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NIKOLA MADZIROV – Fărâme dintr-o altă epocă
(Remnants of Another Age, BOA Editions, NY, 2011)
Poetul macedonean Nikola Madzirov (n. 1973) este considerat una dintre cele mai
puternice voci lirice ale Europei. A publicat volumele de versuri Locked in the City (1999),
Somewhere nowhere (1999), Relocated Stone ( 2007) – deţinătoare ale mai multor premii
internaţionale, şi antologia Remnants of Another Age, publicată atît de BOA Editions, Ltd.,
(New York, 2011), cât şi de Bloodaxe Books (UK, 2013). Poezia sa a fost tradusă în peste
treizeci de limbi și publicată în antologii de pe toate continentele.
„Există perioade (acum) când tânjim exact după genul ăsta de puritate. Poezia nu se
dezvoltă, ci se naşte din nou şi din nou. E dincolo de puterea noastră de a înţelege de ce
sună atât de fragil, de delicat şi de proaspăt.” (Tomaz Salamun)

Când cineva pleacă,
tot ce-a fost se întoarce la tine
Pentru Marjan K.
După îmbrăţişarea de la colţul străzii poţi să-ţi dai seama,
cineva o să plece. Aşa e mereu.
Trăiesc între două adevăruri
ca un neon pâlpâind într-o
sală pustie. În inima mea au loc
tot mai mulţi oameni, fiindcă au dispărut de aici.
Aşa e mereu. O pătrime din timpul de veghe
ni-l petrecem clipind. Uităm
înainte să pierdem –
caietul de caligrafie, de exemplu.
Nimic nu e nou niciodată. Locul din
autobuz e întotdeauna cald.
Cuvintele din urmă sunt purtate
precum găleţile-nclinate peste-un foc de vară obişnuit.
Acelaşi lucru se va întâmpla şi mâine de la capăt –
iar înainte să dispară, chipul din poză
îşi va pierde ridurile. Când cineva pleacă,
tot ce-a fost se întoarce la tine.

După noi
Într-o zi cineva ne va aduna cuverturile
şi le va duce la spălătorie
să cureţe ultimul dram de sare de pe ele,
ne va deschide scrisorile şi le va sorta după dată,
nu după cât de des au fost citite.
Într-o zi cineva ne va rearanja mobila camerei
ca piesele de şah la începutul unei noi partide,
va deschide vechea cutie de pantofi
unde păstrăm nasturi de pijama,
baterii încă bune şi foamea.

Într-o zi ne va reveni durerea de spate
din cauza greutăţii cheilor de hotel
şi a suspiciunii recepţionerului
când îţi dă telecomanda TV.
Mila celorlalţi va porni după noi
ca luna după un copil rătăcit.

Se naşte perfecţiunea
Vreau să-mi vorbească cineva
despre mesajele aruncate în apa trupurilor noastre,
despre aerul zilei de ieri
închis într-o cabină telefonică,
despre zboruri amânate din cauza
vizibilităţii reduse, chiar dacă-n calendare
avem atâţia îngeri invizibili.
Ventilatorul care plânge după vântul tropical,
tămâia cu parfumul cel mai fin
când fumul ei dispare – vreau să-mi vorbească cineva
despre toate acestea.
Cred că-n secunda-n care se naşte perfecţiunea
formele toate, adevărurile toate
se crapă precum coaja unui ou.
Numai suspinul despărţirilor blajine
poate să rupă plasa de păianjen,
doar perfecţiunea din ţări imaginare
mai poate amâna migrația
secretă a sufletului.
Dar ce pot face eu, cu trupu-mi imperfect:
mă duc şi mă întorc, mă duc şi mă întorc
ca o sandală de plastic pe un val
la malul mării.
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Nu ştiu
Îndepărtate sunt toate casele la care visez,
îndepărtată e vocea mamei
chemându-mă la masă, dar eu alerg spre lanurile de grâu.
Suntem îndepărtaţi precum o minge ce ratează poarta
şi se duce spre cer, suntem vii
ca un termometru care e precis doar dacă
îl privim.
Realitatea îndepărtată mă ia la întrebări în fiecare zi
ca un călător necunoscut ce mă trezeşte-n toiul călătoriei
întrebându-mă: Ăsta-i autobuzul bun?
şi eu răspund Da, dar vreau să zic, de fapt, Nu ştiu,
nu ştiu cum sunt oraşele bunicilor tăi
ce vor să lase în urmă toate bolile descoperite
şi leacurile făcute din răbdare.
Visez o casă pe dealul dorurilor noastre,
de unde să privesc cum valurile mării desenează
cardiograma căderilor şi iubirilor noastre,
cum oamenii cred pentru a nu se scufunda
şi fac paşi pentru a nu fi uitaţi.
Îndepărtate sunt toate colibele unde ne ascundeam de furtună
şi de durerea căprioarelor murind sub ochii vânătorilor,
mai mult însinguraţi decât flămânzi.
Clipa îndepărtată mă-ntreabă în fiecare zi
Asta e fereastra ? Asta-i viaţa? şi eu răspund
Da, dar vreau să zic Nu ştiu, nu ştiu dacăpăsările pot începe să
vorbească, fără să rostească Cer.

Zile când ar trebui să fii singur
E-adevărat că oraşul
a răsărit dintr-o minciună
esenţială pentru oameni,
ghivece şi animale de casă.
(aşa îmi asigur
scuzele necesare)
E-adevărat că oamenii toţi
ies din toate clădirile
(ca după un cutremur)
şi cu glastre în mâini
pornesc către pajişti.
Se-ntorc de trei ori mai trişti
cu ţărână pe mâini
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şi câteva bruiaje
ca nişte pauze între amintirile lor.
Apoi
tăcerea comună din nou.

Meditaţii despre vreme
Ştiu că vocea mea
e afectată de condiţiile atmosferice,
că urletul meu depinde
de mărimea teritoriilor cucerite de invadatori.
Ştiu că în buzunarul de la spate
ţin o tăietură din ziar –
prognoza meteo
crezând că iar va apărea curcubeul
ca o coroană de spini
aşezată pe dealul pustiu.
Ştiu că mila se cojeşte
ca scoarţa unui copac
din care triburile străvechi
îşi construiau, pe vremuri, bărci.
Pacea e brâul
ce ţine istoria dreaptă.
Ar trebui să te aşezi o clipă
şi să priveşti cerul
într-o cutie goală de conserve
de pe mal.

Totul e mângâiere
Zăpada îşi înfăşura aripile
peste dealuri, eu îmi aşezam palmele
pe corpul tău ca o ruletă
ce se desfăşoară doar pe lungimea
altor lucruri.
Universul s-a format
ca să ne naştem noi în locuri diferite
şi patria noastră să fie curcubeul
unind două grădini
care nu se cunosc.
Şi-aşa s-a scurs timpul:
creşteam frica din noi
în timp ce admiraţia se năştea în ceilalți.
Umbrele ni se-necau
în fântâni otrăvite,
cuvintele rostite dispăreau
ivindu-se din nou precum cioburi de sticlă
pe-o plajă de nisip –
zdrobite şi tăioase.
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Cel care scrie

Limbile ceasului

Tu scrii. Despre lucrurile care există deja.
Şi ei spun că-ţi închipui.

Moștenește-ți copilăria

Tu taci. Precum capcanele îngropate ale
braconierilor. Ca îngerul
care ştie ce poate aduce o noapte.
Şi călătoreşti. Uiţi
ca să te poţi reîntoarce.
Scrii şi nu vrei să-ţi aminteşti
piatra, marea, credincioşii
care dorm cu palmele desprinse.
Linişte
Nu există linişte pe lume.
Călugării au creat-o
să audă caii-n fiecare zi
şi penele căzând din aripi.

din albumul foto.

Transmite tăcerea

ce se împrăștie și se adună

ca un stol de păsări în zbor.
Ține în palmă

bulgărele de zăpadă turtit
și picăturile care alunecă
pe linia vieții.

Spune-ți rugăciunea
cu buzele strânse –

cuvintele-s semințe căzând într-un ghiveci.
Tăcerea se învață în pântec.
Încearcă să te naști

ca minutarul după miezul nopții

și secundele te vor ajunge de îndată.
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