
Елизабета Баковска

Состојби на духот и телото 
по триесеттата

Културна установа 
Б л е с о к

ЕДИЦИЈА  БОРЕА



Copyright © Културна установа „Блесок“, 2005.
Сите права задржани.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде репродуциран 
на кој било начин без претходна писмена согласност на 

издавачот.

CIP — Каталогизација во публикација
Народна и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“, 
Скопје

821.163.3-1

БАКОВСКА, Елизабета
 Состојби на духот и телото по триесеттата / Елизабета 
Баковска; илустрации: Дејан Спасовиќ. — Скопје : Блесок, 2005. 
— стр. 76; 20 см. (едиција Бореа, книга 09)

ISBN 9989-928-50-9

COBISS.MK-ID 61295626

Елизабета Баковска

СОСТОЈБИ НА ДУХОТ И ТЕЛОТО 
ПО ТРИЕСЕТТАТА

Културна установа
Б Л Е С О К

Скопје, 2005



Содржина

Светот во којшто живеам ми носи   07
 Разочарување...     09
 Неразбирање...     12
 Делување...      15
 Очекување...      18

Годиниве што ги имам ми носат   21
 Стареење..      23
 Преиспитување...     26
 Заситување...     29
 Прекорување...     32
 Самување...      35
 Будење...      38

Под итно ми треба     41
 Расчистување...     43
 Заљубување...     45
 Заведување...     48
 Освојување...     51
 Селење...      54

Сè уште не се откажав од    57
 Сонување...      59
 Плачење...      62
 Надевање...      65
 Спротивставување     68
 Создавање...      71 Создавање...      71



Светот во којшто живеам ми носи



9

Разочарување...

1. Од мојата генерација

Мојата генерација не милува историја.
По софиските улици таа го заборави
мртвото тело на Ѓорче Петров.
Мојата генерација претпочита географија.
На мапата од светот таа ги откри
Манитоба, Перт и Висконсин.
По незасеаните ниви на своите татковци
моите врсници ги ништеа скакулците
пишувајќи презриви хаику стихови
за интимни женски делови.
Мојата генерација ја наоѓам
само по статистиките наместо
по институциите.
Не лути ми се тато, и јас се подизгубив
од многу гледање вести.
Морав да бидам во тек 
за секое утро да знам 
во која земја се будам.

Светот во којшто живеам ми носи
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2. Од државниците

Мислам дека го видов Робинсон.
Ни го караше Петко војводата
да не чепка нос по прес конференции.
До него седеше Колумбо
јадеше прасечко, печено на овчи лој,
широко насмевнат оти тој прв
однел вошки во Америка.
А и војската еве ни се врати,
прегладнета, мртва, уморна,
киклопи ја водат, орли ја вијат.
Државниците никаде ги нема.
Само нам, жените,
грлата ни останаа за тажење.

3. Од себеси

Баба ми ме учеше да плетам,
да зафаќам, да натфрлам, да додавам.
А јас не научив.
Мајка ми ме учеше да помолчувам.
Наведната глава сабја не сече.
А јас не научив.
Моите американски шефови ме учеа
да бидам толерантна кон секого
освен кон брат ми.
А јас не научив.
Со години веќе седам сама
на оваа тесна магарешка клупа,
намуртена, лута на цел свет,
тврдоглава безимена Славјанка.

Светот во којшто живеам ми носи – разочарување
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Неразбирање...

1. На светот

Не го разбирам веќе светот
во кој секојдневно го убивам
Магелан на мојата тастатура.
Овој свет не е поле за културен
натпревар меѓу народите.
Со него владеат
светски банки и сурфери на нафта,
во него веќе нема место
за друга поезија освен ангажирана.
Не го разбирам веќе светот
во кој утре ќе згасне и овој јазик
на кој пишувам.
Во овој свет живеам,
а не знам дали во него се родив.

2. На љубовта

Постојано се одбива од 
некоја невидлива мантија
со која некогаш, некаде, несакајќи, 
сум ја завиткала жената во себе.
Страдна по неа, 
ја барам во огледалото,
и од оваа и од онаа страна,
за таму конечно да се видам цела.
Не разбирам каде ли се скрила.
Како лостот да ми е мал, 
па не можам да ја дигнам
тежината на целата земја што 
секојдневно ме притиска.
Ме уништи неразбирањево
на мапите што водат до љубовта.

Светот во којшто живеам ми носи
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3. На мажот кого го љубам

Напишав стотици стихови
за да ги прочитаат сите
освен тебе.
Околу себе изградив стотици ѕидови
за да ги срушат сите
освен тебе.
Од срцето со најбелата од сите магии
си ги истерав сите призраци
освен тебе.
Ќе разберев ако не ме љубиш,
ќе те замразев ако ме презираш,
ама не знам со какво чувство
да ја решам оваа равенка 
со три непознати.
Непријатно се изненадувам 
кога во своето љубовно искуство,
како горчлива краставица
во мешана салата,
го наоѓам ова проклето несфаќање
на твоето колебање.
Не го разбирам Хамлетот во тебе.

Делување...

1. Од тврдоглавост

Нештата што некогаш беа
толку лесни,
одеднаш станаа толку тешки.
Но сега јас тешко се предавам
пред тешките нешта,
а во лесните веќе не верувам.
Со години седев 
зјапајќи во една точка,
чекав сликата чудесно да се смени.
Но сега знам дека
целото може да се види
единствено од друга далечина.
Кога главата ми беше тврда,
мислев дека и нозете ми се тешки.
Но сега знам дека 
точката на болката 
е само последната пречка
до целта.

Светот во којшто живеам ми носи – неразбирање Светот во којшто живеам ми носи
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2. Од инает

Еј ти на секое лонче капаче,
татко ми сè уште ме прекорува
кога му велам дека
инаетот ми е од него.
А мене умот не ми дојде.
Не се освестив
не се заозбилив.
Сè си терам едно те исто –
на барањата за грчка виза
пишувам Битола, Република Македонија,
ги трошам парите за да имам
што да заработам.
Пак се заљубувам 
за да ми се вратат 
откако ќе ме остават.
Од инает, ами од што,
како инаку да се делува?

3. Од вера

Пред триесеттата
мислев дека не верувам во нештата
што ми беа пред очи,
та трапаво ги испуштав
да си одат во неповрат.
Сега мислам дека верувам во Бога,
иако никогаш не сум го видела.
Сакај го ближниот свој,
тогаш кога ти се чини 
дека животот ќе му истече
токму низ твоите дланки.
Љуби го со сета своја немоќ
да делуваш против мене,
ми рече тој,
тогаш кога од него барав 
да се премисли.
И делувај со вера
само во себе.

Светот во којшто живеам ми носи – делување
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Очекување...

1. На животот

Сите мои мили луѓе 
мислат дека живеам,
а јас само во сон стареам.
Како лоша поезија 
собрана во македонска антологија,
ме исполни оваа празнина.
Мислејќи дека сум независна,
неуморно им робувам на навиките.
Јадењето брза храна,
гледањето пристрасна телевизија
станувањето во седум и петнаесет –
моите ситни банални господари
имаат срца од камен.
Како и сиот мој народ,
потиштена и безволна,
во секојдневието
јас животот го очекувам.

2. На средбата

Јас живеам далеку од тебе.
Во друга димензија го врвиме 
истиот пат во исто време.
Тремаџиски 
минувам по твојата улица,
жедно посакувајќи да те видам,
а се плашам и од твојата сенка.
Север-југ – 
иглата на мојот компас ми вели
таму да те барам.
А јас пак заслепено
сонцето го следам.
Исток-запад,
денот и ноќта 
сеедно се менуваат.
Не ги ни бројам
очекувам да те сретнам.

Светот во којшто живеам ми носи 
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