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Traducere din macedoneană: Lidija Dimkovska 
și Denisa Duran

LIDIJA DIMKOVSKA 

Punctuația vieții

„Din cei care nu-şi mai amintesc de mine
poate să se facă un oraş.”

Iosif Brodski

Casă. 
Patrie.
Limbă. 
Genealogie. 
Memorie personală şi colectivă. 
Arhetipuri. 
Atavism. 
Unicitate.

Vai, greşeală de tipar!

Casă? 
„Patrie”
Limbă! 
Genealogie; 
Memorie personală şi colectivă... 
Arhetipuri – 
Atavism: 
Unicitate.

Reclamaţie. 

Din cei care nu-şi mai amintesc de mine, Iosif,
s-au făcut nu unul, ci trei oraşe,
dar locuitorii lor ori au murit, ori s-au mutat.
Acum ne întâlnim în faţa ghişeelor de imigrație, 
pentru împărăţia cerească sau cea pământească. 
Străinul îi e mai apropiat altui străin, 
așa că stăm și completăm formularele împreună 
și ne dăm pixul de la unul la altul. 
Numai punctuația vieţii,
ascunzând-o cu mâna,
fiecare şi-o scrie singur. 

Fără mine

Ca o uşă automată de tren
s-a închis viaţa mea. 
Pe peron au rămas oameni necunoscuţi,
dar fiecare ştia cui îi face cu mâna. 
În vagoane – valize, gălăgie,
călători cu picioarele întinse pe scaune. 
Şi un loc rezervat, lângă fereastră,
pe care toţi îl pândeau, de pe coridor. 

Lidija Dimkovska s-a născut în 1971 la Skopje, Macedonia.
A absolvit Facultatea de Literatură comparată şi universală
la Universitatea din Skopje. În anul 2000 şi-a dat doctoratul
în literatură română, la Universitatea din Bucureşti, cu o
teză despre poetica lui Nichita Stănescu. A predat timp de
patru ani limba şi literatura macedoneană la Facultatea de
limbi şi literaturi străine a Universităţii din Bucureşti. Acum
trăieşte la Ljubljana, în Slovenia. Traduce din literaturile
română şi slovenă în limba macedoneană. A publicat şase
volume de poezie şi trei romane în ţara natală. I s-a acordat
premiul de debut pentru volumul de poezie Copiii Estului;
a primit de două ori premiul Uniunii Scriitorilor din Mace-
donia pentru cel mai bun roman – la apariția primelor două
romane, Camera ascunsă şi Viaţă de rezervă; a obținut pre-
miul german de poezie „Hubert Burda”, pentru tinerii poeți
est-europeni; premiul internaţional de poezie „Tudor Arghezi”;

premiul Uniunii Europene pentru literatură, pentru romanul
Viaţă de rezervă şi premiul european pentru poezie „Petru
Cârdu”, la Vârşeţ, Serbia, în 2016. Volumele ei au fost nomi-
nalizate pentru premiul german „Brucke Berlin”, premiul
american „e Best Translated Book Award” şi premiul inter-
naţional „Poet european al libertăţii”, din Polonia. A publi-
cat versuri şi proză în peste 20 de limbi și volumele sale au
apărut în traducere engleză, germană, poloneză, italiană,
sârbă, slovenă, slovacă, croată, cehă, maghiară şi bulgară. În
România a publicat volumul de versuri Meta-spânzurare de
meta-tei, Editura Vinea, Bucureşti, 2001, distins cu Premiul
„Poesis” la Zilele Poesis din Satu Mare (2001), iar în 2012,
editura Tracus Arte din Bucureşti i-a publicat volumul 
de poeme Diferenţă. A participat la numeroase festivaluri şi
lecturi internaţionale şi a avut burse literare la Berlin, Iowa,
Viena, Graz, Salzburg, Londra, Krems şi Split. 
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În depărtare, o bătrână în haine cernite alerga după tren. 
A căzut, istovită, în iarbă 
și nu l-a mai prins. 
Am tras semnalul de alarmă. 
Peste mine s-a prăbușit conductorul. 
Am deschis uşa vagonului şi am sărit. 
Trenul a fluierat, deasupra ferestrelor o umbră s-a ridicat. 
Bătrâna în haine cernite nu era nicăieri. 
Iar viaţa mea a plecat fără mine. 

Dimineață siriană 

La ora 7.40 dimineața
măturătorul dă cu mătura

peste gratiile de la gardul 
din faţa Ambasadei Siriei. 
Fluturii de noapte cad 
prin sita lumii care se trezește,
musculiţele se dezlipesc la repezeală
alungate din ele însele. 
Măturătorul înmoaie mătura într-o găleată albastră
și, ţinând-o cu ambele mâini,
şterge gratiile una după alta. 
Se prăbușesc și ultimii țânțari. 
Numai picăturile de sânge închegat
nu se pot spăla,
pătrunse adânc sub pielea fierului,
unde tăcut înţepenesc. 
Măturătorul zgârie cu unghiile pată cu pată. 
Dar sângele Siriei s-a închegat,
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fiecare picătură nouă curge înăuntrul rănii, nu în afara sa.
„Cum e posibil ca, la ora 8, să fie încă noapte?”,
se-ntreabă măturătorul,
în timp ce varsă apa în canalizare
şi, cu mătura încă picurând pe umăr,
porneşte spre curtea din spate a ambasadei. 
Iar acolo – mii de buburuze, mari, mijlocii şi mici, 
au acoperit trotuarul, 
iar de la fereastra de sus
un copil strigă la ele, cu voce-năbuşită: 

„Zburaţi, fugiţi de aici!”.
Buburuzele, parcă zăpăcite,
nu ştiu că ironia e mereu 
mai mare decât viaţa.
Şi că pe ei, refugiaţi din Siria, 
călăuza i-a aruncat din camion
exact în spatele ambasadei siriene.
Ca într-o natură moartă stau înţepeniţi
în faţa măturătorului care ştie că lumea-i va strivi
chiar dacă el reușește să-i salveze. 
Totuşi, el îi împinge cu mătura în jos, spre calea ferată,
peste încă o frontieră. 
Viaţa se subțiază, moartea se îngroașă. 
„În cartierul ăsta”, îşi spune, „niciodată n-o să se facă ziuă”. 
Din istoria cu sângerare internă
mereu ieșim cu mâinile-nroșite,
şi oricât se scurge mătura în urma noastră, 
tot e mai grea chiar decât viitorul unui nou-născut. 

Moştenirea

Ingrid Jonker îi scrie Oliverei Kjorveziroska

Ți-ar prinde bine un glonţ în cap,
să te arunci de pe pod sau să-ți tai venele,
niște acid clorhidric în ceai, cureaua soţului tău în 

jurul gâtului,
la momentul nepotrivit, în locul nepotrivit
moartea e o trezire, un vulcan, un cutremur,
vrei să mori, dar nu ca toți ceilalţi. 
Iar în camera ei, doarme o fetiţă
pe care ai purtat-o în pântec. 
O fată cu o mamă sinucigașă 
nu e o fată fără mamă, ci fără sine. 
Se va scufunda, toată viața, mai adânc decât poate,
va căuta, va umbla, va visa, va-ntreba
şi se va da cu capul 
de fotografia ta. O să-i fie dor de tine,
o să te iubească, dar nu va putea să nu te urască. 
Acum poate. Cât eşti vie. Cât ea e o copilă. 
Palmele tale pe obrajii ei mici,

palmele ei pe ai tăi. O împletire. 
O să țină minte viaţa ta,
pe care tu vrei s-o uiţi. 
Când vor scârţâi scările
ea va şti că la ea urcă trecutul. 
O să aibă camera ei. Dar la ce-i trebuie? 
Are nevoie de casa ei, ca să aibă camera ei, 
dar cu o mamă sinucigașă, nici un loc nu mai e casa ei. 
O să se simtă părăsită la nevoie. Revelaţia n-o să aibă loc. 
Mama ta ți-a spus toată viața: 
„O să-l vezi tu pe Dumnezeu!” 
O ameninţare sau o transfigurare? 
Pentru tine, și una, și alta. 
Pentru ea – o moştenire. 

Ecou

În spatele casei dintâi 
ecoul nostru se întorcea din lumea cealaltă,
zburând peste gutui, peste rândurile de tutun,
şi peste ţuica fierbinte din cazan, 
ne aducea salutări de la cei apropiaţi. 
Pe atunci eram cu toții vii. 
Vezica purceilor înjunghiați 
era mingea cea mai rezistentă din lume,
supa de cocoş bătrân
nu voiau s-o mănânce nici porcii,
pe fundul căldării de făcut săpun
dintr-odată apărea curcubeul. 
La Radio Macedonia, pe programul trei,
răsunau culturile universale,
în odaia cu miros de dovleac copt 
şi cu ciorapi spălaţi, puși la uscat deasupra sobei, 
acolo unde bunica mi-a împletit o vestă din lână
potrivită pentru orice anotimp. 
Când mi-a rămas mică, am plecat în lume
şi am trăit acolo în alb și negru,
amestecându-mi sângele cu apă –
nici n-am simţit când s-a făcut salivă, 
cum s-a făcut și casa cea dintâi,
care a fost prima oară casă adevărată,
pe urmă proprietate cu impozit
și, în sfârşit, o ruină într-un proces civil. 
Acum tot strigăm din spatele casei,
dar ecoul nostru se întoarce din lumea aceasta,
zburând peste morminte şi grămezi de bălegar
și ne aduce salutări de la noi înşine.
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Jeux d’amour - Cezar Ivănescu

(detaliu)
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