетовима већ је закишило и захладнило...
А ти си опет у праву
и то мрзим,
као и своје бродоломе.

Разбијем се о стварност и ускочим у одијело свакодневнице:
са намјештеним осмијесима и неизговореним ријечима.

Постајем осмосатна наручена лутка с мозгом.
Трудим се побиједити страх од небуђења
из присилног царства стварности
и сачувати снове.

И бројим дане,
до петка, до сутра.
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НЕОЧЕКИВАНА МЕТАМОРФОЗА

Смијешим се младој жени у огледалу.
Она не узвраћа...

Пребирем дневне гријехе
гатајући узрок
ненаданој метаморфози
и
отварам нову сезону заборављања.

Нема туге, нема боли,
док тражим у теби нешто од човјека кога сам вољела,
у некој предметаморфозичној фази
потом
захваљујем на вјештини заборављања,
олакшано растачем
залутала непотребна сјећања...

Рационализирање емоција ми свеједно не иде од руке
па настављам
мазохистичку плејаду бола и суза
– Вријеме је сивила, још који дан –
тако каже и временска прогноза

и док се не стиша бура хормона...

А онда опет ускачем у свој омиљени лик,
не анализирајући сувише
уживам
до неке сљедеће метаморфозе.



24

НАЈЊЕЖНИЈА МЕТАМОРФОЗА

Вратила сам се кући.

Поново сам ускочила у своју кожу,
чини ми се.

Поново сам дјевојчица,
весело скакућем ужареним августовским даном,
моја дјечја душа огледа се у свему око мене
(колико ли имам година, питам се)
док уживам у зеленим крошњама, сунцу, плавом небу...

Како само уживам у овом дану!
Ово је моја најњежнија метаморфоза

И пожелим да је задња.
Да барем могу заувијек остати дијете!
Предуго сам вијала илузије око срца
као лептире
и љето је прошло скоро, опомиње ме 
мирис сухе траве и првих зрелих шљива.

Довијам се својим заблудама тако,
бјежећи...


