Nikola Madzirov
POETAS NA CORTE
D’EL REI SABIO

“Só se inventamos novos países
poderemos volver camiñar sobre as augas.”
Fundación Vicente Risco, 3 de maio de 2013, 20:30 h.

Nikola Madzirov (poeta, ensaísta, tradutor) naceu en 1973 na cidade de
Strumica, en Macedonia, como descendente de refuxiados durante as
Guerras Balcánicas de principios do século pasado.
A súa poesía está traducida a unha trintena de idiomas e publícase en
seleccións e antoloxías de Macedonia e do exterior. A poesía do seu libro máis recente, Pedra trasladada (2007), valeulle o “Premio Hubert
Burda” para a poesía de Europa do Leste (sendo membros do xurado
Peter Handke e Michael Krüger), así como o “Premio Irmáns Miladinov”,
o máis prestixioso de Macedonia en poesía. Co poemario Encerrados na
cidade (1999) gañou o “Premio Asemblea Estudantil” ao mellor libro
debutante de Macedonia e co libro Nalgures ningures gañou o “Premio
Aco Karamanov”. Foi redactor de poesía na revista literaria e cultural
Blesok e o coordinador macedonio da rede poética Lyrikline. O afamado
compositor norteamericano de jazz Oliver Lake, colaborador e adaptador
de Björk e Lou Reed, compuxo música coa letra dos seus poemas.
O poeta polaco Adam Zagajewski, candidato ao Premio Nobel de Literatura, escribiu que “os poemas de Nikola Madzirov son como os cadros
dos expresionistas: están cheos de pinceladas densas e enérxicas que
xorden da imaxinación e ao instante volven a ela, como animais nocturnos atrapados polos faros dos coches. Debemos tomar moi en conta a
este poeta! “. En tanto que o célebre poeta esloveno Tomaž Šalamun,
recoñecido mundialmente, escribe: “Nikola Madzirov ábrese como unha
flor na poesía macedonia. Coma se por diante del non tivese habido nada.
Creou a tenrura, o cariño, un silencio que trona. Devolveulle espazo e paz
á forza. Salvou a patria co seu poder de marabillarse”.

PAÍSES NOVOS
Cómpre raspar a parede
onde a humidade debuxou
o mapa dun mundo distinto
e trazarmos divisións novas.
Por baixo delas, deberían as pedras
ao chou volver distribuírse,
coma as pegadas dun home que foxe dos seus medos.
Teriamos que ser
un espello circular nunha palma medio aberta
para ver reflectidas todas esas apertas
afiadas coma follas de tesoiras
que se tocan só cando hai algo que cortar.
Só se inventamos novos países
poderemos volver camiñar sobre as augas.

LUZ E PO
DESCUBRIMENTO
Levo moito tempo sen pertencer a ninguén,
cal moeda caída do bordo dunha icona.
Dispérsome entre estritas herdanzas e promesas,
tras destinos baixados o mesmo ca persianas.
A historia é a primeira fronteira que teño que cruzar,
espero a voz que se distingue da harmonía obediente
e que ha de contar o afastado que estou.
Son coma unha estatua de bronce baixo a praza estrelada
sobre a que as aves practican os seus himnos de esperanza;
e descúbrome pluma pegada na cáscara do ovo,
esa que advirte dunha partida temperá
e anuncia vida nova.
Cada día o meu fogar
cambia ás agachadas baixo a tenda de campaña do mundo,
só a infancia é coma o mel
que non admite pegadas alleas a si mesmo.

Atopareite nalgún espazo
entre as catro estacións,
cando levan aos nenos
de paseo e as súas almas volven
igual ca os pratos sucios
dunha taberna de obreiros.
Nós non somos unha relixión,
e ninguén cre nas nosas
sagradas escrituras.
As nosas olladas agáchanse
entre os pregues das cortinas,
filtrando toda esa luz
e oracións que pertencen a outros.
Haberán tocarse os nosos anxos
cando me abrazas ás escuras,
alguén acenderá candeas
para proclamar un reino?
Somos a luz dun mixto consumido:
en canto alguén o toca,
convértese en po.

CANDO O TEMPO SE DETEÑA
Somos os restos doutra idade.
Por iso non podo falar
de fogar, nin da morte, nin
de dores predestinadas.
Nin un só escavador furtivo
atopou polo de agora as murallas entre nós,
nin o frío calado nos ósos
entre as cinzas de todas as eras.
Cando o tempo se deteña,
falaremos por fin da verdade
e os vagalumes han debuxar
constelacións sobre as nosas frontes.
Ningún falso profeta
preveu un vaso que escacha
ou dúas mans que se collen:
dúas verdades ben rotundas, que deitan
auga pura.
Somos os restos doutra idade.
Axéxanos a eterna culpa
coma a lobos que se retiran
cara unha mansa soidade.

CANDO ALGUÉN MARCHA
TODO O QUE FIXEMOS REGRESA
A Maryan K.
Pola aperta da esquina has entender
que alguén marcha para algures. É sempre así.
Vivo entre dúas verdades,
coma unha luz de neon que tremeloce
nun baleiro corredor. No meu corazón colle
cada vez máis xente que xa non está.
É sempre así. Empregamos unha cuarta parte
da nosa vixilia en pestanexar.
Esquecemos as cousas aínda antes de perdelas:
o caderno de caligrafía, por exemplo.
Nada é novo. O asento
no autobús está quente cada vez.
As últimas palabras pasan de uns a outros
coma caldeiros oblicuos nun incendio estival.
Mañá ocorrerá de novo:
a cara, antes de desaparecer da foto,
perderá primeiro as engurras. Cando alguén marcha
todo o que fixemos regresa.
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Tradución ao galego de Yolanda Castaño

