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DITËT E NAIMIT
Tetova të zbukuron. Vizaton një buzëqeshje në fytyrën tënde kur ecën nëpër rrugët e qendrës së lashtë në
vjeshtën e artë – së paku, kur nuk je vendas i papunë
ose i diskriminuar, por një mysafir në Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë „Ditët e Naimit“.
Me siguri edhe Naimit të madh do t’i kishin pëlqyer
ritualet e çdo viti në nder të tij. Pas ngutjes së fundit të
disa zonjave për të zgjedhur një gardërobë aq mbresëlënëse sa poezia, takimi është në sheshin para Qendrës së Kulturës. Vendosja e kurorës para shtatores së
Naimit (e vendosur me iniciativën e drejtorit të Festivalit, Shaip Emërllahu - shtatore e rrëmbyer dhe e rimëkëmbur), valltarët e rinj me veshje tradicionale, ndezja e fishekzjarreve -ritual, të cilin e ke parë mbase më
shumë se dhjetra herë dhe që megjithatë vazhdon të
të tërheqë. Pastaj, ekspozita e pikturës në Qendrën e
Kulturës, admirimi i skenave të përvitshme, ekzekutimi i
pjesëve muzikore (më pëlqen fjala „ekzekutim“ me dykuptimshmërinë e saj), eleganca e moderatores, fjalimet formale dhe më në fund fjalët e Shaipit që të shpëtojnë nga ky tension i këndshëm: „E deklaroj të hapur
Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë “Ditët e Naimit”!
Një gjysmë jave është tepër e shkurtër për të vibruar
më shumë se në 51,5 javët e tjera të vitit, dhe kjo vlen
edhe për ne poetët, edhe për qytetin e Tetovës. Dhe kjo
antologji mbetet një ngushëllim i zbehtë, kur Shaipi e
mbyll Festivalin përsëri, si një derë për misterin, si një
arkë me një thesar nga një monedhë jashtëkohore.
Një mikrokozmos – a na mungon vetëm Antarktida
si kontinent apo edhe Australia? – grumbullohet në provincën më perëndimore dhe më shqiptare të njërit prej
vendeve më të bukura që kam parë: Maqedonia. Në fakt
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sfida kryesore e „Ditëve të Naimit“ është të balansohet
qasja kozmopolite, duke përfshirë multietnicitetin e Maqedonisë, me afirmimin e poezisë dhe kulturës shqiptare.
Këtë sfidë, vallëzimin mbi një tel, ku rrezikon të biesh në
humneren e mospërfilljes së identitetit shqiptar ose në atë
të përkrahjes së tij me fanatizëm, Festivali e ka zgjidhur
për mrekulli. Në „Ditët e Naimit“, poezia dhe celebrimi
i saj përbëjnë në të vërtetë një urë midis përfaqësuesve
të popujve të ndryshëm e nganjëherë armiqësorë – dhe
njëkohësisht, poezia flet shqip. Kjo pasqyrohet edhe në
strukturimin gjuhësor të mbrëmjëve poetike: në njërën
anë gjendet shqipja, në anën tjetër, të gjitha gjuhët e
tjera të botës.
Poezia si urë lidhëse mes kombesh, si gjuhë e kuptuar
nga të gjithë, si gjuha e zemrës, ndërthurëse e zemrave, poezia si shpresë për paqe dhe si veprim madhërisht modest, ku secili prej nesh mund të kryejë në favor
të saj – kjo nuk kuptohet vetvetiu, është një klishe që
shpesh ngjitet mbi takime të tilla si një etiketë në sipërfaqen e enës që na mbulon shikimin për përmbajtjen.
Me fjalë të thjeshta, poezia mund të jetë e mirë ose e
keqe. Ose, më saktë, materiali poetiko-gjuhësor mund
të përdoret për qëllime fisnike, si dhe për qëllime shkatërrimtare. Çdo diktator ka poetët e tij të oborrit, çdo
gjenocid përcillet dhe përligjet me poezitë dhe këngët
e tij të egra. Lavdërohet ajo që nuk është për t’u lavdëruar dhe shahet ajo që nuk është për t’u sharë. Ndaj,
një metaforë që e afron poezinë me paqen duhet përdorur me kujdes, se krahas poezive të shumta dashurie
ka edhe poezi urrejtjeje.
Gjithsesi, kjo nuk u takon „Ditëve të Naimit“. Këtu
kam vëzhguar mini-mrekulli të mirëfillta. Një izraelit
dhe një palestineze që gjejnë gjuhën e përbashkët. Një
amerikan dhe një irakian, të cilët përqafohen. Dhe nuk
bëhet fjalë vetëm për vende të largëta. Vijnë dhe kuptohen poetë dhe poete nga të gjitha vendet e Ballkanit
tonë, madje nga të gjitha etnitë e Maqedonisë. Ndërsa, në „Ditët e Naimit“, të parin që mora pjesë ishte
luftë dhe Festivali ishte shtyrë deri në nëntor, binte borë
për kënaqësinë fëmijërore të mesdhetarëve të Shqipërisë, Xhevahir Spahiut me shokë, zhvilluan një betejë
me topa bore në orën katër të mëngjesit, derisa erdhi
policia...!
Ka mysafirë, sidomos nga trojet shqiptare, që janë
bërë inventar të „Ditëve të Naimit“ (dhe këtu e përfshij
edhe veten time). Vijnë edhe poetë të formatit, si për
shembull ende-jo-nobelisti Ismail Kadare, Podrimja,
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Arapi..., të cilët janë bartësit e letërsisë shqipe. Janë
kryeura të afirmimit të saj për të gjetur vlerësimin e merituar për nga cilësia, që letërsitë në vende dhe gjuhë
të vogla meritojnë po aq shumë sa letërsitë e numrave
të mëdhenj.
Për shumë mysafirë të tjerë, Festivali është vizita e
parë në Maqedoni, nganjëherë në Ballkan ose madje
në Europë, dhe atëherë zakonisht është edhe përvoja e
parë me kulturën shqiptare. Pra, „Ditët e Naimit“ luajnë
një rol të rëndësishëm (sipas përshtypjeve të pjesëmarrësve poetë), madje mjaft suksesshëm, duke iu treguar
atyre përfaqësuesve të „botës së jashtme“, se shqiptarët, jo vetëm sipas përvojës sime, janë populli më bujar
dhe më mikpritës në botë.
Përveç njerëzve-pemë të Tetovës dhe të botës, një përbërës kryesor i magjisë së „Ditëve të Naimit“ është hapësira. Madhështia që të kaplon kur kontemplon Malet
e Sharrit. Nostalgjia, të cilën e ngjallin rrugicat – dhe
vitrinat e dyqaneve! – të qendrës së lashtë të Tetovës,
ura, Xhamia e Larme me pikturat nga mijëra kokrra
veze. Pastaj, pikat që janë si të skalitura në gur në program: të dy universitetet e Tetovës, njëri falas dhe fruti
i luftës për arsim të lartë për shqiptarët e Maqedonisë,
tjetri modern si emblemë e Evropës Juglindore të së
nesërmes, të këndshëm të dy, ku studentët gëzohen për
një ndërrim të orarit të tyre.
Dhe vendi më paqësor, më i përshpirtshëm i Tetovës:
teqeja bektashiane, që dëshmon që Bektashizmi i Naimit është i gjallë dhe që bektashitë vazhdojnë të jenë
miq dhe mbështetës të letërsisë. Në kopshtin e trëndafilëve, pimë një gotë raki ose më shumë! Po, bektashitë,
edhe pse janë myslimanë, nuk e ndalojnë alkoholin!
Edhe për shumë tema të tjera kanë një mentalitet të
hapur, tolerant – dhe ky është në botën e sotshme një
kontribut shumë i rëndësishëm i tyre dhe i „Ditëve të
Naimit“: Ka një Islam që nuk i pushton ekranet e lajmeve, një Islam paqësor, që nuk lufton, por respekton
njerëzit, të cilët besojnë dhe mendojnë ndryshe. Kjo,
sipas motos shqiptare: „As kisha, as xhamia, feja jonë
është shqiptaria!“
Shqiptaria e „Ditëve të Naimit“, e gërshëtuar me kozmopolitizëm, lulëzon më së bukuri në ekskurzionet, që
në vitet e fundit u kurorëzuan me mbrëmje poetike në
Teatrin Kombëtar të Prishtinës dhe në hotelin shumëkatësh në Tiranë. Para këtyre shfaqjeve u admiruan qytetet që janë perlat e trojeve shqiptare për nga bukuria
dhe nga rëndësia historike: Prizreni i Lidhjes dhe Kru-
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ja e Skënderbeut. Nuk harrohen pejsazhet malore, ku
rrugët e vjetra vetëm zgjasin kënaqësinë e udhëtimit.
Shqipëria, Argjentina, Maroku dhe Italia të bashkuar
në „aaaaaaah“ përballë perëndimit të diellit në malet
e Brezovicës. Martiniku, Greqia, Algjeria dhe Tunizia të
humbur në të qeshura lozonjare. Befas kolona e furgonëve poetikë ndalet, sepse poeti Rudolf Marku ka parë
një qenush në rrugë, të cilin kërkon ta shpëtoj nga makinat. Mirëpo, sapo e largon, qenushi vrapon përsëri në
mes të rrugës, dhe Rudolfi pas tij...!
Shumë e shumë detaje dhe anekdota të tjera mund
t’i tregoj, por „Ditët e Naimit“ nuk është Festivali Ndërkombëtar i Parathënieve (edhe pse një festival kushtuar
vetëm parathënieve do të ishte diçka origjinale), por,
Festival Ndërkombëtar i Poezisë! Pra, le të hapim perden e skenës, le të dëgjojmë „Fjalët e Qiririt“ dhe le
të shijojmë kryesoren: veprat e motrave dhe vëllezërve
tanë të fjalës!
Ftoj të gjithë lexuesit, të cilët ende nuk kanë vizituar
asnjë mbrëmje poetike të „Ditëve të Naimit“!
Shpresoj, të kem ndezur kureshtjen tuaj!
Ejani!
Ejani në mbrëmjet e leximeve poetike të Festivalit në
Qendrën e Kulturës, sepse është falas dhe IA VLEN
SHUMË!
Silke Liria Blumbach
Berlin, shtator 2015

Fitues i çmimit letrar “Naim Frashëri”

Basri ÇAPRIQI (MALI I ZI/KOSOVË)
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Basri ÇAPRIQI
(MALI I ZI/KOSOVË)

Ka lindur në Ulqin në vitin 1960. Ka mbaruar shkollimin e mesëm në Ulqin. Në Universitetin e Prishtinës ka
studiuar letërsi shqipe, ku ka marrë gradën magjistër i
shkencave filologjike në vitin 1988. Në vitin 2004 merr
gradën shkencore PhD në Prishtinë në fushën e shkencave filologjike. Punon profesor në Universitetin e Prishtinës, ku ligjëron lëndët; Stilistikë, Semiologji dhe poezi bashkëkohore. Poezitë e tij janë përfshirë në shumë
antologji të poezisë shqipe dhe në antologji të poezisë
bashkëkohore në gjuhë të ndryshme. Poezitë i janë përkthyer në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, rumanisht,
polonisht, serbokroatisht, turqisht, arabisht, maqedonisht. Është Kryetar i PEN Qendrës së Kosovës dhe njëherit themelues në vitin 2004. Ka qenë Kryetar i Bordit
të Universitetit të Prishtinës, kurse nga viti 2012 është
anëtar i Akademisë Shqiptare të Arteve dhe Shkencave.
Shkruan poezi, kritikë letrare, ese, publicistikë. Ka botuar shtatë përmbledhje me poezi dhe pesë libra me
kritikë letrare dhe studime. Librat më të njohur me poezi
janë: «Ulli me dymijë unaza», «Ma qet gjuhën», «Frutat
bizare», «Zbutja e gjarprit», «Përkryerja e shiut». Librat
me kritikë: «Mikrostruktura e tekstit», «Simboli dhe rivalët e tij», «Paradigma kadareane» etj.
Ka marrë disa çmime letrare për poezinë e tij: Çmimi
i Mitingut të Poezisë në Gjakovë (1996, 2007), Çmimi
Vjetor i Art Club, Ulqin, Çmimi Lasgush Poradeci, Shqipëri (1992), Medalen e Argjendtë, në kompeticionin për
poezi në Internacional Saloon of The Academie Europeenne Des Arts, Bruksel (2007)
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Basri Çapriqi is born in Ulqin in 1960. He finished
high school in Ulqin. He studied Albanian Literature at
the University of Prishtina and received his Master’s Degree in 1988 in Philological Sciences. In 2004 he received his Ph. D. in Prishtine. He works at the University
of Prishtina where he teaches Stylistics, Semiotics and
Contemporary poetry. His poetry has been included in
several anthologies of Albanian Literature. His poetry
has also been translated in English, French, German,
Rumanian, Polish, Serb/Croat, Turkis, Arabic and Macedonian. He is the president of Kosova PEN Center. He
was the president of the Governing Board of University
of Prishtina and from 2012 hi is member of Albanian
Academy of Arts and Sciences.
He writes poetry, literary critique, essays. He has published seven collections of poetry and five collections
of literary critique. Among his works of poetry the most
known are: ‘He Mocks Me’, ‘The Bizarre Fruits’, ‘Grass
on the Window’, ‘The Taming of the Snake’. Literary critique: ‘The Microstructure of the Text’, ‘The Dimensions
of Context’, ‘The Symbol and Its Rivals’, ‘The Kadare
Paradigm’.
Literary prizes and Awards: The Award of the Poetry
Meeting in Gjakova (1996, 2007), The Award of Art
Club, Ulqin (1994), the Award Lasgush Poradeci, Albania (1992) and The Silver Medal, in the competition
for poetry at the International Saloon of The Academie
Europeenne Des Arts, Bruxelles (2007)
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TË KANË PARË TEK U LEXON VARGJE
ATYRE NË HAD
Ali Podrimjes
E kam ditur Ti
S’mund të vësh kokë mbi jastëk
Kur merr rrugë aq të largët
Për me gjet të bardhën
As një gur nën kokë si suliotët
Nuk vë
Unë e kam ditur
Ti do lidhje duart pas koke
Do e shtrëngoje fort
Fort derisa ushtimë e vargut
Të pëlcasë
Gjithë ata gurë të ngulur brinjave
Deri te Uji i madh Një rrjedhë uji
pranë një pylli
t’i sjell te koka për me t’ba gjamën
Vetëm yjet do mbajtur në dorë
Asgjë tjetër s’të lënë
Atje në fund të asaj rruge në fund
Të pyllit
e rrugë tjetër s’ka me mbajt dritën ndezur
Të kanë parë
Kah u lexon vargje tash atyre në Had
Ti i njëjti
I ke sharë si mund të nguleni këtu përgjithnjë
Mor të mjerë
E ke vendosur
T’i ngresh ata nga gjumi
Ku kanë rënë
Përulësisht
Te lumi Styks të kanë parë Ti
I njëjti si mbi Dri
Një dallëndyshe ke gjuajtur nga lartësitë
në atë lumë të fryrë përmbi brigje
Ai lumë i vështirë

të sheshit më në fund thamë: një shesh i butë si kadife
me
shkumë të bardhë cep më cep dhe prej sot thane: do
bëjmë
historinë filloi revolucioni i bardhë i qumështit me
shumë shkumë
në mes të sheshit përreth shatërvanit mund të bëjmë
shkuma party
haram u qoftë qumështi që kemi derdhë për ju Sheshi
i madh u err
i kuq e u zbardh i zi ditë e bardhë për fëmijët që s’
kanë parë kurrë
qengja të butë e të bardhë në sheshin e tyre të
revolucionit Grafiti
i madh u shkrua me shkronja të bardha të shtypit Tha
plaka: valla
na keni nimu nanën na e keni qi Stop importit të
qumështit
prodhime vendore e pikë Ata dy që putheshin te pub
Republika
preknin me buzë makiato me qumështin e bardhë me
shkumë
Shikonin qumështin të derdhej sheshit dridhnin trupat
e bardhë
me ritmin e këngës Fuck you Fuck you Fuck you
imitonin ardhjen e
rrëshqanorëve grandiozë në një shkuma party Në
sheshin e madh
do vinë krokodilët e bardhë e ne do u hipim lakuriq
Ashtu
shaluar do marshojmë në kahjen tjetër kah rrëshqet
vala që
mbledh fëmijët e vet humbur diku nën shkumë
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Sheshin ku dikur derdheshin vetëm gjera të kuqe
flamujt valonin
të kuq gjuanin me ngjyrë të kuqe që përdorej për
mbrojtjen e
hekurit nga korrozioni e shumë ngjarje të tjera të kuqe
që mund
t’i quanim edhe revolucion Fabrikat e qumështit e
bënë sa çel
e mbyll sytë Atë shesh të bardhë derdhën kovat e
mëdha në mes
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REVOLUCIONI I BARDHË

Kur ra terri mirë e mirë
Dervishi i verbër mori fenerin me dorën e djathtë duel
në rrugë e u nis
i pari që e pa tha: dervish ç’e do atë fener po ti i
verbër
i dyti që e pa tha: dervish ç’e do atë marifet ti i verbër
i treti që e pa tha: i verbër dervish ç’luan me atë dritë
Dervishi kah ecte tundte kokën tha: e mbaj për ju
Për ju e kam

14
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DERVISHI I VERBËR

PËRMBYTJA
Toka po hapej
Plasaritjet futeshin thellë nëpër lugina lumenjsh kishin
nisur
të formonin harta të çuditshme Figura me barka të
mëdha
mbërthyer me dërrasa me gjallesa shtëpiake
Ngarkuar
mbi një tokë të djegur për ujë
Kur të gjithë po flinin me dyer e dritare të mëdha
hapur
Hapur për të hyrë ndoj fije fresku ndoj aromë e largët
uji nga
bjeshkët përmbi Ashtu dukeshin
sikur kishin vënë pushtet të zjarrtë mbi atë luginë
kur
filluan të lëvizin kovat e bërë gati të pritnin shiun
litarët e lidhur për kova nisën të lëvizin si gjarpinjtë e
ujit përfundi
shtretërve
Një ujë i madh që po vinte me furi po fuste nën
sipërfaqen me shkumë
Gjithë ato lagje gjithë ato shtëpia prej betoni e qelqi
gjithë ato qenie
të gjalla prej mishi
e gjaku
Njerëzit u zgjuan nga gjumi I madh kur toka kish
mbyllur humnerat e veta
e ish ngopur

PERËNDIM DIELLI
E
Shtroi qilimin e kuq
Mbi ujin e zi
Mbylli perdet e errëta dhe
Na ndau nga kjo ane
Mund te shtrihen ngadalë
Ata qe s lakmuan drejt portalit
Ne u dyndem ne anën tjetër
Të zëmë vendet
Para se të shohë hëna
Ai lëmsh i kuq me
Gjithë atë zjarr te mbyllur brenda
Po behej gati te prekte ujin
Një etje e madhe
Po shuhej nën yje
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Thirren
Ngriten duart lart të gjithë dhe me fytyrën nga kupa
plot e qiellit
Thirren
Lanë poshtë barkat plot thasë plastmasti lidhura për
shtylla të dyerve
Thirrën ndihmo o Zot ujë
Na ço ujë
veç ujë na ço se tana i kemi me tepri
po prapë ujë s’kemi
Me hjekë etjen e madhe qe kemi për ty
Se u dogjëm
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Kur ata hipën lart atje lart qe te jene sa me larg
rrezikut qe vinte nga
sipërfaqja e bukur e tokës mbushur plot plehra të
vet e plehra të lagjes që
po futeshin gjithandej dritareve të mëdha e që I kishin
lënë me hy drita
me ferkun e mëngjesit
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PESHKU I BUKUR
Kokën e prerë ia hodhën në qiell
Të përplasej rëndë mbi dhe
I vjen era nga koka si nga hera
Ata që prisnin në rend mprehnin thikat
Me do rrota guri mbi pjata dheu
Pështynin mbi barin përreth
Zbardhur nga luspat e lojbës
I vjen era nga
Koka i vjen
Mbanin hundët damat
preknin lehtë pirunët me majë të
Gishtërinjve
Prisnin bishtin që dridhej përpjetë
Ta lëpinin me majë gjuhe
Peshkatarët larguan rrjetat
Mbushur me barishtet e qullura
Do bjerë koka
Mbi atë qelbësirë
Ju që hani kokën peshkut të bukur
Do hani mishin tuaj
Posa të bjerë nata
murmuritnin nëpër kasolle peshkatarët
e Bunës

Nga gjithë ai hi mbeti
Shija
Që thanë gjithë bimët
Në atë krah të reve
Në rrëpirën tjetër
Vesa miklonte qerpikët e saj
Duke mbyllur ngadalë sytë
Përpara vullkanit të trazuar
Bota ishte e shurdhët dhe me hi kur
Drita hapi humnerat e syve një e nga një
Mbuluar me hirin e asaj nate
Djegur nga prekjet me tokën
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Ai zjarr i thelle e i kuq qe
Valëvitej drejt gojës sime të kaltër
U zhduk
Poshtë barkës sime
Në ujin e gjerë
Të gjerë e të gjerë
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TERRI
Kam zgjatur duart
Kam ecur mbi rërë
Më gjete
Portokallen e humbur
Te një breg që e hante uji
Gjithë natën e lume
Në një shteg që
S’e shoh unë
Hyn gjithë ai zë
Që ulet nga qielli
Ku mund të hapet
Kjo zbrazëti
Me mbushë pak shpirtin
dritë
Portokallja që s’shihet dot
Shtrydh pa ja da
Pika të ëmbla mbi buzët e egra
T’atij bregu që hante uji
Kur u ngrit terri lart aq lart portokallen
Sa s’preket më me dore as me sy
Një zë që vjen nga larg
Kishte shtrydhur portokallen që mbaja në shuplakë

TOPI I MADH
Një top të madh bore po e
Vinin në mes të sheshit
Të madh e të bardhë
Argatët mblidhnin karota gjigante
Kush do hipi mbi këtë çudi
Të nguli karotën e parë
e të shpallë armëpushimin
Kur dielli shpoi qiellin
Ujërat nisën të rrjedhin rrëke
Këtu poshtë

ZËRAT E UJIT
E zymtë
Shpella pret të mbushë
Qetësinë e përjetshme
Me zërat e ujit
Vala ndjek valën
Mbi shkëmbinj të thepisur derdhen
Stërkalat e bardha u nisën
Kah qielli
Era që fryn nga Mavrijani
Bën lutjen e fundit
Para se të digjet dheu
Ai zjarr na mban gjallë
Ai zjarr
Që i lëpin buzët e trasha asaj ere
Dhe zërat e ujit
Që mbushin humnerat
Nën qiell
Lakuriqët e natës rrahin krahët
Për herën e fundit
Nëpër velat e barkave t’paqueme
Nxitojnë
të hedhin plafin n’humnerë
Me mbulu gjymtyrët asaj
Para se të dalë gjuhë e diellit
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Po sheshi i madh s’mbet shesh
Fshesën e madhe s’guxoi kush ta prekë
Me heq plehrat
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Zogjtë u ngjiten mbi kurora
Pemësh
Me këndu hatanë
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How long are we shut off
Lost inside oh God
And can not hear the voices of the water

Open up
I want to get out
And drink water straight off the sky
Leave the stars be
Drink water from my mouth
We shut away our seed
At the bottom of the sea

THE PILLOW
I took a pillow full of soft feathers, placed it
under my head. I wanted to sleep,
soft and in peace. So soft and white
I held it close to my chest. I caressed my face
and spread my warm breath over. So many soft
birds I said, under my neck sleep their eternal
peace. As I was getting used to it and
could not do without so soft and warm
feathers strangely one by one got
out and filled my entire room first,
then my entire house and after
all the neighborhood. I being used
so soft and warm, to faraway
dreams got the signal to have been captured
by cold fever. And I could not stand it,
you wild birds, I burst out, strangling me
almost by your white feathers.
And it became cold, really cold. The
emptiness of the pillow abandoned and
feathers changing season led me into
some clouds of wool after so much time.

I switch on the TV and lie down
He is still alone and They
On their feet Eat a hasty hot
Dog or something alike
I switch the channel There it is
The funeral from the start
I switch off the TV I say
It is time to be alone
Leave the Window Open
Leave the window open leave the window
for the air of the street to come let it all burn out
Leave the window open leave the window
to swallow up breath to let out the odour of the body
Leave the window open leave the window
to break the vision in the eyes to clarify the spirit
from the closed space
Leave the window open leave the window
resounds the epic voice of the poets children rush to
escape from the darkness from the sharpened tones
Leave the window open leave the window
the beasts come down the mountain they tread upon
dead apples in dead women
Leave the window open leave the window
it rains water some water especially some water drop
on the chapped lips
Leave the window open leave the window
free yourself of passion of guilt greet your dead especially
Leave the window open leave the window
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They are so many and
He is all alone above their shoulders
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Sleep with dogs insects with spirits of the dark with
faraway voices
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Leave the window open leave the window
break the square mirror in the corner of the room
with your face and set off

Leave the window open leave the window
corpses are your sincere companions, look they do not kill
you
do not stand in your way do not take your breath
Leave the window open leave the window
red rain drops before you are off on that final journey
with umbrellas of steel

Leave the window open leave the window
especially
as you are dead in the army marching to the heavens
close the door close
lest the beasts and humans get out

THE GRASS ON THE WINDOW
My fruits get rotten on the table
I start to pick unripe apples
to kill the due date of the fruit’s death
someone who loves me secretly
throws me her unripe cheek
to make me give up the unknown apples
kick the fruits in the evening
a distant voice tells me
that the buds come out of the mud in the morning
throw the seed beyond the garden
when the season change and the leaves drop
guard your home before leaves cover your face
if the grass gets in your window
do not say garden has grown on the table
its death’s triumph over the green arch
Translated from Albanian by: Sazana Çapriqi
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Taro Aizu u lind në Aizu,
regjioni i Prefekturës së
Fukushima-s, në Japoni. Ai
jeton tani në Kanagawa afër
Tokios. Ai ka për njëzet vjet ka
shkruar haiku, për dymbëdhjetë vjet gogyoshi dhe për 5
vjet të dyja këto në anglisht
dhe frëngjisht.
Më 12 mars 2011, një uzinë bërthamore në Fukushima shkaktoi një shpërthim hidrogjeni, pas një tërmet
të madh dhe një cunami të fuqishëm një ditë më parë.
Atë verë, ai për herë të parë që nga fatkeqësia shkoi në
vendlindjen e tij, Fukushima. Atje, ai ndodhej për të parë
nipërit e tij në lartësi disa metra rreth qafave të tyre. Pamja i dha atij një goditje të madhe dhe e frymëzoi atë për
të shkruar «Vendlindja ime, Fukushima».
«Vendlindja ime, Fukushima», është përkthyer në 20
gjuhë nga miqtë e tij në Facebook në të gjithë botën.
Gogyoshi e Takizakura-as është përkthyer në 35 gjuhë. Në vitin 2013, ai botoi, «Bishti i Fukushimas» në
japonisht, «Fukushima ime» në anglisht dhe «Fukushima
ime», në frëngjisht me gjermanisht, italisht, spanjisht,
përkthimi portugez në Amazona virtuale. Më në fund,
në vitin 2014, ai botoi një libër me poezi «Waga Fukushima My Fukushima Mon Fukushima» të shkruar në tri
gjuhë, japonisht, anglisht dhe frëngjisht.
Artistët Evropian dhe Brazilian kanë ekspozuar, të frymëzuar nga poezitë e tij në Holandë, Gjermani, Portugali, Spanjë, Francë dhe Brazil me 2012, 2013, 2014
dhe 2015.
Botoi këto libra:
1.»いとしい地球よ” në japonisht në shtator, 2005. ”Dashuri tokësore” në anglisht në janar, 2011 dhe “La Terre
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Précieuse” në frëngjisht (në qershor 2011).
2. Koleksione digjitale të haikut dhe gogyoshi, «Fukushima Ime» në shtatë gjuhë, japonisht, anglisht, frëngjisht, portugalisht, spanjisht, italisht, gjermanisht në
janar 2013.
3. “わが福島　Fukushima Ime ‘Mon Fukushima” në maj
2014.
Është lauruar me:
«Çmimi i parë”, i 28-të i të gjithë haikut modern japonez ‘Modern Haiku Competition’, 1991.
«Çmimi Special”, në Kompeticionin e Dytë të Poezisë
së Dashurisë në Japoni 1991.
Përzgjedhja e tri gogyoshi në një antologji të tankeve
angleze në tërë botën: «TAKE FIVE, Best Contemporary
Tanka, volume 4» in 2012.
Poet Laureat, Axlepin Publishing në Filipine, 2013.
Çmimin poet i shkëlqyer ndërkombëtar në Japoni,
2014
Ekspozitat e punimeve artistike të inspiruar nga
gogyoshi-at e tij janë prezentuar dhjetë herë në shtatë
vende: Holandë, Brazil në 2012, 2013, Gjermani, Portugali në 2014 dhe në Francë, Spanjë, Kore më 2015.

(2)
Hëna e plotë
Duke shikuar lart
hënën e plotë,
të imagjinoj ty po ashtu
duke shikuar lart
qiellin e natës.

(3)
Mali Fuji në dimër
Maja Fuji1 i bardhë,
Mali Fuju i bardhë
në qiellin blu
e një mëngjesi të ftohtë,
ti pastron zemrën time.
(4)
Ktheje prapa
ktheje prapa,
Fukushimën e mëparshme
dikur fëmija luanin jashtë
me prindërit e tyre.
(5)
Oriz dhe perime,
dardha dhe pjeshka,
mace dhe njerëz,
të jenë të gjitha qeniet
të gjallëruara në Fukushima.
1 Maja më e lartë ne Japoni
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(1)
Dita e Nenës
Mbledh dhjetë trëndafila rozë
nga kopshti ynë,
dhe i pluskoj ato me fshehtësi
në vaskë
për Ditën e Nenës.
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(6)
Ne do të këndojmë një këngë
dhe të kërcejmë prapë
rreth një qershie
në vendlindjen tonëFukushima, Fukushima.
Përktheu nga anglishtja Edita Kuçi Ukaj
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(GJERMANI)

Silke Blumbach, me emrin
e saj shqiptar Liria, u lind më
13 dhjetor 1970 në Göttingen,
Gjermani, në një familje mësuesish. Filloi së shkruari poezi
në moshën 8 vjeçare dhe mori
pjesë në një klub letrar në Heidelberg. Mirëpo, depërtimi
i saj erdhi vetëm pasi mjeshtëroi gjuhën shqipe. Si e
huaja e pare që shkruante shqip, ka botuar tre libra me
poezi dhe një ditar në gjuhën shqipe, si dhe një libër me
poezi në anglisht.
• Dyzet vdekje në Sarandë, Tiranë 1999
• Karavela e fundosur, Tetovë 2002
• Lumi që rrjedh drejt burimit, Tetovë 2007
• Ditari i një kthimi, Tiranë 2010
• Beyond the Bows of the Heart, SHBA 2012
Poezitë e saj, që u botuan në revista dhe gazeta letrare të vendeve të ndryshme, duke përfshirë revista
interneti, u përkthyen në boshnjakisht, rumanisht, odia
(një gjuhë e Indisë) dhe kinezisht, ndërsa ajo ka shkruar
edhe poezi në frëngjisht, spanjisht, gjeorgjisht dhe hungarisht. Ka fituar një sërë shpërblimesh letrare, veçanërisht, por jo vetëm, në botën shqiptare. Është anëtare e
Drejtorisë së Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë “Ditët e
Naimit”në Tetovë.
Fjalët janë edhe në qendër të jetës profesionale të
Silke Blumbach si përkthyese. Jeton në Berlin, ku punon
në një ndërmarrje të madhe përkthimesh. Prej gushtit
2014, lufton me kancer të gjirit me metastaza në mushkëri dhe në eshtra.

27

Silke Liria
BLUMBACH

DITËT E NAIMIT 2015
28

NIPËR
(Kushtuar Christianit dhe Alexandrit)
Nipër, nipër, nipër!
Njëri me emër latin dhe tjetri me emër grek!
Njëri i egër dhe tjetri edhe më i egër!
Bota që lindin e shndërrohen në çast
Autobusi që bëhet peshk që bëhet përsëri autobus
Spitali që kthehet në pikë karburanti
Dashuri
Sy që shkëlqejnë dhe xhamat që nuk thyhen
Sepse topi është i butë
Unë mësoj lëvizjet e dinozaurëve
Dhe i them të madhit: „Ilaçin e marr kundër trishtimit“.
„Me mua“, thotë nipi plot bindje,
„kjo s’do të jetë më e nevojshme!“

COPËTIM
Në tren
Gjeta një libër me një gjethe vjeshte
Pastaj një libër tjetër dhe një mori gjethesh
Kurrë s’ka mjaft libra për mua
Se në një botë plot me gjethe
Nuk i gjen dot lehtë
As veten tënde
Për këtë të duhen libra
Këto pasqyra shpirti
Por këtu në këtë tren të jetës
Duhet të gërmosh shumë
Në gjethet e vjeshtës

nuk kishte
pjesëmarrëse tjetër në garë
kur ia sollën çmimin
ajo e refuzoi
(ndoshta edhe vetë çmimi
do ta kishte refuzuar)
mjaftoi triumfi

VARREZA E ALFABETEVE
zemra ime
është një varrezë
alfabetesh
i përvetësoj
për t’i varrosur
në thellësitë e mia
Nëna e Madhe
më paralajmëron
Pashkët e shkronjave

DO TE QAJ
kot ndërton një mur
në Lumin e Verdhë
do të qaj
do të përmbyset muri
lumi prapë do ta gjejë detin
do të qaj
nuk e ndan dot nga deti
as burimin nga plotësimi

DITËT E NAIMIT 2015

Vrapoi
vrapoi vrapoi si kafshë
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do të qaj
përmbytje dhe cunami
pra mos guxo të fshihesh prapa murit se
do të qaj

MBISHKRIMI I PIRAMIDES SIME
mëngjesi si brisk
preu ditën nga nata
pavianët përshëndesin me hare
kapitenin shkëlqyes të barkës diellore
brumbulli shtyn diskun e vet
nëpër barkun e lopës së qiellit
dielli me duart e tij të holla
më fërkon jetë në hundë
ti je mbishkrimi i piramidës sime
dhe nëse mbreti nuk më jep
shtëpi të thepisur në perëndim
je mbishkrimi i arkivolit tim

KOLOMBI
Kolombi, ai, shkoi në perëndim dhe atje e zbuloi
Indinë. Ndërsa unë, pasi shkova gjithashtu në
perëndimin më perëndimor të kontinentit, në skaj të
tokës, e zbulova patjetër Shqipërinë.
Nuk mund të jetë ndryshe, sepse atë e gjej kudo, jo
vetëm në fytyrat dhe mendjet e emigrantëve, gjë që
është pothuaj banale, por e gjej bile atje ku asnjëri
tjetër nuk e ka gjetur përpara. Në Portugali, për
shembull. E gjej duke i rrëmbyer plazhit një guaskë
të madhe që e shtrëngoj në vesh. Furtuna detare që
dëgjoj më flet për Shqipërinë, sepse gjë tjetër nuk dinë
ta tregojnë përrenjtë e vegjël të gjakut të pasqyruara
në rrugicat e guaskës.
“Ti qenke si Kolombi,” - më tha njëherë një vajzë

Shpirti im,
shpirti im,
shpirti im!
Sa ndriçon,
sa shkëlqen
në gurishtën
e trupit tim!
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shqiptare që emrin e kishte Shqipe, dhe kështu
Shqipërisë ia zbulova Atlantikun dhe pluhurin e
shkretëtirës, dhe do t’i dhurojë edhe tufan tropikal dhe
borë të përhershme, sepse secila rruge më çon në
vendin që më takon mua, në vendin e çmendurisë dhe
të të çmendurve.
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xxxxxxxxxxxxxxx Piktura I
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(SHQIPËRI)

Ka lindur në Tropojë më
1986. Ka kryer studimet në
Universitetin e Tiranës në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë.
Ka përfunduar masterin në
drejtimin “Teori dhe kritikë letrare”, duke mbrojtur tezën me
një studim kushtuar prozës së Anton Pashkut dhe është
regjistruar në doktoraturë pranë po atij fakulteti.
Shkruan dhe ka botuar artikuj dhe ese në shtypin
shqiptar e atë kosovar.
Ka botuar krijimet e saj në poezi në revisten letrare të
Prishtinës “Jeta e Re”, në “Mher Licht” në Tiranë, si dhe
në revistën ‘Kuvendi” në Miçigam.
Është autore e librit me poezi “Vajtimi i Kalipsosë”, me
të cilin ka fituar çmimin kombëtar “Migjeni” në konkursin për “Çmimet Kombëtare të Letërsisë” për vitin 2010.
Në shtator 2015 ë vlerësuar edhe me çmim të dytë në
konkursin ndërkombëtar në Itali “Terre Lontane”
Libri i saj i dytë me poezi është “Na nuk jena
t’ktuhit”.
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LARGSITË
I ftoftë e pa trajtë
ai që duem ne,
aq ikshëm ndërron udhët,
veç për me ardhë nji ditë.
Prekja s’ka erë,
mbetet nji ankth i mbyllun n’vete;
çmendë për veten,
dashtë vetveten,
mbytë për veten;
pa hak, as cak,
pa dritë, as britë,
pa ujë, as kujë.
Prekja nuk asht ma e kërrkuj’
I largët asht nji shi që na njom eshtnat.
I largët asht nji diell që na djeg shpirtanat.
E largët asht nji tokë që e kemi n’mish.
Sa fryma me frymën
n’thithje.
Sa zani me zanin
n’thirrje.
Sa ngjyra me ngjyrën
n’shkrimje.
Sa unë n’ty
me gjithë zjermin e marrëzisë.
Sa ti n’mue
më gjithë ankthin e dashnisë.
Sa t’dy bashkë
me gjithë peshën e kohënave pa njeni – tjetrin.
Sa zgjatja e tejme e horizonteve,
që përmbysen n’sytë tanë
për me mbetë t’huej.

FANITJA
Kur trishtimi i marrun mendësh
zbret ndër brigje tua,
tek gjithkush t’duket dikush.
Muzikë del prej kresë,
erën ndiejnë hundët,
dridhje ndiejnë duert,
djersë bjen kurmit.
Dhe i gjen hapin e shpejtë,

TOKË
M’i prej gjymtyrët tokë
siç po ma pret shpirtin era e kohës ikanake,
dhe asgja s’po mbetë mes nesh
veç nji ngarendje e çmendun,
me kumbonë marrëzie n>qafë.
Kur ika prej vetes ndjeva dheun tand n>mish
ndjeva langun tand n>jetë,
m>i prej gjymtyrët e andrrës,
Tash po due me vdekë.
Netët u stërzgjatën n>vetmi ,
u tejmbushën me terr,
po luhet nji muzikë okulte trupit tand të brishtë,
po ndahet nji mirazh prej tjetrit,
kotësi kotësish më mbijnë n>sy
sapo hapen n>ferrkun e dritës,
tejçohen andrrime andrrimesh për me mbetë të tilla,
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dorën e dashtun,
flokët e zez,
kryet,
shpinën...
Deri edhe sytë!
Nisesh drejt tij,
ban me i folë.
Ia ban dhe me dorë
Pret...
asnji shenjë,
asnji fjalë,
asnji njohje.
Shpinda ikë pa u kthye,
kryet ikë pa u kthye,
goja ikë pa folë,
sytë ikin pa kqyrë.
Ti nisë me u dridhë.
Trishtimi bahet ankth,
trandje hamendësimesh,
kurma shpresash bien dekun,
je në nji stinë pikëllimesh.
Diçka djeg trupin
e dhemb shpirti.
Trishtimi i malluem kaplon
kurm e mend
se te gjithëkush nuk gjete kurrëkend.
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si i vetmi ushqim i shpirtnave t>untë
për dashni sublime.
Sa shumë mban prej nesh
n>lkurën tande t>njomë.
Sa shumë duron prej nesh
n>zemrën tande t>zezë.
Sa shumë jep prej vetes,
prej ashtit tand hyjnor.
Më merr n’gjakun tand tokë
siç po m’merr frymimet hiçi,
m’i shkurto ditët e nji udhëtimi shkretan.
28. 11. 2014
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(MAQEDONI)

U lind më 1984, në Gjilan.
Kreu shkollën e mesme të mjekësisë «Dr. Asllan Elezi» në Gjilan. Studimet universitare i filloi
në vitin 2004, në Universitetin
Shtetëror të Tetovës, në Fakultetin Filozofik, dega Psikologji.
Në vitin 2006 u transferua në Universitetin e Prishtinës,
ku edhe vazhdoi studimet.
Përmbledhjen e parë me poezi e botoi në vitin 2004,
me titull «Mos Hesht», Sh. b. «Ura». Vëllimin e dytë «Me
sytë e ëndjes», e botoi Sh.b.»Beqir Musliu» në Gjilan,
2012.
Çmimi i dytë në poezi, në festivalin e poezisë, «Takimet e Poeteshave Shqiptare 2011», Vushtrri. Vendi
i parë « Poezia më e mirë e botuar në filolet», Zvicërr,
2012. E shpërblyer me mirënjohje « Poete e vitit», nga
Kuvendi komunal, Drejtorati për Kulturë Rini e Sport,
Gjilan 2012. Çmimi i dytë në poezi në konkursin anonim letrar «Flaka e janarit « 2013.
Autore e shume shkrimeve eseistike, psikanalizë mbi
vargun poetik për autor të ndryshëm, shkrime te botuara ne gazeta dhe portale te ndryshme ditore, telegraf, xl.pres.tv, 2l.online, rajoniprees, fjala e lire, zemra
shqiptare, etj...
E përfshirë në këto antologji: «Lotët e virgjër», botuar
në Londër nga shkrimtari Fatmir Terziu dhe autori tjetër
Agim Mato, botuar nga «APCO» 2012, «Ama e dheut»,
Shtëpia botuese «Beqir Musliu», 2012, «Parnasi me aromë Gjilani», shtëpia botuese «Beqir Musliu», 2012, antologji me poezi shqipe «Poesie albanaises» përkthyer
nga Vasil Çapeqi, adaptuar në gjuhën frënge Francis
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Chenot, ShB «Le tailis Pre» , Belgjikë 2012, «Fjala poetike» 2013 (antologji e poezisë shqipe në Kosovë), botuar
nga Ballkan press, antologji cila është botuar në katër
gjuhë huaja.

SI I THONË DASHURISË...
A mund të jesh unë
gjersa unë të të sfidoj
për lëkurën rrëshqitëse të trupit
...kur ti menderosesh për gjuhën time të ngatërruar
dhe të njohësh belbëzime
si një fëmijë
me përpjekjet bu-bu.
E të tjerë si ne
si ti
të jen dredhur ujëvarash me lot
apo dhe të jen dehur me verë të vluar
kur festojnë krishtlindjet.
...A mund të jem edhe unë ti
gjithçka nga të gjithë
fjalë përzier
veshje stil
a fustane këmbë zbuluar
e të mësoj se si i thonë dashurisë së njëjtë
në fjalët tua
Mon amor:
je t>aime
I love you
te sakam
Seviyorum seni
...apo agapo
e si e sa ndryshe mund të jetë.
Në gjuhën time them
të dua
siç thoni dhe ju njëjtë.

Ma lër lotin të prek faqen deri tek buza
le të rrjedh sikur rrjedh në fletë vesa e ftohtë
mos e fshij me dorë
ma lër të ma çaj dhe lëkurën
si valë e ngrohtë vullkani.
Ma lërë të vijëzoj fytyrën një pikë e njelmët
se ajo shije vjen nga një burim i verbër tymi
oh ma lërë dhe ajrin të më hyjë ne mushkëri
të më këputën këmbët vrapimit maratonik.
Ma fik dhe fijen e plotë të dritës
tek po e shtrëngoj në gjoks me grusht
veç mos më lër si pishë rrëzë malit puthitur
se ngjyrë e saj humbet kur i shkulet rrënja.
Më lër të psherëtijë dënesje në shi
se rruazat e gjakut marrin ngjyrë të ndezur në diell
atëherë do të ngjallem dhe njëherë nga ajo ngjizje
në mes zjarrit dhe frymës
sikur lind një dashuri.
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Jam bërë si frymë
si grimcë oksigjeni që mban gjallë qelizat
ta mbaj gjallë dhe vijën e qafës tek lakohet
ta fashit dhe tymin e zi rreth syve të jeshiltë
më lër
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KËMBANAT E ORËS SË PA KURDISUR
Jashtë fryn erë
E gjallesat bëjnë ritualin e tyre këmbor
kambanat bien e ora ec dhe kur ato s>dëgjohen
rituali prapë vazhdon.
Në këtë pamje vjeshtore të arnuar
me pjesëza gjethesh në vend të bardhësisë
gufasin gjurmët mbi tokën e etur
për puthjet e lëngshme
me shtresën e hollë të buzëve.
Kur tringëllojnë kambanat e orës pa akrepa
hijet gufasin në vendet ku shkelin këmbët tona
orëve të çiltra dashurie.
Vec djersa rri e ftohtë e na mbulon si afsh i nxehtë
Mbi supe të hidhen flokët e mi bëhen roje të çelikosura
kokë e këmbë.
Kambanat bien dhe trupat tan nguliten frekuencave të
erës
gjersa të na shpien në brinjën e flluskuar për rilindje.
Duar lidhur e trup puthitur na i lidh hëna virgjërore
E unë prapë bëj fetusin tinëzisht me nurin e saj beqar.
Kur kambana e orës bie
kurdiset filli mbi nyjën e jetës.
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U lind në vitin 1986, në Moskë. Ajo studioi gjuhën serbe
dhe angleze në Universitetin
Shtetëror të Moskës, dhe letërsi serbe në Universitetin e
Beogradit. Aktualisht jeton në
Beograd (Serbi), ku organizon mbrëmje poetike mujore
të quajtura Izbliza i prisni (UP Close & personal), në të
cilat poetë dhe artistë te ndryshëm flasin për poezitë e
tyre të preferuara.
Anna shkruan poezi dhe prozë të shkurt. Po ashtu,
ajo përkthen poezi moderne dhe bashkëkohore nga
serbishtja dhe kroatishtja në rusisht dhe anasjelltas.
Poezitë e saj janë botuar e publikuar në revista ruse
dhe serbe. Është e përkthyer në serbisht, maqedonisht,
anglisht dhe irlandishte.
***

Për Nikola Madzirov
Asgjë nuk zhduket përjetësisht:
jo të gjitha shtigjet që kemi ecur,
jo të gjitha yllësit qe ne i vështronim para se të flinim,
jo të gjitha gjurmët që i kemi lënë,
jo të gjithë avionët që i shikuam duke u ngritur,
jo të gjitha trenat që i kemi humbur,
jo të gjitha pikat e shiut të mburojat e erës të gjitha
veturave
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në të cilat patëm rastin të hipnim,
jo shënuesit e autostradës që tani janë bërë vija me
pika
në përshkrimin e hartës sonë.
Diku në arkivin e filmit të ëndrrave tua
akoma rri një pupël nga një zogë i panjohur
që ti e gjete në klasën e parë
dhe një qante nga pambuk sheqeri
dhe tullumbacen që e lejove të fluturoje lart.
Çfarë mbetet përgjithmonë janë
lodrat që humben nën shtrat
plagët në gjunjët e tu,
njollat në xhinset tu të mbetura nga bari i një vendi të
largët.
Ashklat e vjetra kanë lëshuar rrënjë
në mishin tonë,
dhe llogore thupre janë tani duke rrjedhur në venat
tona.
Asgjë nuk zhduket përjetësisht:
kurdo vjen pranvera, mëmëdheu yt lulëzon
nën lëkuren tënde.
Analet janë të shkruara me fundet e këpucëve tona
në faqet e qyteteve
dhe muzgu
çdoherë shndrit me ngjyrat e fëmijërisë sonë.
Asgjë nuk zhduket përjetësisht, përherë.
pas avullimit, detet e kthejnë ujin prapë te burimi i tyre
dhe ne kemi orbitën tonë, ashtu sikurse planetët.
Dhe ne nuk dimë asgjë për ta.

Dhe unë i vendosa këmbët e mia në atë shteg
Eca derisa këmbët e mia u gjakosen
Eca , dhe unë isha duke i humbur plaçkat një nga një
derisa i gjuajta të gjitha
Fytyrat e qyteteve u kapen në rrjetin e syve të mi lajthi
Zemra ime ishte duke rritur shumë njerëz
Njerëzit ishin duke lartësuar duart e tyre tek unë
Dhe aty nuk kishte vend ku dëshiroja të qëndroj
Eca, dhe dielli shkoi poshtë e lart
Dallëndyshet vizatuan shenja në margjinën e qiellit
Era ishte duke folur butësisht në gjuhën e vet
Fillova të kuptoja fjalë të vetme
Erdha te bregu i një lumi të gjerë
Shikova në ujë dhe s´e njoha vetën
U ktheva rrotull dhe vazhdova të ecja
Eca përmes banesave por nuk fola me njerëzit
Fëmijët bërtitën dhe më gjuanin më gurë
Të rriturit e kthyen fytyrën pas
Humba paqëllimshëm, dhe nuk u ndala
Era ishte duke folur butësisht, dhe unë e kuptova qe
ishte duke folur me mua
Dhe erdha te bregu i një lumi të gjerë
Shikova në ujë dhe s´pash asgjë
Që nga atëherë kam shkuar rreth e rrotull në errësirë
Duke e ndjerë aksin e revolucionit tim
Dhe të vdekurit e mi janë shtrirë- askush nuk e di ku
Të vdekurit e mi janë shtrirë, dhe ata nuk do të zgjohen më
Të vdekurit e mi janë shndërruar në gur
Të vdekurit e mi janë shndërruar në pluhur
Të vdekurit e mi janë shndërruar në asgjë
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Shtëpia e prindërve të mi u përpi nga toka
Babai im eci larg nga vendi i paraardhësve
Dhe të betohem, ai nuk u kthye prapa.
Nëna ime ishte duke bartur barrën e një fryti të ri
Unë shikova rrotull dhe pash rrugën
Rruga ishte duke thirrur

43

ENDACAKU

DITËT E NAIMIT 2015
44

Dhe unë do të ecë të gjitha rrugët tokësore
Do të ha këmbët e mia deri në kockë
Do të harroj të gjitha fjalët njerëzore
Do të vij te bregu i liqenit të fundit
Era do të më thërret mua, dhe unë do të përgjigjem
Dhe unë do të bie poshtë sikurse fara e pjekur që bien
nga pema
Uji do të më merr dhe të më mbart
Do të endem tek qendra e rrethit
“Unë jam këtu, e bëra rrugën time”
Dhe ajo do të hapet dhe do të më lëne brenda
***

ZOTI QUMËSHT BUTË ISHTE
DUKE U SHPËRNDA
Georgi Gospodinov
Do të jetë bash kështu,
reja e fryrë e papërshkruar
që do të shtrihet në ballin tim
sikur një lugë kallaji
duke djegur lëkuren me të ftohtë.
Do të jetë bash kështu
mjegulla mëngjesi
që mbulon dhe turbullon çdo tipar
edhe heshtja që nuk përshtatet buzëve të tij
Dhe nuk do të ketë asgjë
Nuk do të jetë askush
Dhe unë
Pushoj të jem.
Një fjalë arratiset
dhe zhduket në mjegull
Një burrë ecë jashtë
dhe zhduket në mjegull.
Zoti ecë jashtë
por s´është askush të shihet
Dhe pra Zoti pëshpërit
dhe zhduket gjithashtu në mjegull.
Përktheu nga anglishtja Edita Kuçi Ukaj
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Ricardo Rubio u lind më 11
maj 1951, në Buenos Aires,
Argjentinë. Ai mori shtetësinë
spanjolle pa humbur të tijën.
Më 1967 përfundoi studimet
për mësues të gjuhës angleze
(Ciba), dhe më 1972 studimet
e tij në filozofinë Lindore, me
1973, analist programues, në
1974 ato të sofrologjisë dhe parapsikologjisë. Karriera
në antropologji iu ndërpre nga grusht-shteti ushtarak që
Argjentina pësoi në vitin 1976. Nga 1983-1986 ndoqi Fakultetin e kastilianishtes, Letërsi dhe latinisht (Elizalde) dhe
dialektikë (UBA). Mori kurse në gjuhën italiane, teknikatura në elektronikë, tregimin filmik, drejtor teatri, e të tjera.
Nxjerr në pah themelet e «poetikës së marsit» (20022005) dhe «Gratë e Poezisë» (2003-2006) në veprën e tij
letrare; «Turneu i Poetikës së parë» nga krahinat (2000),
Konferenca e Parë Organizimi Letrar AAP, në Victoria,
Entre Rios; Ekspozita udhëtonte nga Revista Letrare; organizimi i Kongresit Ndërkombëtar të shkrimtarëve të
Buenos Aires të San Marcos Sierras (1997-2004); Seria
e Leksioneve ku paraqiti fjalët e Elvio Romeros, Ester de
Izaguirre dhe Juan-Jacobo Bajarlía (2002); Cikli Tributes kryer nga GL Moon (1996-2006) dhe prezantimi i
shfaqjeve të shumta poetike; bisedimet dhe ligjëratat në
shkolla të mesme nëpërmjet nismës «Arti në duart tuaja» (2012-2014).Ndër pozicione të tjera, ka shërbyer si
Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës së poezisë amerikane, anëtar i Komitetit Organizativ të Fondacionit Argjentinas për Poezinë, Sekretari i Kulturës së parë dhe pastaj President i Shoqërisë së Shkrimtarëve të Argjentinës,
bashkë-drejtor, me Carlos Kuraiem, «Udhëtim Kulturor
Ekspozitash dhe Revista letrare».
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Në media të panumërta kombëtare dhe të huaja të
shtypura janë publikuar shkrimet e tij, disa në italisht,
gjermanisht, frëngjisht, katalonisht, galicianisht, anglisht, rumanisht dhe rusisht. Ai ka botuar poezi: «Shpikja
e çudisë dhe qasjet jashtë kohës së lirë» (1979), «Çelësi te unë» (1980), «Papritshmëria e Popujve» (1986),
«Lulet me bisht» (1988), «Lisi me zogj»(1996), «Simulimi
Rozë» (1998), me poezi fitoi Çmimin e Parë Leopoldo
MARECHAL),» Mishërim» (2001),»Ngjyra pothuajse që
mbrëmë» (2002, 2003 dhe 2014, e cila fitoi çmimet e
mëposhtme: «Daphne».
Libri më i mirë i muajit, Qeveria e qytetit Single Citation i Buenos Aires, dhe «Ariel Bufano» lyric çmimiteatral) versioni, «Legjenda Tromentor» (2002), «Në mes
të vijave të ujit» (2007), «Fijet Ariadna» ndahet Kuraiemi
dhe Utello (2010), «Tercinas» (2011). Ai botoi edhe disa
libra me poezi: «Zona substanciale», «Teopea».
Në tregimin e botuar: «Calumex» roman, 1984; «Komplot i heshtjes» histori, 1997; «Aliteracion, monoton dhe
lojëra të tjera», minicuentos, 2007; «Boshti» minicuentos, 2008; «Minicuentos Gray» (2009); «Atmosfera një
trashëgimi hermetike», roman, 2011.
Me ese: «Emilse Anzoategui - antologji poetike 19561999», zgjedhjen dhe studimin paraprak; «Elvio Romero, forca e realitetit» (Ediciones Servilibro, Asuncion,
Paraguaj, 2003); «Elvio Romero - Nga Toka intensive»
(2007, Buenos Aires); dhe të tjerët në libra të përbashkëta.
Në dramaturgji ka botuar: «swirls» (1997); «Komplot
i heshtjes» (1998); dhe «Nata shkruese» (2002). Ai ka
qenë edhe drejtor i teatrit në njëzet vepra me bashkëpunimin e Teatrit «Çdo njëri». Nëpërmjet Editorial sagjital
u botua në 2004: «Fjala e shpalljes: udhëtimi poetik i
Ricardo Rubio», nga Graciela Maturo.
Që nga viti 1980 drejton Grupin letrar «Kjo Hënë» e
cila ekziston që prej 1978, dhe gjithashtu botues me
të njëjtin emër. Ai ka fituar disa çmime në poezi, prozë
dhe dramë, dhe njohje për punën e tij si një animator
kulturor. Të panumërta janë paraqitjet e tij publike në
prezantime librash, festivale poezie, lexime tavolinave
dhe ngjarje të tjera kulturore.

Kur rrugët e agimit të hapura, të humbura,
qartësia është e frikshme.
Çfarë helmi mbyt insistimi
dhe iluzioni?
Çregjistrimi është një dritë distance,
çdo ngjyrë është më errët në biznes.
Ndërgjegjja shfleton mijëra marrëzira këtu
forcën dhe një zemër prej ari
në mes të gurit.
Ka sedër plagësh komplekse,
zogu me gërhamat agonike në panik,
duke luftuar peshkun e vogël
kundër dimrit me baltë blu.
Ka grua duar ngrohta si harku i kurrizit tim
dhe goditjet brutale në mish të jetës.
- Dërgoj praninë tënde kudo.
Tani me vite më fanitet përgjithmonë
dhe heshtjet janë në fund të një gjesti.
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Simulon zbavitjen ndërsa ndonjë herë nxitjen.
Shpirti është i përflakur me gdhi.
Mbyll sytë tu dhe ti imagjinojmë shenjat
një gjuhë universale.
Arsyet kërkoj ndërsa pulsimet habisin hidhërimin
derdhjen në çarje
zemra e tij e hutuar.
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KOHA NË DËSHIRA
PLAGË E PANEVOJSHME
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Unë ofroj këtë zë.
Fjalët janë jehona të gjallëruara
në të gjithë universin.

I ofroj ujë si një zemër
hap dyert e gjakun e tij.
Buka shkon nga dora ime për falje.
Një ulje hesht hijet shëruese
dhe, në zjarr, një shtambë me nenexhik
shpërndan ngrohje nga aroma.

«Se në shkretëtirë absolute:
kaluarësia e mbyllur, inerte;
minon atë hirin pa gjumë,
që miza indiane, verbëron;
kontradiktën që ndan britmën e parë
qesh i fundit që nënshkrova trimërinë tonë
ky kurs është i uritur,
i errët e brutal,
tribuna ku ata luten.
Ashtu si një tigër i plagosur
dua të bërtas nën pemët e mia të gjakut.
Çdo ditë dielli tërheq qytetin
dhe çdo mëngjes në çimento të afishohet
ngurtësimi i shpirtit.

Fëmija luftëtar gjunjëzohet para mesdite.
Wikipedia nuk ka memorie, por zgjedhin muzikën:
dëshiron të dijë nëse ajo është dora e djathtë.
Dëshiron të rritet si një shelg vertikal
Gëzofi i plogët.
Provoni fjalën
pa gjuhën e ngathët të gjigantëve.
- Kompania trullos arsyen e shkretëtirës
çdo gjë në distancë është e paqartë.
Asgjë këtu s’qëndron
Kjo është një kohë djegie dhe hiri.
Edhe pse sytë e zbehtë në rrjetat e zellshme
pranojnë dorën
shteron zemra dhe shpirti dhe durimi.
Çfarë do të bëj me mbrëmjen
kur dritat agrisen poezinë
kur aroma e viteve që kam
veshen, dukshëm si shkëmbinjtë,
të pashmangshëm
                   absurd,
triumfon Jeta në kërkim të një kardinali
dhe askush nuk tregon se çfarë di unë?
(Do të të mbushë me heshtjen e uritur
    natën për të fshehur nga gurët e tyre.
Nuk do të ketë vende të zeza
    ose pyje ku qeshen.)
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Dielli dhe mjegulla nuk korrigjuan britmën.
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xxxxxxxxxxxxxxx Piktura II
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Rodney Saint-Éloi, i lindur
në Cavaillon (Haiti) në vitin
1963, është poet, shkrimtar,
eseist dhe botues. Eshtë diplomuar për letërsi frankofone në
Universitetin Laval në Kanada.
Punimi i tij i diplomës Lindja e
poetikës kreole në Haiti është
nje studim mbi historikun dhe
format e ndryshme te gjuhës kreole. Rodney Saint-Eloi
ka themeluar në Haiti shtëpinë botuese Memoire, revistën kulturore “Cultura” dhe revistën mbi artin dhe
letërsinë “Boutures”. Prej vitit 2001 jeton në Montreal.
Prej më shumë se 15 vjetësh ka drejtuar faqen kulturore në të përditshmen Le Nouvelliste. Poet dhe eseist,
Rodney Saint-Éloi është autor i dhjetra librash me poezi si Kisha një qytet të lumtur me ujë, tokë dhe ylber
(1999), Një pemë në pirogen time (2003), Recitativ në
vendin e errësirës(2011), Jacques Roche, po të shkruaj
këtë letër (2013). Drejton disa antologji së bashku me
Georges Castera, Lyonel Trouillot, Stanley Péan, Franz
Benjamin, Laure Morali. Në vitin 2010, shtëpia botuese
Michel Lafon ka botuar tregimin e tij Haiti, mos u nënështro! (Haïti Kenbe la ! )me parathënien e Yasmina
Khadra. Vepra e tij e përkthyer në anglisht, spanjisht,
japonisht, është si një rrugëtim i gjatë përmes qytetesh dhe portretesh njerëzore. Në vitin 2003 themeloi
në Montreal shtepine botuese “Mémoire d’encrier”, e
cila u be shumë shpejt pikë referimi e diversitetit letrar
dhe kulturor të shkrimtarëve me origjinë të ndryshme.
Prej vitit 2008 drejton Hapësirën Diverstiteti në Sallonin
ndërkombëtar të librit në Quebec, ku çdo vit mirëpret
me dhjetëra e dhjetëra autorë. Nismëtar i veprimtarisë
Takime autorësh në Haiti , zhvilluar nga 1- 8 maj 2013,
ku u mblodhën rreth pesëdhjetë autorë dhe profesionistë të letërsisë nga Haiti dhe Quebec-u. Rodney Saint-
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Éloi është nderuar nga qeveria e Quebec-ut me çmimin
Charles Biddle 2012 « për kontributin e tij të veçantë në
zhvillimin e artit dhe kulturës në Quebec”
***
Jam bija e baobabit të djegur
Ky është emri im agimtar
S’jam Maria as Altagracia
Fatin e virgjëreshave s’e dua
As fytyrën e tyre gdhendur në dru bliri…
I qashtri zëri i saj pëshpërit
Jam bija e baobabit të djegur
Kam takim me diellin
***
Errësirën rreh qielli
Horizontet janë venitur
Në shpirtin tim dita zbardhëllon
Në rrathët e Zanës gjallë mbeta
Zemra ime do të ndalet
Kur kohës gjakun tim t’i kem dhuruar
Po i mbyll sytë që gjumi t’më kaplojë
Po i mbyll sytë që lotët t’më pikojnë
***
Jam bija e baobabit
E lindur në një tokë beharnash
Nga një yll rebel
S’kam letërnjoftim
S’jam e huaja
As armikja
Bashkatdhetarët në shtatë kombe më ndajnë
Nuk e di kujt i shëmbëllej
Pasqyrat kalesën time shpërfillin
***
Ajo trupin ia hedh rërës së bardhë
E i vihet pas gazelës që i lëpin lëkurën
Katër anëve të horizontit
Zemra rreh e brishtë
Le të marre sekush barkat e tij prej letre
Trumbetat e kaltra qiellore
Dhe hesapet për të larë
Kohë premtimesh dashurie
Ngjizje e erërave të lindjes
Brengë detrash të goditur
Vetëflijim i bletëve në pranverë
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U lind më 13 prill 1962, në
Trebosh, Tetovë. Fakultetin Filologjik, Degën Gjuhë dhe Letërsi Shqipe e mbaroi në Universitetin e Prishtinës. Magjistroi në letërsi në Universitetin
e Tiranës, në temën “Struktura
e poezisë së Azem Shkrelit”.
Eshtë doktorantë i Letërsisë në Tiranë. Ai, është mësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Tetovës.
Botoi vëllimet me poezi “Pagëzimi i viteve”, 1994,
“Projekti I thyer”, 1997, “Vdekja e paktë”, 2001. Më vitin
2001, “Akademia Orient - Oksident” në Bukuresht ia
botoi në gjuhën shqipe dhe rumune vëllimin me poezi
“Vdekja e paktë / Putina moarte”. Në vitin 2004, PEN-i
kroat dhe Shoqata e Shkrimtarëve Kroatë ia botoi vëllimin dygjuhësh kroatisht/ shqip, me titull “Poezi”. Në
vitin 2004, Sh.b “Feniks” nga Shkupi ia botoi në gjuhën
maqedone librin me poezi të zgjedhura “Dvorski son”.
Në vitin 2000, në bashkautorësi botoi librin me dëshmi të masakrave në Kosovë “...edhe ne dëshmojmë /
We Witness”, Sh.b. “Ditët e Naimit” (shqip-anglisht).
Shtëpia botuese italiane “La stanca del poeta – 57” në
vitin 2009, ia botoi vëllimin me poezi “Stracci di vita”,
ndërkaq, po atë vit i botohet në gjuhën angleze libri poetik “Life‘s Rags”. Më 2014, I botohet në gjuhën
frenge librin me poezi “Les Albanian marathon”. Në
Japoni, Junpa books ia boton poezinë me titull “Duet
of Roads” (dialog poetik -Taro Aizu). Cikle poetike të tij
janë botuar edhe në gjuhën spanjolle, hebraike, arabe,
rumune, ukrainase, induse, turke, polake, boshnjake,
kroate, maqedonase etj. Poezia e tij është përfshirë në
disa antologji ndërkombëtare. Ka marrë pjesë në festivale poetike ndërkombëtare dhe ata vendore. Është
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Shaip EMËRLLAHU
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nderuar me disa çmime letrare.
Ka punuar gazetar në mediumet elektronike dhe të
shkruara, brenda dhe jashtë vendit. Për disa vite ka punuar redaktor i Rubrikës së Kulturës në të përditshmen
“Flaka”.
Është themelues dhe drejtor i Festivalit Ndërkombëtar
të Poezisë ‘Ditët e Naimit’.
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KAH PO SHKOJMË
bishti i natës
mbeti për çerdhe buklash
gjethi i mëngjesit
plasi me zor
kah tash?!
1994

MOLLËT E TETOVËS
nëpër koncerte shekujsh
i krasiste e ujiste Tetova
Mollët e veta
si kokë kripe
të vjen të pëlcasësh
kur i sheh tutje
si i grin dhëmbi i keq
fundja
hëngrën aq
sa t’u mpihen dhëmbët
Tetovë, 1989

ende pa të pushuar
tambli të të rrjedhë,
qimet e flokëve
filluan të të zbardhen
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ç’fat paske
o Brezi im?!
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BREZI IM

UDHË PA KRYE
po s’u kape për rrënjë jete
valët e hazdisura të marrin para
oxhakun tënd në nevojtore
e kthen Korbi i Alan Posë
pëllumbat as përreth s’fluturojnë
kahja e gishtit tregues
kah ti
është më e keqe se arma
ajo të shteron zërin si në ëndërr
e mbytesh djerse
në kërkim shtegdaljeje
damka në ballë
është e neveritshme
si buzëqeshja e pushtuesit
mbase për një mulli uji shkon
udhët pa krye
gjithmonë shfrytëzohen
nga kryet pa udhë
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Jessica Flynn ka shkruar poezi nëpër ciklat e ndryshme
të jetës së saj. Poezitë e saj u
botuan në antologji të shumta;
ajo u shpërblye me «Editor>s
Choice Awards», u nominua
për Ambasadorin e Poezisë të
Vitit nga Poetry.com dhe përmendet në librin ndërkombëtar «Who>s Who in Poetry». I pëlqen të ndajë ndjenjat
e saj dhe poezi frymëzuese në recitime me mikrofon të
hapur, në kafene dhe në tubime shoqërore.

BILETA NJËDREJTIMËSHE
Jam një grua që ka luftuar brenë dhe jashtë
varësisë.
Kalimi i një linjë të tillë vdekje s’ishte
kurrë një opsion për mua.
Por sapo kisha kaluar atë, i premtova vetes
Do të kthehem prapa ... përfundimisht.
Sikur të kisha blerë një biletë kthyese dhe
diku përgjatë rrugës rastësisht e humbur atë.
Edhe pse nuk kishte harruar në lidhje me të.
Kjo zbrazëti e papritur në kuletën time,
qiellza mblidheshin nga ajo që kisha gëlltitur
ndërsa po dëgjoj pëshpëritjen e uiskit në
bërthamën time, kështu hiri dhe uria.
Ishte si të isha i mbërthyer në një makth të përsëritur
ngacmimi me vegimet brenda dhembjeve të mia.
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Jessica FLYNN
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Ndjesi numerikisht portretizuar zgjuarsie në
Sedativët e rrethanave gjithashtu
si formacionet e asaj që mund të ketë qenë e imja
të nesërmen për ta ndjekur ...
Ende vazhdova në gëlltitje.
Oh kohet që kam shpenzuar duke u tretur.
Ndërdijet huamarrjes të ideve të
humbjeve të gjithë alkoolit të erdhi së bashku me varfërinë
vendimmarrja.
Paratë e shpenzuara për pije të panumërta, vetëm
ndjenja
boshe në shpresat që mund të fundosen.
Unë i them vetes «Nuk është edhe aq keq»
si zërat në kokën time
filloi të shtohet matematika.
Do të kisha filluar thyerjen e premtimet për veten time
që kam kërkuar të harroj së ishte duke bërë.
Thellësisht brenda isha duke shpresuar
Do ti kishte bërë ato.
Kjo tingëllon si diçka e dikujt vetë do
kisha thënë dhe pastaj përsëri,
Kam qenë vetëm duke shpresuar se do të harroj atë
ditë
ajo ishte menduar për mua.
Dhe ende mund të kujtoj
ndezjen e syve të mi në pasqyrë time
si folën gënjeshtrat për mua.
Varësisë zgjedhjes për të kryer një punë është bagazhi në,
Parkojnë të vetë brenda meje dhe qëndron një kohë,
dhënia me qira e pasurisë sime.
«Jam mirë.» Unë do të thoja.
Ndërkohë makina ime e brendshme
do të dridh ingranazhet e saj në mua.
Në pamundësi për të kryer largimin tim
Performanca me zgjuarsi
dhe ndiqni vendimmarrjet inteligjente në vazhdimësi.
Arritja e marrëveshjes vetëm përmes gjumit tim,
Do të bjerë në gjunjë si shishja e ndaluar.
Duke parë copa të shpartallua
Tek lundron poshtë fytin tim
duke plotësuar një boshllëk që ndjehet aq i etur.
Pashë një zjarr, si duart e mia filluan të digjen.
Sikur të ishin topa zbrazës e flakë ndezur
dhe unë i destinova ata në tokë.

Arrijnë për lumturinë e dikujt.
U betova në horizont do të dukem më shumë
bukur dikur isha e matur e mjaftueshme për të parë atë.
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Dhe tani më në fund arritja e marrëveshjes
me vetën ndërsa zgjuar dukem,
Tani shoh justifikime grumbullimesh dhe
ndërtimi i vetë-shkatërrimit
ashtu siç ka qenë e ri-ndërtuar mbi mua.
Këto toksina kanë qenë të tillë një
Djalë i poshtër i një kurvë
mënyrat që ata përdoren në buzët e mia dhe rrëzimet
poshtë shpinës time si një dorë ngushëlluese.
Mesazheve dhe sharjeve
stresi rreth shtresës time të fortë,
ndërsa devijohet hollimi në rrëmujat e mia
në një kazan të valë të frymëmarrjes alkoolike.
Dhe tani ...
Finalja më në fund marrëveshja me veten, ndërsa
zgjuar,
Zgjedh një biletë vajtje.
Varësisë mund t’ia mbani të gjitha kufizimet e saj
dhe goditjet pas shpine katastrofat,
Nuk do të kanë nevojë për atje ku unë jam duke
shkuar.
Ajo mund të marrë mbrapsht të gjitha makinat që
zhbëhen
dhe frikësimi i lart nëpër fytyra,
dyndja e derdhur në kafazet tona skeletike,
Dobësia është e rreckosur me mua
dhe madje edhe taksat që ata më ngarkuar për këtë mut.
Unë tani jam i etur për lumturi.
Flaktë varshmërie të tilla
nuk me ka dhënë mua për këtë.
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Kryevepra dhe djegia e të gjitha barrëve të mia
në fëlliqësinë e saj.
Varësia ndezi brenda si e pashë funeralin tim
precedenti fillojë ... për atë se ishte me vlerë.
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KAMELEON
Dua ta ndryshoj botën.
Po.
Nëse nuk keni dëgjuar më saktë
Unë thashë dua ta ndryshojë botën!
E di që ju keni menduar dikur për këtë
por unë kam bërë tutje dhe e thash.
Unë do të jem përgjegjës për ndryshimin e botës.
Dhe kur thashë, atë që me të vërtetë ishim ne.
Për këtë duan urgjentisht të kthehet në një nevojë.
Kjo është një dhuratë e etiketuar me një ndjenjë besimi
Hedhur në përparimin tonë të punës-përbashkët
ngase ju duhet
të kujtoni besimin në mua
sikur unë gjithmonë besoj në secilin prej jush.
E mora vesh se ne jemi të gjithë fajtorë për çrregullimet,
Keqinterpretimet e vendimeve të dobëta
dhe të njohura për shpërfilljen e veprimeve tona.
Por ajo kurrë nuk është vonë të praktikosh ndryshimin
e tyre
dhe hapi i parë drejt lumturisë është durimi.
Siç jam predikuar këtë për ju,
Pres që të paktën një mjet të vetë-kaloj përmes
që ne gjithmonë do të mblidhemi për së shtrenjti
prej mësimeve të nxjerra nga e kaluara jonë,
sepse ata kanë një histori për të treguar.
Dhe udhëtimet jonë është i rëndësishëm për tu rrëfyer
në këtë idenë e një ndryshimi drastik.
E di se të gjitha merren aq frustruese
sepse jam, siç jeni ju, një qenie njerëzore
dhe marrë po aq zhgënjim sa të gjithë ju mund ta
ndjeni.
Për ta elaboruar atë deklaratë,
kurrë nuk ndalet duke u përpjekur pasioneve tuaja.
Dhe më lejoni t>ju them pse.
Sepse kjo botë ka nevojë për ne
si një palë syza të qartë
për të parë ndryshimet që po ndodhin
dhe jo vetët tona në një vizion të paqartë duke kaluar.
Ky vullnet për të mirë apo keq na zhvendosin si prizmave,

Dhe shihni, ne jemi individë
ndonjëherë që nga fillimi
kur ADN-ja jonë është bërë e ndashme
por ne ende rritemi përmes ritualeve.
Dhe nga kjo ditë
ne do të lidhemi në vazhdim.
Barazi e unifikuar,
hyjnia shkëlqen përmes çdo personaliteti
dhe kur ne jemi bërë prishja e fundit! ...
Ne bëhemi të këmbyeshëm.
Bëhemi ndryshimi nga brenda dhe të aftë.
Ne nuk jemi fshehur prapa “camo».
Jemi vend i shqetësuar
duke shpërthyer me anë të qëndrueshme,
vetëm në gjendje të heqjes së marifeteve tona
si të pazëvendësueshëm, forma këmbyes e jetës.
Krijimi i ndryshimeve për një botë të re.
Ky nuk është fundi miqtë e mi kameleon.
Ky është vetëm fillimi.
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Ne jemi të këmbyeshëm.
Brenda të ndryshueshëm dhe të aftë.
Aktualisht? ... Ndërkombëtarisht irracional
promovimin e paqëndrueshëm.
Ne jemi një makth shpalosës,
hedhur larg zgjidhjes
në dhomat e frymëmarrjes së zjarrit.
Ne jemi kameleonë Kamuflimi
duke harruar se si derdhet lëkura jonë e vdekur,
shkëputur dhe kërcënuese për jetën
me fuqinë tonë të korruptuar
të kanalizuar negativisht,
shtrihet puna në terren në një rrugë kaq të dëmshme,
ne po detyrojmë rininë tonë të besoj
sa e padrejtë e ardhmja e tyre do të jetë.
E saktë? ... Po kjo nuk duket e pasakta.
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duke formuar forma kontradiktore jetës
kundër vetë gjakderdhjes me forcë të ndërgjegjshme.
Duke vepruar vargjeve të luftës.
Por mos të guxojë frika ta pushtoj shpirtin tuaj
sepse ne jemi qëllimi
pas së vërtetës që duhet thënë.
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DASHURIA PËR FJALËT
Oh çfarë do të thotë të shkruash poezi ...
Të lindë nga një pjesë e imja,
derdhje jashtë sikur të ishte gjakderdhje bojë
dhe përmes mirësive të mia duket
lirimi dhe shërimi ... rrahë zemra ime.
Rrahë dhe shërohen ... monstum brenda meje.
Liron dhe të shërohet.
U betova një herë do të shkruaj tregime për të lexuar;
një formë vetë-ngushëllimi.
Dhe kështu do të duket aq e rëndësishme për veshët që
dëgjojnë
nga ato prej po shikon dhe frymëmarrja
që të tjerët duhet gjatë të lirohen dhe shërohen me mua.
Deri në çfarë dhemb brenda
nuk gjuan më ëndrrat tona.
Dhe të ndërtojë pellgje në sytë tanë mund të rrjedh
ndershëm,
kulloj dhimbjen si zhytet në fund të këtij deti.
Një baticë emocionale mund ti pastrojë demonët tona.
Ne mund ta kalojmë bregdetit padëshirueshëm
dhe lundrojmë më anën tjetër,
duke prerë lirshëm nga ankorat tona.
Supozoni se kemi bërë atë atje të gjallë.
Teorikisht parashikohet ai vend në parajsë.
Duke besuar ne mund të prekim atë duke arritur brenda
dhe shtrihen lëkurëzat tona
vetëm sa për të lënë pas atë që ka qenë
dhe vej këmbët mbi tokën e të ardhmes sonë.
Në atë moment e më pas
kemi bërë një zgjedhje të tejkalimit;
nëse është apo jo jemi të përgatitur për t’i lënë këto ujëra.
Dhe nëse i kemi në ne, mund ti ndryshojë që të nesërmen e ardhshme.
Vetëm të marrë hua nga e kaluara jonë
çfarë do të na ndihmojë në rritjen e fortë.
Duke i premtuar vetes praktikumin e urtësinë
ndërsa ne lirohemi dhe shërohemi nga hidhërimet tona.
Lirohemi dhe shërohemi ... zemra jonë rrahë.
Lirohemi dhe shërohemi ... monstrumet brenda teje.
Lirohemi dhe shërohemi.

Besoni se ëndërrimi nuk është thjesht për të fjetur.
Megjithatë është një lehtësim faktik
ndërdija jonë ishte duke u përpjekur të fliste
përmes vizioneve jo të pamundur për tu arritur
realisht tani mund të ndjehemi të bllokuar.
Por ne nuk jemi vetëm qelizat e vdekura pluhurosur
jashtë imagjinatës,
mbyllur në një zbrazëti, ndërsa jemi duke luftuar të
duam të zgjohemi.
Nëse dëgjoni nga afër me frymëmarrjen që merrni,
ne jemi gulçues për diçka më të përmbushur.
Tani ju lutem vetëm zgjohuni me mua! ...
Dhe ndiçni zërin e mundin e zemrës tënde!
Navigo anijen tënde larg nga zonat e luftës dhe rrjedhjet e benzinës!
Ngre velat tua për të kapur erën
dhe bëjë atë parajsë për ëndrrat tuaj!
Lirohesh dhe shërohesh me mua!
Lirohu dhe zgjohu me mua!
Lirueshëm dhe shërueshëm!
Mirupafshim monstrum brenda vetëve tona ...
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Ju thashë kisha për qëllim të shkruaj histori të jetës për
tu lexuar.
Dhe siç e dini, të gjitha ato fantazi të fëmijërisë
nuk janë si të rriturit atë që ata ishin të destinuara të
ishin,
nuk flitet për të vetëm të na futet nën mbulojë,
por u recituan për të na treguar se çfarë kemi dashur
të jetë
dhe ishte akoma të thuhej kur u lexua të bëhej e besuar.
Edhe pse kurrë nuk e kam kuptuar
pse ata u ndanë në formën e të jetuarit në një ëndërr.
Ndoshta disi duhej të lidheshim
aq të ri të krijonim bërjen e besimit tonë veten;
mësuar herët të transformonim moralin në krijuesit e
besimit.
Në moshën time të rritur kam kërkuar të na bëjnë të
besojmë.
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Eduard Harens, u lind më
27.08.1982 në Armeni. Studioi në Universitetin Shtetëror
Armenian (Fakultetin e Studimeve Orientale), Yerevan Armeni. Në Universitetin e Kajros
(Fakulteti i Studimeve Orientale), Kajro Egjipt. Aktualisht ka
gradën master.
Është nderuar me çmime letrare dhe ka marrë pjesë
në festivale të ndryshme ndërkombëtare
Poezitë e tij janë botuar në revista dhe antologji të
ndryshme ndërkombëtare.
Ka botuar «Një ëndërr e humbur” Zangak-97, shtëpia
botuese Yerevan 2000. „Ëndrra të Lodhura“ Zangak97, Shtëpia botues Yerevan 2002. “Gjysmërrëfimi i
tregimeve” Zangak-97, Shtëpia botues Yerevan 2004.
“Shiu karafilave” Zangak-97, Shtëpia botues Yerevan
2005. “Vigjilenca Lëkurëtarie” Zangak-97, Shtëpia botues Yerevan 20
***
sot,
më shumë se kurrë,
fillova
të kem nevojë për ekzistencën e Zotit.
Por nëse ai ekziston,
në këtë rast
sot
më shumë se kurrë
gradualisht, kam filluar të besoj
për këtë legjendë të shenjtë,
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Eduard HARETNS
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se djali i tij
ishte një njeri i thjeshtë si unë,
edhe pse ai mund të mbajë
valët e detit nën këmbë ...
Për shkak se
sa vjet,
Unë jo vetëm që jam duke ecur,
por jam duke vrapuar
në oqeanin e
Dhimbjes dhe Dashurisë ...

URDHËRIMI I NJËMBËDHJETË
Kur me le Dashuria shkoj prej duarve tua,
jap një duartrokitje
Për dobësinë e shpirtit tënd.
Dhe për faljen e dritës që fluturoi
nga qepallat tua
jap një duartrokitje me shuplakë në faqen tuaj
nga e cila ju grisi fyelli i aromës.
Bëje një duartrokitje për fyellin ...
Një dorë jep një duartrokitje shumë .
E diel akuzuese
Trëndafilat e natës janë të bardhë
si gjuha hebraike.
E doja lutjen e humbur e hënë harkore.
Në mëngjes ... ndjenja e erë
ishte Armenishtja
si e kuqe ...
Lutja
Perëndia ju sheh në ëndrrën e tij.
Biseda mes miut dhe zogut ...

Lulja është fshehtësi
e dhimbjes;
një buzëqeshje medituese.
Pasardhës emri mëkatar.
Përtej zakoneve personale
të lutjes,
vetë-mohimi i një peme
është po aq i ndritshëm
sa të ngrohta janë duart
e natës.
Po ngrij ... emrin tuaj.
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Hija e ngjyrës
është shkallë
e plagës së ditës;
duke ecur qetësisë
së një ëndrre të hasur ...
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(MAQEDONI)

U lind më 1955 në Gajre të
Tetovës. Shkollën fillore dhe të
mesmen e kreu në Tetovë, kurse Fakultetin Filozofik- Dega e
Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe në
Prishtinë. Pos poezisë shkruan
edhe kritikë dhe përkthen nga
gjuha gjermane. Ka përkthyer
poezi prej Erih Fridit, Paul Celanit, Roze Auslanderit, H. M. Ecenzbergerit, Folfgang Behlerit. Ulla Hanit, Myhael Krygerit si dhe studimin ,,Mjeshtëria e interpretimit,, nga Emil Shteigeri, etj.
Në konkursin letrar ,,Goranova prolet,, që mbahej në
Zagreb, fitoi me librin ,,Fluturimi i largët,, të cilin shpërblim e botoi Rilindja, 1987. Librin e dytë ,,Sheshi i shtrigave,, e botoi më 1992, librin e tretë ,,Gjurmë malli,, ia
boti Flaka 1993, Ka qenë themelues i Grupit letrar në
Tetovë dhe Redaktor përgjegjës i revistës “Vlera”. Madje
ka qenë edhe njëri ndër themeluesit e Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve në Zvicër, një kohë ka qenë në kryesinë e Shoqatës së poetëve ,, Pro dichtung Ballada,, Zvicër etj. Me poezitë e tij ka fituar nëpër shumë konkurse
të ndryshme letrare. Më 2007 Merr çmimin Akti i shpirtit
për poezi motivuese nga Shoqata e artistëve ,,Pushkin”,
Klubi i Shkrimtarëve “Jehona e Karadakut”, më 11 mars
2009 i dha mirënjohje për fitimin e vendit të parë me
poezinë ,,Nënat e dëshmorëve’’ Në vitin 2014 merr
shpërblimin ‘’Abdzlayis Islami’’ nga përkthyesit e Maqedonisë. Ka punuar disa vite në arsim. Një kohë të gjatë
ka vepruar dhe punuar jashtë vendit, në Zvicër.
Tani jeton si krijues i lirë.
Veprat e botuara:
Fluturimi i largët, poezi Rilindja, Prishtinë 1987
Sheshi i shtrigave, poezi Tetovë, 1992
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Gjurmë malli, poezi Flaka, 1993
Vepra kritike
Largimi nga izolimi, Tetovë 2010
Provokime metaforike, Tetovë 2011
Përkthime
Todor Çalovski Truall, poezi 2010
Antologji e poezisë moderne gjermane 2013
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PAVDEKËSI
Nga njerëzit e djeshëm
Dhe fëmijët e nesërm
Valojmë flamurin e kohës
Kërkimi i një fjale
Zbulohet duke shfletuar
Fjalorin e madh të ditës
Njeriu bëhet më i druajtur
Një robot shkon më tej
E djeshmja murohet në të nesërmen
Informatat eksplozive shpalojnë energji
Dhe bartin në vete
Mendimet tekanjoze të njerëzve
Nëpër pavdekësinë e kohës

TOPONOM
Emrin tim e gozhduan me gjak
Si Jezu Krishtin me thumba helmi
Nëno moj
Loja me zjarrin
Zgjoi nimfën shterpe të malit
Shtatë ditë e shtatë net
Hëngra veten
Duke kërkuar emrin tim të plagosur
Në rrashtën e Jetës
Në zabel të Krauçit (1
Korbat krrokatin kërrusjen e vet
Kra kra kra kra kra kra kra

KUFIRI HAPUR
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Emri im edhe pas nëntë plagëve
Qëndiset me lulëkuqet e qëndresës
Nënë moj

Midis nesh nuk ka kufi
Vazhdimësia kërkohet
Nëpër faqet e librave
Pa shpine noton fëmijëria
E një punonjësi të hekurudhës
Pa shiko si na vjen hija prapa
Besimi na lidhet në gjuhë
Fjalët copëtohen nga ndryshku i kohës
Ne shkojmë më tutje
Në veshin e majtë
Strehojmë vendlindjen
Si duhet të notojmë
Kur lëkura bëhet e tejdukshme
Nga largësia e kufirit të hapur

NËNË TEREZA
Midis lindjes dhe vdekjes
U bëre përmendore shërimi
Rastësisht të polli Ballkani
Për të shpëtuar jetën e xhindosur
Ti je dashuruar me skeletet e Kalkutës
Kacafytesh me vdekjen e irnosur
Për të çelur jetë në dyert e botës
Midis Kalkutës e Dergjelingut
Të kafshoi uria e skamnorëve
Ti Nënë Terezë ecën drejt vdekjes
Me aromën e malit tonë
Të lumtë moj nënë!
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MACJA E ZEZË
Të pafatët të hodhën
Në humnerën e trishtueshme
Ti ende nuk ke rënë në shpinë
Mjaullitja jote është e varur
Për kthetrat e vetmuara të jetës
Që frikën e bën të uritur
Kur ia pret rrugën
Me syrin e mprehur të natës
Koha do të mbetej pa gjurmë
Nëse nuk gërvishtet
Nga kthetrat e tua të përhershme
O mace e zezë

Përherë e lëpin kohën
Fort e më fortë
Pa eshtra dhe pa lëkurë
Të vendosur në vete
Dhe kurë nuk bie në shpinë
Ti mace e zezë
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(DANIMARKË)

Niels Hav, poet dhe prozator i tregimeve të shkurta jeton
ne Danimarkë me gruan e tij
Christiana Bjørkøe. Ai udhëton
shumë në Evropë, Azi, Amerikën
e Veriut dhe Jugut. Hav është i
njohur gjerësisht në vendin e tij
të lindjes Danimarkë dhe librat e
tij janë përkthyer në shumë gjuhë duke përfshirë gjuhët Anglisht, Spanjisht,Portugalisht,
Turqisht dhe Italisht. Që nga debutimi i parë në letërsi në
vitin 1981, krijimet e tij përfshijnë pesë vëllime me poezi
si: Lumturia e trupit (Happiness In the Body) , Gjeografia
e shpirtit (Geography Of the Soul), Okay Zogu i Zjarrit
(Firebird Okay) , Kur të bëhem i verbër (When I Become Blind), Elementët (Elements) dhe tre përmbledhje me
tregime si: Pafuqia e ndaluar (Powerlessness Forbidden),
Momenti eshte nje hapje (The Moment is an Opening),
Vera iraniane (The Iranian Summer). Ai gjithashtu është
fituesi i disa çmimeve kombëtare.
Vështirësia e njohjes së gjuhës daneze iu mohon shumë lexuesve nga bota anglo-saksone kënaqësinë e të
lexuarit të poezisë daneze. Libri me poezi të zgjedhura
i Niels Hav “Ne jemi këtu” (We are here) përkthyer me
mjeshtëri në Anglisht nga Patrick Friesen dhe P.K. Brask
u mirëprit dhe poeti u konsiderua si një prej poetëve më
te talentuar te gjallë të Danimarkës.
Siç tregohet në librin “Ne jemi këtu” poezia e Hav
karakterizohet nga ekonomia e shprehjes, një gjuhë e
drejtpërdrejtë që të bën për vete, humor i këndshëm,
ironi që shpesh ia drejton vetes së tij, imazhe tërheqëse
dhe një ton të ulët të përmbajtur por këmbëngulës të
një ankthi egzistencialist. Pavarësisht ose ndoshta pikërisht nga mungesa e shtirjes në gjuhën e tij dhe me
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natyrën e larmishme të subjekteve te krijimeve, poeti ia
arrin që edhe poezive të tij më te shkurta t’ iu japë një
kuptim të thellë.
Poezia e Niels Hav tek”Ne jemi këtu” prek të gjitha
shfaqjet e asaj qe quhet qenie njerëzore e ndjeshme
në një botë joprefekte dhe të përkohshme. Lexuesit do
të gjejnë shumë gjëra të njohura për ta në këtë përmbledhje por do t’i përjetojnë këto gjëra të njohura
përmes lenteve të ndryshme që mund të ndihmojë për
ta vendosur botën në një perspektivë më të kthjellët dhe
mundësisht më të qartë.

NË MBROJTJE TË POETËVE
Çfarë të bëjmë me poetët
Jeta është e ashpër me ta
Ata duken kaq mëshirues të veshur në të zeza
lëkura e tyre e mavijosur nga stuhitë e brendshme
Poezia është një sëmundje e keqe
Rendje e shoqëruar me kokëçarje
Ulërimat e saj ndotin atmosferën si rrjedhjet
nga stacionet e energjisë atomike të mendjes, është
psikopatike
Poezia është një tirane
I mban njerëzit zgjuar natën dhe prish martesat
I tërheq njerëzit drejt kasolleve të shkretuara
në mesin e dimrit
ku ata ulen të dëshpëruar duke i mbështjellë veshët
me shall të trashë
Imagjinoni ç’torturë!
Poezia është flamë
Me e keqe se gonorréa2, neveri e vërtetë
Por kuptoji poetët, është e zorshme për ta.
Duroji poetët
Ata bëhen histerikë sikur po presin binjakë
Ata skërmitin dhëmbët edhe kur flenë
Ata hanë ushqime bajate dhe bar.
Ata rrinë jashtë nën erën ulëritëse me orë të tëra
duke u torturuar për të gjetur metafora tronditëse.
Çdo ditë është e shenjtë për ta
Oh të lutem, ki mëshirë për poetët
Ata janë të shurdhër dhe të verbër
2 Sëmundje veneriane

Askush s’mund t’i shpëtojë ata
kërdisur me poezi si ata që fshehin lebrozën
Ata janë të burgosur në botën e tyre të fantazisë
Një geto rrëqethëse plot me demonë
dhe fantazma hakmarrëse
Kur dielli shkëlqen fort në një ditë të kthjellët vere
Ju shihni një poet të mjerë
që i dridhen këmbët kur del nga shtëpia, duket i zbehtë
si i ngritur nga varri dhe i shfytyruar nga mejtimet
Vrapo dhe ndihmoje atë.
Shtrëngoja lidhëset e këpucëve, çoje në park
dhe ndihmoje të ulet në një stol
në diell, këndo pak për të,
blej një akullore dhe tregoja një histori
sepse ai ka shumë brenga
Ai është tërësisht i rrënuar nga poezia.

VIZITË NGA BABAI IM
Babai im i vdekur erdhi të më vizitojë,
ulet në karrigen e tij të zakonshme
Mirë, Niels! më thotë
Ai është ezmer dhe i fortë,
flokët e tij shndrisin si llak i zi
Njëherë ai lëvizi gurët e varreve të njerëzve përreth
duke përdorur një levë hekuri dhe një karrocë dore
Unë e ndihmova atë
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Poetët janë si fëmijët e prapë
të përzënë prej shtëpisë së tyre nga e tërë familja
Lutu për ta,
ata kanë lindur të palumtur.
Nënat e tyre kanë qarë për ta
kanë kërkuar ndihmën e mjekëve dhe avokatëve
derisa hoqën dorë
nga frika se po prishen mendsh edhe ato
Oh, qaj për poetët.
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Ndihmoji kur i sheh të shtangur në trafik
në ato pengesat e tyre të padukshme
duke kujtuar çfarë u shkon ndër mend.
Herë pas herë ndonjë prej tyre ndalon,
të dëgjojë një sirenë të largët
Trego konsideratë për ta
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Tani ai ka dalë vetë nga varri i tij
Si po shkon jeta? më pyet.
Unë i tregoj për gjithçka
për planet e mia dhe dështimet
Në tabelën e lajmërimeve ka shtatëmbëdhjetë fatura
Flaki tutje, më thotë,
ata do t’i sjellin përsëri.
Ai qesh
Për shume vite- më thotë- e kam lodhur shumë veten
rrija pa gjumë natën duke vrarë mendjen
si të bëhem njeri i ndershëm
Kjo është e rëndësishme.
I ofroj një cigare
por ai e ka lënë duhanin tani.
Jashtë dielli djeg në çati dhe oxhaqe,
fshesaxhinjtë bëjnë zhurmë
dhe i gërthasin njëri-tjetrit në rrugë
Babai im ngrihet,
shkon te dritarja dhe i shikon ata.
Ata janë duke punuar, thotë, mirë.
Bëj diçka!

NJË DITË E ZAKONSHME
Sot piva një numër të caktuar cigaresh
Gërvishta me thonj lëkurën time
Shfletova libra të ndryshëm sot
dhe regjistrova zërin tim në shirit.
Isha në shoqërinë e mizave, e kaluara e të cilave
është e panjohur për mua
Hëngra tre vakte
dhe piva kafet e domosdoshme
Nuk qava sot
Nuk pashë gjak apo trupa të vdekur
Lexova një gazetë
dhe dëgjova tinguj nga shkallët
Preka një lëkurë fëmije sot
dhe mendova çfarë ndodh
dhe si ndryshojnë gjërat Kjo lloj ditë ka qenë sot.
Unë do ta quaja normale
Një ditë e zakonshme.
Përktheu nga anglishtja Kujtim Morina
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VIZATIMET E AJRIT
Për të mësuar vizatimet e ajrit imazhet rrezikohen
Nga ëndrrat e diktateve të fshehta të muzikës së fluturimit
Të zogut
Të rrjedhësh me ujë në gjethet e thjeshta të fikut
Pema në ujë mendohet qarqeve të diellit
Pasdite kurora e heshtjes Zbret
Dhe fsheh
Zog që ikën projektit të hyjnisë së tij më zgjon
Në mëngjes më jep mesazhin e kësaj ndalese
Botë dekodohet për mua në pendën tënde ngjyrat e
kësaj jetë
Për të mësuar nga linjat tuaja të shenjta të gjakut
Bashkimi me
qiejt dhe të gjitha kohët
Për të mësuar me këngën tënde një gjuhë tjetër dhe me
fluturimin tënd esenca që në heshtje pret brenda meje.
de Un Duro Rival del libro «La Torre sumergida» Barcelona, Botuarmars 2009
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LITURGJIA E ORËVE
Për gjyshen time Mariela
1
Robër në tollovinë e tregjeve
Fytyrat mes fytyrave pluhuri dhe zogj
Nëpër aromat e kanellës dhe shafranit
Misri brumosur nga duart tua
Gllabërohet nga dielli mëngjesor
Ne do të thithim lule portokalli
Freskia e mureve të verdha
Ku gjethet Jasmine ishin ngatërruar
Pastaj në ai Mass, në gjunjë tu dhe
Zhytur ti do të përsërisësh me entuziazëm
«Ndriço me dritën tënde sytë tanë
Dhe derdhe dashurinë tënde në shpirtin tonë
Më lejoni ta dijë se çfarë duhet kuptuar
Më lejo të dijë se për çfarë duhet të vuajë»
Ankthshëm shikoj qirinjtë e shkrirë
Sytë inert të shenjtorëve
Ngurtësia e trashë e priftit
Eukaristia e konsumuar në dhimbje
Orët at kohë deklaruan përjetësinë
Shijet e falsifikuara papërsëritshëm
Jehona e lutjeve që ishin poezitë
Dhe e poezive që ishin lutjet
Mbi kullën e kishës pezulluar
Zilja mban me zell kujtesën tuaj
Tani duave të mia një paraqitje të shkurtër në fytyrën tënde
Dhe zërin tënd kurrë nuk do ta dëgjoi më.
2
Për të parë ty vajzë, oh gjyshja
Për të parë ty kapem për nënën tënde
Mbi gurë lumi
Gjethet ende vetëtijnë
Në qiellin e ngrysur
Nën hijen e pemës së fikut
Kujtesën tënde, si një diell, pakëbërëse në mua.
Nga Përshkrimi i fshatit, libri <rebelë t’ia ngulin sytë
’Botues Devenir, Madrid 2013

1
Qetë palëvizshëm
Në frontin e kamerës
Fortë qeshur
Le të duket se po jetoj
Le të duket jam vdekur
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GODITJA

2
(Foto Group)
Të gjithë ne së bashku
përherë
Të gjithë ne së bashku
Pra, ne besojmë
Të paktën për një çast
Dhe pastaj Një vështrim i vetëm
Zbulon një mungesë
3
Unë shqyrtojë imazhin
E ndalur në një gjest
Frikshëm i zbuluar
Çarje delikate
Përmes së cilit jeta i shpëton
4
Në kufijtë e ëndrrës
Lule çasti
Ngrirë në fotografi
I kthej jetën
Në hapësirë sovrane
(Poezi e pabotuar, Madrid 2013)
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Ajo ka lindur në Mexico
City, më 24 tetor, 1958. Jeton
në Guadalajara. Është poete
dhe tregimtare. Ajo ka studiuar psikologji në Universidad
Iberoamericana dhe ka bërë
specializim në psikoterapi psikoanalitike në Meksikë. Ajo ka
qenë koordinatore e punëtorive të pavarura për poezi dhe histori të fëmijëve. Është
bashkëpunëtor i gazetës kulturore La Voz de Michoacan
dhe gazetave Jalisco publike dhe shekullit 21. Në vitin
1984, mori bursa INBA / FONAPAS, në poezi, dhe në
vitin 1989 Krijuesit e rinj të FONCA në poezi. Është vlerësuar me çmim për Ese FILIJ SNCA (1993). Aktualisht
është një anëtar i CONACULTA. Ajo drejton revistën
për kulturë Tragaluz.

MERMERËT
III
Sfera xhami tregon të ardhmen; kushdo që shikon ajo
zbulon vogëlsitë e saj në përgjigjen e flluskave të pyetjes së gjatë post-moderne.
Nëse humbni të gjitha ndjenjat e shikimit tuaj, në qoftë
se shkoni në hapësirë të pakufizuar të sferës, ju mund
të shihni disa parqe, një natë me dritë yjesh, ose mund
të dëgjoni një këngë të gjatë harrimi.
Sfera e xhamit tregon të ardhmen, por e ardhmja nuk
është gjë tjetër veçse një mënyrë ndryshme për të shikuar në të kaluarën.
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IV
Flutura, llogaria e shkurtër e agimit, tërfili, fëmija orakull, shiu dush, të gjithë të kthehen rreth, përfundoi
në xham, në oborret e pashtruara, në terrene sportive
shkollore. Ata kanë ardhur nga kënaqësitë, fshehurazi
dhe të qetë.
Për kë është lënë mesazhi nga Goblins?
Një fëmijë thotë «lundër e vogël indiane» dhe një zog,
u ulën në një pemë të largët, Shiverse.
Goblins, e fshehur, qesh.
Fëmijët largohen nga mermerët e tyre pas pushimit të
shkollës, dhe natën ata ëndërrojnë pleqërinë e pyjeve.
V
Shpirti i pastër prej qelqi ka një fund rërë,
një sekret të errët në vendbanimin e saj transparent.
Zëri i lashtë i shkëmbit qëndron i qetë në mes të fletëve
të holla.
Ju mund ti telefononi kujtesës, zgjuar apo ëndërrueshëm.
Ne të gjithë e mbajmë, diku, një prani fshehur.
VI
Hëna dhe mermerët kanë diçka të përbashkët: qe të dy
janë pasqyra
dhe shkëlqejnë me dritën e kujtdo që shikon në ta.
Kuqja e buzësh fshehur në tub pret në momentin që
ajo do të ndez buzët. Ritet e kalimit për vajzën e re
që harxhon kohën në pasqyrë, instrument besnik për
gruan në moshë madhore, bashkëpunëtor i moshës
vjetër të çmontuar. Një shenjë hijeshi delikate apo e
çrregullimit të ethshëm, në përputhje me tonin e tij të
gjakut, ngjyrë të veçanta të qelqeve të saj ose humor i
sedeftë. Në një pecetë, në një letër, në një këmishë të
bardhë, një grua vë shenjën e saj në territorin e intimitetit të saj dhe fuqinë e saj; në xhep, ajo e vë larg armën që mund të zbutej vetëm nga puthjet e një njeriu.

Uji juaj ende
E ardhmja juaj e frutave
Iva tuaj që mbetet e bashkangjitur
Puplat tuaj dhe violet shpërthime
Gjuha juaj zjarr i madh
Përkëdheljet tuaja lëkurore
Kripa juaj, zëri juaj, miskë
Të gjitha të zërë rrënjë në qytetin tim të vogël
Në shtëpinë time pa dyer
Në kopshtin tim fshehur
Në fjalën time të ngushtë.
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Toka juaj pjellore dhe e besueshme
Llogora yt i moshës me kalimin e viteve
Shpati juaj lum-trazuar
Pemët tua të brendshme si arterie
Plehu yt i durimit
Stallat e juaj intime
Serra juaj e shqetësuar
Livadhet tuaja për hije
Fermat tuaja të armikut
Myshku juaj embrional
Djegie-vape mesdita juaj
Gjurmët e juaj mjaltë
Ëndrrat tuaja acid
Fidanët tuaja të egra
Bajpaset tuaj bllokuara
Kodrat të buta
Flladi juaj në mëngjes
Frutat tuaja të thata
Manifestime tuaja të heshtur baltë
Tavanet tuaj në flakë
Korrent tuaj sekrete
Përroi juaj i dritës
Mundimi tuaj i tharë
Gjethet tuaj mjegull
Gurët e tu mpirë
Kullotat tuaja ushqyese
Dru zjarri tuaj torturuar
Pllakë guri juaj i heshtur
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DITËT E NAIMIT 2015
(ITALI)

U lind në Minturno (Lt – Itali)
më 12 shkurt 1949. Jeton në
Formia. Është i martuar me
Irene Valonen, poete dhe aktore, kanë një vajzë, Gabrielën.
Është i diplomuar për Letërsi
në Romë, në 1972, me temën
e diplomës mbi teatrin surrealist francez. Xhuzepe Napolitano ka dhënë mësim për 33 vjet letërsi italiane dhe
latinisht në gjimnaze të ndryshëm.
Që nga viti 2006, drejton një kolanë librash të vegjël:
“dhoma e poetit”, në të cilën ka botuar, përveç se shumë libra të tij poetikë dhe me ese, edhe autorë të ndryshëm italianë të njohur dhe debutues, dhe sidomos përkthime të poetëve të Mesdheut, të panjohur më parë në
Itali (francezët D. Leuwers, G. Drano dhe N. Stamberg;
spanjollët C. Vitale, A. Serna dhe G.Vega; tunizianët R.
Chehaibi; shqiptarët A. Tufa dhe Sh. Emërllahu).
Në vitin 2008 ka themeluar shoqatën kulturore “dhoma e poetit”(ku është dhe president), me të cilën ka organizuar prej vitesh një festival ndërkombëtar poezie në
jug të provincës së Latinës: “Zëra të Mesdheut”.
Botimet kryesore në poezi janë: Çaste 1970; Brenda
gjurmës 1978; Maskë 1978; Nëse te e nesërmja gjen
pak të djeshme 1989; Krijesë 1993; Poezi / jopoezi
1994; Fjalë fjale 1998; Zemër rëre 1998; Loja 1999;
Ekuilibër i ndryshueshëm (përkthyer në spanjisht nga
C. Vitale) 2000; Kalime (5 libra të vegjël), 2002; Sextines de Campodimele (përkthimi nga Nicole Stamberg)
2002; Bashkë me ty u linda sërish 2003; Në bregun e
kohës 2005; Fluturo lart, fjalë 2007; 10 poezi (përkthyer
në gjermanisht nga R. Vecellio) 2008 dhe (përkthyer në
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shqip nga R. Salihu) 2010; Antologji (poezi 1967–2007
nën kujdesin e S. Di Spigno) 2009; Masa jetësore (përkthyer në spanjisht nga C. Vitale) 2009; Ditët e Naimit
(përkthyer në shqip nga E. Zaimi) 2009; Genius loci (18
poezi për Normanno Soscian), 2009; Fletorkë 2010;
Pastaj... (përkthyer në arabisht nga A. Youcef) 2010;
Shfaqja e sigurisë (përkthyer në frëngjisht nga G. Drano)
2007 dhe (përkthyer në arabisht nga A. Youcef) 2011;
Divine dignité du verbe (përkthimi nga A. Vantchev de
Thracy) 2014; Dialog me Hënën 2013 dhe (përkthyer në
shqip nga I. Zajmi) 2014.

OUVERTURE
Shpirtëzohet muzeu i kujtesës ...
Lëngojnë pyetjet e shtresuara
të shqiptohen frikshëm
korruptohet qesëndisja e pritjes
Do t’i vihem “detit të hapur të lartë”
edhe unë një ditë – që të ndjek
anijen e lehtë (veçse të “dehur”) të harruar
nga koha në horizont por jo i humbur
sapo vala të më shtyj
Do të kthehem nga deti i hapur i lartë...
“me barrën e harrimit” për të harruar
prej kohësh kohën tashmë të padobishme
veçse i gatshëm të kujtoj çdo pjesë
të ekzistencave të ndryshme të përjetuara
- pasi që për fatin tim të aventurës
shembujt kam ditur t’i ruaj

Në teatrin e jetës kam luajtur
gjithmonë sipas “subjektit” pa u shtirë
- një regjisor skene “që papritur” ndoshta i papërshtatshëm për çdo rol
por i aftë të vazhdojë lojën
derisa të jetë ende lojë- veçse
para se të zbulohej sa pak
pjesa ime i përkiste komedisë.

ALBUM
Kisha një album për “personazhet e këqij”
të koleksionuar ndër vite: aventura
ato me fund të keq por gjithmonë
të zgjedhura mirë – i gatshëm
(në atë jetëshkrim të kënaqësisë)
të shfletoj faqet së studiuari
antidotin për të mos rënë sërish
shkujdesshëm në të njëjtat situata.
I hutuar sa nuk e njoh vetveten:
s’e di si ta pranoj ndryshimin
– nuk di pse ujku ka humbur zakonin
bashkë me qimet
bile as pa i lëpirë plagët –
Jo vetëm se kam shpirtin e ngujuar
nga dëshirat e paplotësuara /ose obsesionet../
të një gjallimi që duhet ta pranoj
pasi është pamohueshëm i begatë /është i bukur!/
me gjërat e bukura që më pasurojnë në brendi
Përktheu nga italishtja: Ilire Zajmi
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Asnjëherë nuk më ka pëlqyer të humbja
as për lojë – veçse kam ditur (kur..
ato pak herë që kam humbur)
si të humb – ndoshta me një blof
– më mirë të pranosh humbjen
sesa të ankohesh se ke thyer rregullat
të cilave ndoshta s ‘mund t’u përmbaheshe …
për të fituar pak dhembshuri.
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(JAPONI)

U lind në Osaka, Japoni.
Është anëtare e P.E.N-it Japonez, i Asociacionit Universal
të Poetëve Japan, Mahoroba-i
Asociacionit Kreativ të Këngës
së 21të, dhe Asociacionit të Letërsisë për Fëmijë të Japonisë.
Themelues dhe president i
Ciklit të Poetëve, duke Lexuar
«Konote», i cili bashkoi shumë poetë dhe narratorë
që nga 1973 deri më sot. Lexues i kulturës lideristika
“Kansai Rainbow” , “Konote Meisaku Sanpo no kai”,
anëtar i Kyoto Chimei Kenkyukai, Kyoto Lifelong Research Accociation.
Botimet e fundit:
«Start no asa (Rakuda Shuppann)
«Siena no Shigen (Little Gulliver sha)
”Poetry Collection”,Ashikusa ni hikaru kumo” no
mine”(Terainku sha)
«Kaju-en (The Grove)»(2013), “Lirical Songs by Poems of Kikumi Shimoda” (2013),“The Stars’ Duet”(2015)
Japan Universal Poets Association. Ka marrë pjesë në
aktivitete të ndryshme letrare ndërkombëtare. Ka fituar
çmimin letrar Excellent Poet for JUNPA Award 2013.
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ÇFARË ËSHTË HIJA E LULEVE?
NJË IMAZH QË S’MBAHET MEND
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Gardenia
Faqe e saj kurrë të jetë
rrezet e diellit athen
Emri është hija e pandryshueshme

Në rritjen e ngadaltë të një lulebore,
Hija ndjek atë
Një lulëtar kinez ka një ngjyrë të yjeve
Organet Astrale në hapësirë
hijet e lashta
Janë duke fjetur në mes të petaleve të saj.

Peizazh i lashtë është mezi i dukshëm
Shifrat e rëndësishme janë kalbur
Lëkundin hijet vezulluese yjet

KUR NJË BAMBU TINGËLLON
Shiu i akullt ka pastruar
Pemët bambu të rriten me shpejtësi në qiell
Natyra lëshon rrënjët nga toka
Burimet e freskëta të ujit nga koha e lashtë
Gjelbërimi i bambu-së të re mund të jetë
Një brez i bukur i kohës.
Ende
Mendime të rritet si secili
Nyjë të ndryshme
Dhe shkalla e një harpë
Me dymbëdhjetë ngjyra klasifikimi i një shkumësi ngjyrë pastel
Nëse është e ndarë
«Ashtu si ju pres bambu»
Në një dhomë të këndshme në çdo nyjë
Ju mund të ndiheni të relaksuar dhe të vazhdoni të
spekuloni
Drejt qiellit përjetësisht
Një do pastaj
Kontaktet me universin
Tundet nga era

Për fundin e tokës
Për fund qielli, si dhe
Kur një këngë zogu
Jehon në ajër pastruar, në male
Kjo tingëllon ndër gjethet e pemëve
Marrja e një fshati qetësi e vogël e gjallë
Dhe të veprojë deri të gjallëria.
Në atë kohë, një bambu tingëllon e para.

PËRQAFUAR NGA ERA
Përqafuar nga era ngrihem dhe
Shoh një variant për qiell
Përqafuar nga drita ngrihem dhe
Gjej drita është një kalorëse në një rrugë të butë
Përqafuar nga krahët e dashurisë ngrihem
Dashuria është e ëmbël si një leckë e hollë byrynxhyk
Me sy qeshur mund të shoh një banket të kohës
Buzën skaj ti më ndezje po mbanin
Ndjej një fllad qelibari të më çojë në det
Valët janë qetësuar për mua me kënaqësinë e tyre
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Ai shkon për të kërkuar veten
Në tokë me zell, gjithashtu
Ndërkohë mendimet e qiellit
Thellësisht ajo shkon teposhtë
Ashtu si një pranverë, verbërisht
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Lufton me erën
Shtrihet një nyjë si parashikues të jetë e mundur
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DITËT E NAIMIT 2015
(JAPONI)

Poet, eseist, u lind në Kyoto
(1952), diplomuar në Universitetin Ristumeikan. Përfaqësues i Asociacionit Universal të Poetëve Japoni, Botues
online zhurnalit internacional
«Ura-Poetike: Ama-Hashi» dhe
JUNPA BOOKS. Botimet kryesore: «Kokoro Kaoru Hito (Një grua që ka aromë mendimeve” «(Chikurinkan Publishing Company 2008),»
Yume Tsumugu Hito(Një grua që tjerrë ëndërrat)» (Chikurinkan Publishing Company 2009),» Hikari Oru Hito
(Një grua që noton vrimave të dritës)»(Chikurinkan Publishing Company 2010), «Ai Matou Hito (Një grua që
vesh dashurinë e vet) «(Chikurinkan Publishing Company 2010),» Tsuchi daku Masurao (Një burrë që përqafon tokën” «(Chikurinkan Publishing Company 2011).
Ajo ka marrë pjesë në edicionin e 49t Netët Poetike Strugane me 2011 dhe Festivalin Ndërkombëtar të Letërsisë
Jan Smrek me 2012.
Përkthimet: Shefe përkthyese e JUNPA Books,
Çmime: «Mina wo Tonaete» (Përkthyes i “Uttering Her
Name” nga Gabriel Rosenstock) lauerate e përkthimeve
të letërsisë Irlandeze nga “Ireland Literature Exchange”
me 2012.
Anëtare e Klubit Poetik Japonez, Shoqërisë Japoneze
të Përkthyesve, Shoqatës së Poetëve të Kumanovës dhe
kështu.
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ARTI MARBLING
Ajo tërheq Arabeskën mbi sipërfaqen e ujit
Kreshtë e valë refuzon për t’i hyrë
Bukuritë rrotulluese nuk mund fryjnë
Ato fshehin largësinë për ta nxjerrë në arkë.
Oh,
Mbani në fund
Forca të mos japë ngjyrën tuaj
Oh,
Ju jeni fisnik sa mos të pushtojnë ngjyrat tjera
As për tu shoqëruar ngjyra juaj me to.
Edhe në qoftë se ngjyrat janë gati për përzierje
Ende ...

KARAFILI
-Asgjë nuk është për të ardhur keq se një mollë e dashurisë u kapNjë vajzë e përmbajtur
Mbledh karafila gjatë tërë ditës
-Lumturia nuk mund ta gjejë në fshat- të tillë të izoluar
Ajo mbledh mendimet, dëshirat,
Urimet, zhgënjim,
Tashmë shporta e saj është e plotë
Një grua e qetë
Mbledh karafila gjatë tërë ditës
Ajo mbledh kujtimet, ëndrrat,
Durimi, fushëgropat,
Aroma, ngjyra, thonjtë e saj, trupi,
Dhe vajza të bëhet një grua aromatike karafili
LOTUS
Oh çfarë figure fisnik jeni ju
Si ju qëndrohet me krenari kur vihet nga balta.

Oh Lotus, pasi që unë besoj ty nuk mund të them «lule
Loneli».
Ju buzëqeshje në momentin pak para perëndimit të
diellit. Heshtja ju merr.
Në kohën që bëhet i vetmuar në mes të luleve si ju
vijnë për të thënë, «Kjo është e gjitha. Të mjaftueshme.
«Atëherë të fillojë të shkrihet nga të dyja skajet e trupit
tënd, rrënjët dhe petalet ... të bashkohen me baltë dhe
të bëhet lloçi vetë.
Unë nuk mund të them «mirë nga» si mbaj shikuar baltë ndritshmën. Unë vetëm mund të imagjinojë thellësinë
e pellgut.
«SA-MU-SA-RA»
Si të përgatisë veten për të rilindur, do të jem në gjendje t>ju takoj përsëri një ditë.

VEPRA ZJARRI
Që nga ajo lule në marrje e deri në mendjen e saj, ajo
nuk do të përshkruajë një parabolë. Shkoi direkt në
qiell, dhe, në moment forca e tij i dha jashtë, një zjarr i
vogël vetëm ndezi me në thelbin e lules. Shkuarja sipër
dhe më sipër, lule inorganike mbajti duke nxitur njëritjetrin.
Shpërthen mrekullueshëm squfuri, flakë të kuqe e lumturi derdh, këmbëngulës zjarri blu fluturon në një hark
dhe ndryshon ngjyrë të kuqe dhe të dalluar.
Kjo ishte një lule e qartë sferë në ajër. Squfurit të rrezikshëm i ka dalë jashtë.
Në mënyrë që të bie në një det të errët, çfarë ngjyre
duhet ajo të kishte veshur për të treguar përmbajtjen?
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Oh Lotus, pasi që unë të adhuroj ty unë nuk mund të
them «I love you».
Ju ndizet një moment para agimit. Heshtja ju mbron.
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Kërcell i guximshëm vjen shtrihet nga toka për të arritur në fytyrën e ujit.
Gjethet e gjerë janë të mbështetura nga uji që noton,
ritmi le të bie luten në fletë.
Dhe le të kthehet në ujëra, më të mëdha.
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(GREQI)

U lind në fshatin Neohor të
Mesologjit dhe u rrit në Athinë. Është inxhinier mekanik
me studime pasuniversitare.
Merret me letërsi, kryesisht
me poezi, por edhe me pikturë, që në vitet e shkollës së
mesme. Është anëtar i Lidhjes
së Shkrimtarëve Grekë dhe i
Lidhjes Kulturore të Etolisë.
Ka botuar këto librat:
- Kërkime, poezi, 0980 – 1990, Athinë, 2008.
- Në rrjedhën e kohës, kompozim poetik, 2008.
- Fjala e natyrës , kompozim poetik, 2009
- Dritëzim mëngjesi , kompozim poetik, 2009.
- Shpërthimet e kohës, kompozim poetik, 2009.
- Thurima teli , kompozim poetik, 2010.
- Trilogjinë Britmë e përbotshme, përmbledhje e tre
vëllimeve,
- Në rrjedhën e kohës,
- Fjala e natyrës dhe
- Dritëzim mëngjesi .

UDHËTIM ODISEJE
Këta dete,
Ushqehen Heronj, Perëndi, Zana, Shtojzovalle,
dashuri të pazbuluara fshehin,
me diell, dritë hëne dhe yje.
Në ta lahet Afërdita,
Dallgët shkumëveshur
Dhe flet me drithërima,
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Me mërmëritjen dashurore.
Uji i tyre i kripur vjen erë Rikthimi në Atdhe
Dhe udhëtime Odiseje,
Vjen erë leshterikë, përralla, dashuri dhe legjenda.
***
Këta dete këtu,
Kanë lënë gjurmën e tyre,
Në Kujtesën e kohës.

ZËRI
Qëndroni, ku po shkoni...
Përherë udhëtoni në të njëjtën rrugë!
Fjalët u thanë para vitesh.
Besoj, ato fjalë mblodhën
Mjegullimin.
Tërhiquni nën yje,
Të mangëta janë ato që mësuat,
Prej çdo lloj mësuesi.
***
Dëgjoni Zërin e Agimit të Ri,
Që vjen,
Me një tufëz Mendimesh.

KODE
Shpëtimtarë u shfaqën,
Në Planetin blu,
Në duar mbanin libra.
Ngjanin me darë, sqeparë,
Shtrënguan, rrëmuan, përgjakën,
Këtë baltë këtu
Dhe shtruan thurrima teli,
Mure fabrikash, fabrika kështjella...
***
Mandej
Mbollën Kode
Dhe na mbyllën brenda tyre.
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Është një fitues çmimi, artist i
fjalës së folur nga Jorku, Pensilvania e SHBA-ve. Ai është
bashkë-fitues i çmimit të rrënjëve Kolektive Artistike dhe
autor i Kulla nëpërmjet Press
Sheqer Poemës. Poezia e tij
është magjepse dhe fuqishëm
të pushton. Dustin ka shkruar
dhe përforcuar artin e tij nëpër lindje të SHBA-ve për
15 vite. Poezia e tij purgative për të siç shkruan ai për
vendet e errëta, në të cilat ne të gjithë kemi qenë. Poezia e tij është kujtesë e të errëtave tona dhe dritës tonë,
e cila nuk mund të ekzistoj pa tjetrën. Faqja e tij është
denpoetry.com.
***
Këtu ne jemi së bashku
në dhomën- tonë të fundit
ne kujtojmë
dhe së shpejti do të largohemi,
Unë në vazhdën tuaj
dhe ju te varri,
por ne do t’iu bartim në çdo hap të rrugës miku im
dhe ju,
ju
vetëm të pushoni.
Ne do tu bartim nga binarët dhe heqjen e rëndë,
ne do të kompozojmë për pikërisht dyzet e gjashtë
hapa
me sentimentet tona gjarpëruese dhe qafën tonë përkulur
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Ta fshehim fytyrën tonë vrap larë e poshtë zemrave
tona ...
Arkivolin tënd e kapur çdo njëri
dhe e vodhi frymën tonë,
kur arrimë të kortezhi dëgjova të gjithë pëshpërisnin
akoma jo,
jo tani.
Një, dy, tre
ashensori
Ne e morëm kohën tonë.
Njëzet e një vjet janë në pjesën e pasme të kësaj të
zeze
siluetë dhe ne kemi qenë duke e plotësuar atë
me lot kohore keqardhje
por ne duhet ta bartim në
çdo hap të rrugës miku im,
dhe po
ata do të varrosin atë
por ata kurrë nuk do te të varrosin ty
si nuk ka gjashtë këmbë e Toka mund të frymoj
miku i parë ka pasur më shumë vlerë.
Ti ishe aty për mua kur unë vrapova prej çdo gjëje
Ashtu si miqtë e mi kanë qenë gjithmonë familja ime.
Natë
Disa shishe në luftë,
Kam gjetur veten duke u gjunjëzuar në dhera dhe
kthyer përsëri,
Njomje lagështie,
edhe pse shiu nuk u bie nga qielli
por nga brenda bazat
që pengojnë sytë e fryrë,
edhe vajtimet e zgjatura të zisë së zhurmshme
hidhet në natëJo!
Jo!
Jo si kjo!
Mallkimi i poshtër për mbajtjen e vërtet
Jo!
Jo!

Çdo shpirt ishte titulluar, por heshtazi.
Nuk ka Perëndi!
Ju lutem!
JO!
Mos e merrni një nga ata që akoma beson në mua,
që më ngriti,
mos më të bëjë më betohem të jetë diçka,
mos më bëjë të jetojnë për ne të dy
mos më bëjë mua Jam i frikësuar
Për të shkruar veten jashtë
këtyre varrezave të ndyra
me këta gurë të ndyrë mjeran
dhe ky xhepi i tokës gëlltitjes i shpirtit tim.
Po,
trëndafilat
Unë gjithmonë do të sjellë trëndafila
në ditën e dytë
të javës së dytë të çdo muaji
për dy vjet së pakuDo të qëndroj atje
lëkundës
nodding
duke i kërkuar
A jeni atje Jer?
Dhe kur era mbledh
sikur trokitjen,
Unë vetëm do të ngul sytë,
si unë të jam përtej riparimit
humbur në baltën e dëshpërimit tim
si asnjë përgatitje mund të përgatisë pavetëdijshëm.
Do të iu bart në kokën time dhe rrjedhës së zemrës,
në linjat e forcës shkruaj dhe përkulem.
Do ti derdh vetët tona në lumenjtë e bojës
dhe dridhet shpina e atyre që e pinë.
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Do të rrëzoj çdo gur përreth me fjalët e mia
dhe do të mbush duart e mia me fëlliqësirat tua,
kjo nuk mund të ndodhë!
Kjo nuk mund të jetë zgjidhje kjo mbaron!
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Dhe unë e di se e padobishme
por unë kam qenë i fortë gjatë gjithë ditës
kështu që, ju lutem justifikoje kolapsin tim
Unë jam si jehonë e rikthimit të përjetimeve.
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Ata do ta dinë të vërtetën
se dita juaj nekrologjike u dëshmua pas mbërritjes
ishte dita qe bëra fjalorin e Biblës time,
se flaka e zjarrit tim është blu në ngjyrë
si e vetmja mënyrë për të dëshmuar
se askush nuk u bë dikush i përdorimit.
Nuk po shkruaj me një stilolaps,
Po shkruaj me dynjëri është imi
dhe një je ti.
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Duke mbajtur këtë tokë të ftohtë deri në agim
lindi një poeti
në vdekjen e vjetër,
dalin nga varrezat
mbuluar në dertet- tuaj
sikur unë po zvarritesha nga toka me
dëshirën time,
Bibla ime
dhe puna ime.

DJALË I BARDHË
Ajo tha se kam pasur një zemër të zezë,
sikur unë kam qenë duke punuar fshehtë për pjesën
më të mirë
të jetës sime natyrore,
Se pavarësisht mungesës së pigmentit të lëkurës
gjuha ime ishte një thikë,
prerëse e lidhjeve racore nga një distancë
Se isha një pjellë e indinjuar me ndryshime,
një vizion freskuese i ekzistencës
në mes të linjave të kufijve.
I thashë se ishte e vështirë për të parë veten në pasqyrë
Çdo ditë,
Se paraardhësit e mi që i hapën rrugën
e bënë këtë në një balet të vuajtjeve dhe skllavërisë,
injoranca si një batanije,
mbulon.
I neveritshëm, thashë
Duke orvatur.
Dhe çdo herë që të më quajnë
për mëkatin e lëkurës sime,
Unë jam i kujtueshëm
që jam bibë e shëmtuar në histori

Derisa një ditë ne të biem në gërmadha
dhe mos harrovetëm një dukuri elitiste,
ushqen forcën vetëdijesuese se ne jemi të ndarë,
se pala juaj është ana e djathtë e racizmit ...
si ajo që ka ndodhur me racën njerëzore?
Kjo më bën të dua për ta tërhequr zemrën time të zezë
mbi fytyrën time të bardhë
Për të fshehur turpin e çehren time reflektuese.
Mbi ngarkuar,
Të shtrirë jashtë dhe të paktë në numër
ne jemi selektuar nga ngjyra
dhe të ardhurat
kur ne jemi të gjithë nën të kuqen
të gjitha të ndërlidhurat si motrat dhe vëllezërit
e nënës tonë të madh
Gaia.
Në planet ne kemi qenë mbjellë,
por diku kemi harruar se si duket dashuria e tij
disi kemi harruar si të duam njëri-tjetrin.
Duke marrë jetën për granit
zemrat gurë thekur kundër njëri-tjetrit.
Fëmijët e rritur
martirë në rritje.
Ne jemi duke luftuar fanatizmin,
poetë në vijën e parë fëmijërore
ne jemi këmbësoria,
së pari për t>u përgjigjur me topa artilerie.
Mirë se vini në gjykimin e shenjtë
kjo është ministria e imazheve,
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se jam njollë e turpit
mbi butonin vënë sipër njerëzimit
duke u përpjekur të fshij bardhësinë me hijes
e bojës dhe përmbytjet e ujit të kripur...
por unë nuk jam mishërim i babait tim përpara,
as vullneti i tyre, ngushëllimi ose opulencaJam një ushtar për ndërgjegjen
rekrutimin kompetent për t>i dhënë fund këtyre
Monumentet ndaras të monopolizuara
që na ndajnë dhe na sundojnë.
Na modelojnë kundër njëri-tjetrit
si epshi i vjetër në marrëdhënie të reja,
përdorur padrejtësinë si një shkelje djegëse e besimit,
ata ia fusin në mes trurin tonë
sepse kur ne jemi sylesh ne bëhemi
shkatërrues.
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mitra e diversitetit.
Por në shoqërinë urbane
Unë jam një shumëllojshmëri e padëshiruar,
prezumohet nga pikëpamja
e ekzoskletonit tim,
ata supozojnë se elementi im i brendshëm nuk është
relevant,
se shpirti im është tymi
dhe zemra ime është xhelatinë,
Por unë jam elefant i dobët i bardhë në dhomë
më thirrni Horton
beso Unë ju dëgjoj.
Një person është një njeri, pa marrë parasysh sa i vogël
pa marrë parasysh britmën e tij, pikëpamjet fetare
ose sa herë që ata të bien.
Dhe në qoftë se ju
Dhe nëse ju
zgjedhin të qëndroni për të vërtetën
mbi të gjitha gjarpërinjtë rrëshqasin
dhe zvarriten,
në qoftë se ne si popull e ndalojmë të ushqyerit e tyre
ata do të thahen, vdesin
dhe të shurdhër do ikin.
Ne duhet të bëhemi shqiponja dhe ngrihemi mbi
të këqijat,
ti lëshojmë armët
ta ulim urrejtjen
ta ndalim gjilpërën.
Mbi sezonet
ne jemi në vazhdimësi
Një fener i Edenit, ku të gjithë njerëzit janë të barabartë!
Fjalët ky djalë i bardhë janë vdekjeprurëse-Atomi i dërguari poetikisht i vendosur si veprim afirmativ
vazhdimisht duke vepruar akoma paqësoreve,
Unë jam kërkues,
Pikërisht ashtu veprojë
më të mirë, jo më pak
por të barabartë, duke bashkëpunuar
si unë nuk jam tolerues
asgjë më pak
se ndërtimi i një më të mire,
të ndritshme
i ardhshëm
Për
Të gjithë
Njerëzimin.
Përktheu nga anglishtja Jeton Kelmendi
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Është lindur më 17. 09. 1980
në Shkup. Diplomoi në Institutin për Pedagogji në Fakultetin
Filozofik në Shkup. Më 2012,
botoi përmbledhjen e parë
me poezi “Sheqer po podot”
(Sheqer në dysheme) në botim
të “Ili-Ili” si pjesë e edicionit
“Rusalki” ku paraqitet edhe si redaktore. “Pod nulata”
(Nën zero) është vepra e dytë e saj, për të cilë fiton
çmimin “Beli mugri” për vitin 201, që ndan Pallati i Kulturës “Koço Racin” në Shkup. “Modri fantazii” (Fantazi
të mavijosura) është libri i tretë i saj.

ASNJËHERË S’NDALOJ
E para që na mësonin në balet ishte
që duhet të duket e lehtë,
aq e lehtë sa që është e vështirë
të përngjajë me atë se çdokush mund ta bëjë atë
të mos hetohet se shkel në dysheme
të rrish pezul vazhdimisht një centimetër mbi tokë
heshtur
gracioze
butësisht
butë
dhe gjithmonë me fytyrë të buzëqeshur
të mos mendojë dikush se dhemb
a dhemb?
edhe atëherë kur rrjedh gjak nga gishtat.
Si poet e kuptova vetë
duhet të duket e lehtë
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Stojçevska
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aq e lehtë sa është edhe e vështirë
të thonë të gjithë edhe unë mund ta shkruaj këtë
të mos hetohet se shkel në dysheme
rri pezul vazhdimisht një centimetër mbi tokë
heshtur
gracioze
butësisht
butë
dhe gjithmonë me buzëqeshje në fytyrë
të mos mendojë dikush se dhemb
a dhemb?
edhe atëherë kur më rrjedhin gjak nga gishtat

GJENETIKA

				
Për gjyshen N
				
Për mbesën N
Gjenet janë punë hyjnore
u mahnitem saktësisë së tyre
sa herë kur e shoh mbesën time
sikur të shihem në pasqyrën e të kaluarës.
Nuk mund ta qortoj,
kam një ndjenjë të çuditshme sikur qortoj veten
e vogël.
Nuk mund të mos jem e sjellshme me gjyshen.
e bukur i them në ikje
dhe e puth në faqe.
Budallaqja njëherë, plakë jam- më thotë
dhe qeshet me të njëjtat sy të gjelbër
ndër rrudha
nuk mund mos e vërej ngjashmërinë
sikur shoh veten në pasqyrën e ardhmërisë.

MË JEP KOHË
Jashtë këtij realiteti
në një univers paralel
ndoshta jemi një çift i përkryer
Në një univers paralel
kemi një pikturë në kornizë
mbi kaminin e dhomës së ndejës
Në këtë jemi vetëm një pikturë çasti
pranë xhamave të dyqaneve ku kalojmë
Përktheu nga maqedonishtja Artan Arsllani
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Hélène Stafford është një
akademike, e cila jep mësim
dhe bën kërkime në Universitetin Aston, në Birmingham,
Mbretëria e Bashkuar. Ajo ka
një doktoratë në Letërsi nga
Universiteti i Oksfordit, dhe
ka mësuar gjuhë dhe letërsi
frënge për 22 vitet rresht. Ajo
ka shkruar për poetin Mallarmé, në shkrimet Colette,
dhe në një numër të temave letrare, siç janë vallëzim e
letërsi dhe filozofi e letërsi. Ajo ka disa çmime, dhe ka
botuar gjithashtu poezi.

KRAHËPALOSUR
Në krahun e palosur, në gjunjë
Shtypur në brendësi të qepallave tua
Një lutje Savane
Se lot nëpër pemishte të gjata
Ushtojnë jashtë mureve dehur
Vrima e hendekut të thellë shndritë.
Ndahet krahun, shtendoset gjuri,
Fshihet nga sytë tu të mbyllur
Lutja e huaj.
Dhe la degët e shelgut
Pikuen poshtë mbi ju, një nga një,
Bekimet e tyre të mrekullueshme.
(shtator 2014)

107

Hélène STAFFORD

DITËT E NAIMIT 2015
108

VDEKJA E NJË DRAGOI FLUTURUES
Pishinë blu në kohën e një pasdite të zbehtë
Opal dhe i butë e i qetë
Lëvizja e shpejtë e një krah bruzi
Ka ndarë ditën.
Ujorët fundosën ngadalë
Nën vështrimin tonë
<A keni dëgjuar zërin
E pilivesave po mbytet? <
Pra padukshëm
Që qerpikët tu të butë rrahin
Në prekjen verore të faqes
Gjëma, si krahët bruz
Zhduket në një psherëtimë
(shtator 2014)

SHKENCA E REVE
Ashpër në horizont
Pirg, një shenjë
Nga një botë e largët që u jep formë ëndrrave tona.
Shtresa si alto-status,
Dhimbje mbi dhimbje, lëkurë nën lëkurën
Ledhaton skajet e jetës sonë.
Rrotacionit i Cirrus-it
Gri argjendi mbulon rrotullohet
Humnerë e madhe e qiellit.
Dhe Nimbus ulet errësuar në tmerr
Boshatis qiejt mungon e tëra e lotëve të njeriut.
Shkenca e reve.
Urtësia e reve
Midis hapësirës dhe makth.
(maj 2015)
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U lind më 1945 në Beaumont - sur - Oise (Francë). Daniel Leuwers, pas një trajektore
të gjatë të kritikës letrare (libra
në Rimbaud, Jouve, Char dhe
poezisë bashkëkohore), ka filluar të publikojë poezi në vitin
1996: «Jeta e Thyer», «Publikimi i Fatit», dhe një duzinë të
tjerë më vonë, duke përfshirë edhe («Sting, désaimé»)
«Dashuria, Dashuria», «Megjithatë shtrirë» «Poezi», «E
vërteta gënjeshtër». Ai është gjithashtu autor i «librave»
ose ‘vendin e kuqe Australi’, Afrikë dhe palëvizshmëria
e udhëve.
   Ai ka nisur në vitin 2002 një koleksion të «Librit të
varfër» që bashkon poetë dhe piktorë (burimet e librit të
dobët, Gallimard, 2008, dhe orët e shumta të pasura
me libra të varfër, Gallimard, 2011) dhe ekspozuar në
të gjithë botën, dhe ai vetë ju ka redaktuar libra shumë
artistëve me piktura.

PISHINA E DASHURISË
Kina është reflektuar në ujërat e Loires.
Ajo bymen bankat
dhe larg edhe kumbulla të thara.
Ajo është e gjatë,
E madhe,
si në ëndërr.
Ajo është gruaja e re në jetë lehtë
e cila më izolon mua në urën kaluese
Unë mendoj qe të bashkohen.
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Thënia e saj për Segalen
ajo nuk e di.
Ajo iku
edhe në ishull.
I gjen në një apartament
ku djali im shkon.
Ajo qeshi,
sylyly.
I drejtuar,
djersitja,
në pishina e dashurisë.

FYERJES
Sigurisht,
është vdekja,
gjithmonë
e cila përafron
-Dhe ne duam që të merrni përpara,
largësinë,
por vini re,
të gjitha ditët tona të çmuara,
ne ato i lëvizim për të bërë asgjë,
Në pritje ardhmërie,
tashmë i vdekur
kur forcat,
enden
rrallë dështojnë.
Fyerjet.

Furçë e saj shumë e drejtë
kaligrafi piktori
dashuria e poetit në det
«Detare.
Në fle e qetë
Plane e detit»
Unë shoh alarmin e kortit
në blu të syve të tij
dhe kërkuesin e peshkatarit
Unë gjithashtu shoh Valery-n
dorë në gju
Jean-in me Varkën me vela
me vela
është dashuria
që ciflon
Zotëri Teste
me vela
është vdekja
kuqërremja reflekton
dhe poema
në blu
zbehet.
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Unë shfletoj nëpër libër
ku piktori Jean Cortot
paguan haraç të Paul Valery-t
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PAUL VALERY NE DASHURI
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xxxxxxxxxxxxxxx Piktura XI

DITËT E NAIMIT 2015
(IZRAEL)

Anat Zecharia, (u lind në Tel
Aviv) është një shkrimtare dhe
fotograf Izraelite. Ajo u diplomua për fotografi në departamentin e WIZO Neri Bloomfield
Akademi të Dizajnit në Haifa
dhe Kolegjin Alma të Kulturës
Hebraike në Tel Aviv. Zecharia
jep mësim për shkrimin kreativ
në Universitetin e Hapur të Izraelit, dhe shkruan tekste
vallëzimi për gazetën “Yedioth Aharonot”. Zecharia ka
qenë pjesë e “Artists> Greenhouse për Aktivitete Sociale” projekt i Shkollës së Fotografisë Musrara & media në
Jerusalem. Zecharia ka botuar në shumë revista dhe ka
qenë shpërblyer me çmime ‘Streets Prize’ nga qyteti i Tel
Aviv-it, dhe çmimin e poezisë së re në Festivalin Internacional Sha’ar dhe“ çmimin e kryeministrit ”për shkrimtarë 2014. Ajo ka botuar dy koleksione poetikec, Sa më
shpejt aq më bukur, nga Helicon (2008), dhe Due to
Human Error nga Instituti Bialik (2012). Zecharia ishte
zgjedhur për ta përfaqësuar Izraelin dhe ka qenë një
nga 204 poetët nga kombet Olimpike që marrin pjesë
në çka ka qenë thirrur më madhja rreth i poetëvenë
historinë Botërore —Poetry Parnassus. Anat është jashtë
folëse poete e re e cila shkruan katërçipërisht për dëshirat e femrave. Ajo nuk e injoron kohën kur ka qenë në
anën tjetër të forcës e barabartë me pjesë erotike dhe
përvojën, dhe ajo rastet e dritës në drejtim të politikanëve izraelit adreson për ndikim në jetën seksuale.
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SI NJË ENGJËLL
Unë hëngra një engjëll
Qëndruar pranë lavamanit
Ngriti atë me një dorë
Jashtë terren si një avion në ajër
Lartësi e gëlltitur për trupin.
Krah, e fundit për të hyrë,
Ende ndrydhur mes dhëmbëve të mi, kur ai ngriti
Në raundin hapësira brenda meje, përhapjen
Në asgjë.
Kjo është pikërisht ajo që më mungon
Ai i cili do të dridhet brenda thellë
Ndërsa unë jam i kurdisur
Duke bërë pjesën time
për të qenë
Ai që pret sjell përmbushur
Ndërkohë, i njohur një gjë në lidhje me mua
Është se unë jam duke marrë frymë

NJË GRUA VALORE
«35 ushtarë në detyrë aktive dhe disa punonjës civilë
në një bazë ajrore kanë kryer marrëdhënie seksuale
me një vajzë 14-vjeçare gjatë vitit të kaluar. Shumë
prej të dyshuarve pohuan gjatë marrjes në pyetje se
vajza u kishte thënë se ishte e moshës së rekrutimit.»
Hannan Greenberg, Ynet News
I parë
vë kokën në prehrin e zhveshur
dhe dikush mund të mendoj
nuk janë duke e detyruar por më tepër
falënderoi dhe kokën tënde goditur.
Pjesa e dytë ngadalë poshtë shpinës sate
ndjenjat janë të reja
dhe ju ende mund të përqendroheni.
E treta fut tre gishtat, thotë
«Mos të lëvizë.» Ju nuk e bëni,
harta e madhe e Izraelit
në sytë tu.
Lëviz katërt mënjanë një grumbull i raporteve
në aksidentet ajrore në jug
dhe ju merr nga prapa.
Një dashuri e madhe që ju mendoni se

Shkrim i përkthyesit: Një Grua Valore, “Eshet Hayil” në
hebraishte është një himn për gruan e shtëpisë, e cila
është konsumuese e recetave në Mbrëmjen e së Premtes,
pas vrapimit nga Sinagoga dhe para se të ulet te ratën e
mbrëmjes Shabbat. Është një poezi 22 vargjesh e gjatë
(Proverba 31:10-31) dhe fillimet: “Një grua e valor, e
cila mund të gjejë? Për çmimin e saj është larg përpara
rubies.” (Botimi Hebraik i shoqërisë Biblës)

SHKAKU I GABIMIT NJERËZOR
Universi është duke u zgjeruar, kështu që unë kam dëgjuar,
dhe yje të reja janë krijuar.
Dhe ne shpresojmë që të kemi një jetë,
një rast që është i jashtëzakonshëm.
Dikush na ka premtuar nuk ka nesër
kështu që ne jemi në asnjë nguti për dashuri.
Lëmuarje, të artikuluara dhe të shpejtë
ne mund të identifikojmë
pyetjet e bëra më parë,
duke përgatitur përgjigjen tonë paraprakisht.
Duke iu përgjigjur sikur ishim
Duke biseduar në një autobus.
Duke thënë se mirë për të keqe dhe e keqja për të mirë
hedhin errësirën.
Mbledhja në frontin e një televizori,
Jetët gjithë na kalojë në pritje
qetësuar me çaj të dobët,
pa pushim:
një aeroplan pasagjerësh rus
gati u rrëzua për shkak të gabimit të njeriut,
dikush pak vë veshin një polici,

DITËT E NAIMIT 2015
115

një dashuri e madhe më kruan mua
e nuk do të heqim dorë.
Ju ngrenë po të ulësh armën tuaj
trupi juaj shtrihet buzë qiellit
duart tuaja lagshta prej shiu.
I gjashti i pandalshëm i pesti dhe
Sigurisht në ju.
Kripa arrogant e tokës, duke shmangur sytë,
ata presin nga ana e tyre. Së shpejti trupi juaj mund të
duket i bukur
edhe për ju.
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një krokodil tri këmbësh është bllokuar
pranë disa Kibucëve,
Fëmijët e rrëmbyer nga nëna e tyre
do të kthehen në Suedi,
një djalë i ftuar për të parë magjinë
u përdhunua, e rruga e katërt u mbyll jashtë për trafikun.
Dhe mijëra gjëra ne nuk jemi.
Në fund ne do na jepet një komplot
jo se kjo është ajo që ne ëndërruam,
por e qetë,
e qetësuar.
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Dalila Hiaoui, është marokene por jeton në Romë. Duke
zhvilluar karrierën e saj, ajo
ka fituar një përvojë të gjerë
si poete, shkrimtare, editore
me gazeta e revista të ndryshme arabe (Nesma, Sayidaty,
Popoli News, Al Maghrebiya,
Aicha, Azzaman...)., dhe si
mësuese e Gjuhës Arabe dhe kulturës me the Agjencitë
e Kombeve të Bashkuara dhe Universitetin Ndërkombëtarë UNINETTUNO, sikur edhe redaktore arabe dhe
botuese me Agjencitë e Kombeve të Bashkuara. Ajo ka
gjithashtu një përvojë diplomatike si përkthyese shtypi
dhe sekretare.
Ajo ka botuar 10 libra në gjuhën arabe, Italian dhe
angleze si autore dhe bashkautore (poezi, novela, prozë, drama, etj)

TË THASHË: TË DUA!
I thashë unë të dua me besnikërinë time tejmbushur
ndoshta, dashuria ime, ishte shumë impulsive.
I thashë atë, ndërsa zbukuron sytë e trishtuar me dashurinë tënde,
Kam thënë atë para se natyra ime e rezervuara realizoi
atë
Kam thënë se në një pëshpëritje, madje edhe para takimit me ju
dhe jehona e asaj pëshpëritje u bë një britmë.
A më intereson mua dhe pasioni im?
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Apo burrëria jote që shkel ndjenjat e mia fisnike?
A jeni të vërtetë që agimi nesër të jetë imi,
partneri im? ose miku im më i mirë?
Kam ngritur dashurinë tënde si një yll, por
ajo është duke ngadalësuar
kështu që nuk shpresoj se kapitujt tjerë po vijnë.
Kjo është historia e çdo gruaje të lirë
që kurrë nuk do të nënshtrohet.
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MË KUJTO
mua më kujtoni
kur unë jam larg nga sytë e tu,
mua më kujtoni
kur gishtat e mi prekin duart tua,
mua më kujtoni
kur fjala del nga shtrati apo të thatit
në buzët e tua
mua më kujtoni
kur unë jam afër dhe kur unë jam larg
gjatë jetës sime
ose buzë varrit
mua më kujtoni
kur një vend na bashkohet
apo zona kur gjerësia
ose dunat e shkretëtirave të na ndajnë
mua më kujtoni
mua më kujtoni
ju që morët mendjen time
dhe më bërët të çmendur,
ju pse unë shmangi rrugën time
në rrugën tuaj,
Kam dëshirë të ndryshoj fatin tim
për të qëndruar në anën tënde.
mua më kujtoni
në mëngjes dhe
natën

NDERSHMËRIA
A e doni vërtetë zemrën time?
A më doni vërtetë mua për të ngasin
re nga liria?
Kam mëshirë për ty, u betohem, mëshirë dhe butësi!
Nuk ka tradhti apo zgjuarsia
por vetëm atë që fati ka shkruar në zemrën time,
rresht pas rreshti...
një zemër e cila është e trishtuar në mesin e prindërve
të vet,
lënduar dhe gjakderdhje në vetminë e saj,
një palme të vdekur në një ishull ëndrre...
Zemra ime, dhe unë sinqerisht të them kështu,
ka nevojë për t>u kujdesur, oh i dashur, ajo duhet të
jetë ndrequr.
A mendoni se mund të gjeni fije të mjaftueshme
e pasion të thellë brenda jush?
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Mua më kujtoni.
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mua më kujtoni
me dëshirën dhe besnikëri
ose me hipokrizi dhe gënjeshtra
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(KOSOVË)

Poet, dramaturg përkthyes
letrar dhe publicist, lindi më
1978 në Pejë. Shkollën fillore
dhe të mesmen i kreu në vendlindje, ndërsa studimet për Komunikim Masiv në Prishtinë,
kurse studimet postdiplomike
në ULB - Universitetin e
Brukselit (Politikat ndërkombëtare dhe çështjet e sigurisë). Masterin e dytë e bëri për
diplomaci, ndërsa doktoratën për ndikimin e medieve në
politikat e sigurisë në Bashkimin Evropian. Vite me radhë
shkroi dhe botoi poezi, prozë, ese dhe tregime.
Është bashkëpunëtor i shumë medieve, shqiptare e
të huaja, ku trajton çështjet të ndryshme kulturore dhe
politike, sidomos që kanë të bëjnë me raportet ndërkombëtare. Si emër Jeton Kelmendi u bë i njohur për
lexuesin në Kosovë me përmbledhjen e parë me
poezi “Shekulli i premtimeve”, të botuar më 1999. Në
vijim botoi edhe një sërë librash të tjera. Poezitë e tij u
përkthyen në më shumë se 28 gjuhë të huaja, u botuan
në qindra antologji ndërkombëtare, duke bërë kështu
të jetë poeti më i përkthyer shqiptar. Ai është përfaqësues i denjë i poezisë moderne shqiptare, është thënë
nga kritika letrare. Kelmendi është anëtar i disa klubeve
ndërkombëtare të poetëve dhe bashkëpunon me disa
revista letrare e kulturore, sidomos në gjuhët angleze,
franceze dhe rumune. Aktualisht punon dhe jeton në
Bruksel, ndërsa është autori më i përkthyer dhe më i
shpërblyer shqiptarë në arenën ndërkombëtare.
Ka botuar këto vëllime me poezi: Shekulli i Premtimeve, 1999, poezi, Përtej Heshtjes, 2002, poezi, Në qoftë
mesditë, 2004, poezi, Më fal pak Atdhe, 2005, poezi,
Ku shkojnë ardhjet, 2007, poezi , Zonja Fjalë, 2007,
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dramë, Lojë dhe kundërlojë, 2008, dramë, Erdhe për
gjurmë të erës, 2008, poezi, Koha kur të ketë kohë,
2009, poezi, Rrugëtimi i mendimeve, 2010, poezi, Thërras gjërat e harruara 2014, Poezi.
Është nderuar me Mirënjohje dhe çmime ndërkombëtare dhe kombëtare si: Çmimi i madh ndërkombëtar
“Solenzara” Paris 2010, Çmimin ndërkombëtar “World
poetry” e treta” Sarajevë 2013, Çmimin ndërkombëtar “Nikolaj Gogol” Ukrainë me 2013, Çmimin ndërkombëtar “Aleksandri i Madh” Greqi me 2013, Doctor
Honoris Causa i Institutit të Studimeve Ukrainiane dhe
Kaukazit të Akademisë së Shkencave të Ukrainës me
2013.
Çmimi ”Përkthyes i vitit” Kinë 2013. Çmimin ndërkombëtar ”Ludwig Nobel” nga PEN Klubi i Udmurtu-s,
Udmurtu Rusi me 2014. Çmimi kombëtar të Meritës
“Naji Naaman”, Liban 2014
Çmimi kombëtar Mitingu i Poezisë “Din Mehmeti”
- Gjakovë 2011, Çmimi kombëtar “Nënë Tereza” për
ndërkombëtarizimin e Letërsisë Shqipe Gjakovë 2014,
Ai është Anëtar i Asociacionit të gazetarëve profesionit
të Evropës, Bruksel, Anëtar i Akademisë së Shkencave,
Arteve dhe Letërsisë së Evropës, Paris, Anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Studimeve të larta të Ukrainës,
Kiev, Anëtar i PEN Qendrës Ndërkombëtare Belge frankofone, Bruksel.

Qyteti në gjumë.
Nata dhe njerëzit po flinin.
Heshtja po pushonte
nga lodhja e ditës së djeshme.
Kështu nisi të zbardhë dita në Pejë.
Qyteti po mbërrinte në pesë të mëngjesit.
Më 12 Prill
jo çdo ëndërr kallëzohet lehtë.
Dikush ëndërron pranverën,
E dikush tjetër po i mbyllte të gjitha
kallëzimet, dëshirat për veten,
Për të bërë këtu e tutje gjumin pa ëndrra.
Edhe unë kam qenë fjetur
dhe në ëndërr.
Paskam parë babin duke shkuar
në bjeshkë,
edhe pse herët ishte për bjeshkë.
Babai,
gjithmonë ka qenë i hershëm,
por kësaj radhe tepër herët
ishte zgjuar,
për të kaluar Urën që lidh
këtë botë me atë tjetrën.
Në Rugovë,
burrat vdesin hijshëm,
se ashtu i mëson natyra.
Kështu thoshte baba,
kur fliste për fistarët e fisit t’vet.
Ata i kryenin punët
e jetës.
Pastaj parakalonin nëpër zemra
dhe bëheshin amshim.
Mbaj mend babin,
Sa herë i kryente detyrat
që ia jepte vetes,
gëzohej
dhe i gëzueshëm tërë ditën
kalonte.
E premte qëlloi atë ditë,
Ndërsa baba,
i heshtur si kurrë më parë,
dorëzoi të gjitha ëndrrat.
Ra në gjumin pa ëndrra.
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Për babin tim
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Atdheun të lirë
deri diku e la,
edhe pse me njëqind ankime.
Bijtë pranë vetes:
Kështu i ka mbyllur sytë,
Pa i parë gjelbërimet e pranverës
Baba.
Ah, pranvera!
Kjo ditë e bukur,
shpesh ia merr kuptimin kumtit,
por kësaj radhe e mori
Babën tim.
Tani e tutje do të kemi
më shumë mall,
më shumë kujtime, rrëfime.
Çdo gjë më shumë.
Vetëm këshilla më pak.
Sepse babë s’kemi më.
12 qershor 2013, Prishtinë

DASHURI NË KOHË LUFTE
Nganjëherë dua të ndodhin krejt gjërat ndryshe...
Për shembull: me ra mjegulla e dendur,
sa të kalohet më lehtë kufiri.
Të kalohet atypari,
ku disa muaj më parë
kam parë një vajzë kaçurrele.
Së paku ta shoh me sy, mandej
ta ëndërroj duke bërë dashuri.
Fundja luftë është - dhe luftës nuk i dihet:
Përditë duke e mundur vdekjen.
Ngjarje të tilla, se filani e fisteku
ranë për liri, apo edhe lajme tjera,
Si p.sh. - armikut iu asgjësuan aq e kaq...
Këto pra janë përditshmëri.
Ndoshta t’i thuash dikujt,
se në kohë lufte dëshiron dashuri,
të merr për të marrë.
Por edhe në më t’përgjakshmet luftëra,
ushtari mendjen s’e heq prej dashurisë.
Atë kohë vetë e kam parë.
Kohë lufte është.
Zoti e di si do t’i vijë fundi.
Ndoshta ...

Nëntor 1999, diku gjatë luftës në Kosovë.
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As kohë s’ka më për dashuri.
Koha e bën të vetën.
Por, sikur të gjithë të mbjellin vdekjen,
kush do ta korrte dashurinë?
Poeti mendon se dashuritë më të mëdha,
lindin në kohë luftërash.
Ndoshta, ndoshta ...
Tejkalojnë përmasat e një rrëfimi biblik,
Ose edhe historitë më fantastike
të Lorkës dhe Heminguejit...
Thjesht, dashuria është një luftë tjetër.
Më e përjetshmja luftë, më e gjatë
se çdo luftë tjetër,
por armët janë
të tjera:
Zemra, Shpirti dhe Seksi.
I dola vetes dore dhe vajta te kryepersonazhi.
Luftë është, a po e sheh?
Dita-ditës
jeta po bëhet më e mërzitshme:
Kështu disi më ka rrapllue mendja,
Teksa, me qejf të madh po gatiteshim
për pak dashuri.
Ëndërr apo zhgjëndërr?
As sot s’jam i sigurt nëse më pyet dikush.
Por, një çudi e madhe pat ndodhur:
99 herë kam mundur të vdes 99-ën.
Pa luftuar,
Si fillon koha e dashurisë,
as që merret me mend.
Haj dashuria bre, he lufta!
Natë e vonë...
Dhe hëna sikur ka harruar të dalë.
Kthehet ushtari, niset betejash të reja.
Njëmend është dashuri në kohë lufte,
Lufta vazhdon... He, ushtar ushtari!
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ZONJA E PARË E MENDIMEVE
“Ji i marrë, por mëso si të jesh i marrë
pa qenë në qendër të vëmendjes!
Mos u shqetëso: do të mbijetosh dhe do kesh shumë
fat”.
Paulo Coelho
Rreshtuar si deputetët në parlament,
mendimet e mia
debatojnë për kohën
dhe ditët që rrjedhin.
Njëri
ngrihet dhe ligjëron për
të ftohtit e dimrit të sivjetshëm.
Duhet ndërmarrë diçka.
M’u ftoh e shkuara.
Tjetri
ankohet prej cicërimave të
shpendëve.
Nuk dëgjohen tash e sa kohë
Bilbilat e bjeshkës.
Ai mendimi i bardhë,
polemizon me vetveten:
Jo nuk është,
po është
prezent, zonja e parë e mendimeve.
Në fund të seancës
Plenare,
me vota unanime
ti merr timonin e shpirtit.
Ec tani
deri të mbërrish
te ti.
Pastaj flasim.
Aty jam ulur po të pres.
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Ka lindur në vitin 1978 në
Çorovodë Skrapar, ku mbaroi
arsimin e mesëm. Që prej vitit
1997 jeton në Athinë Greqi,
ku mbaroi shkollë profesionale për Ndihmës Laborante.
Ka botuar dy libra me poezi;
“ Pëshpërimat brenda meje”
dhe “Bota poshtë takave“.
Është në botim vëllimi i tretë me poezi.
Ka botuar dhe shumë poezi dhe tregime në shtypin
periodik në Greqi dhe në Shqipëri.
Poezi dhe tregime të saja janë bërë pjesë e antologjive
“Shtëpia mbi rrota” (prozë)
“Bota e ëndrrave” (poezi)
“ Promenadë mërgimtare” ( poezi)
Gjithashtu krijimet e saj janë botuar në revista letrare
– artistike “Pegasi” dhe “Pelegrin”
Ka marrë pjesë në konkurse letrare për poezi dhe prozë, zhvilluar në Athinë dhe Selanik ku është nderuar dhe
me çmime.

I IKURI
Palosi bukur
copëzat e shpirtit
në valixhen me rrota.
Kujtimet u zvarriten jashtë pragut
e tërhoqën derën pas tyre.
Shiu përcolli
hapat e mjegullt që lëpinin asfaltin.
Asnjë mur
për kornizat me fotografitë e të ikurve.
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Asnjë karrige
përballë tij.
Asnjë atdhe
për strehim shpresash.
Asgjë...
Për plangprishësin
që tentoi të shkojë.
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NË VEND TË PASTHËNIES
Qaj së brendshmi,
se ujëvarat e kripura lëshohen vrullshëm
e më pastrojnë shpirtin.
Urrej në heshtje,
se mureve të mi
ua kam mësuar oshtimën.
Dashuroj me zë,
se dua veç këtë
të mbani mend prej meje.

NË DJALL TË GJITHA
-Refuzoj të dal!
Për sa herë kalova pragun
e ndërgjegjshme
se do të kthehem përsëri.
-Refuzoj t>i mbyll sytë!
Për sa herë fjeta
e bindur se u ngopa me ditën.
-Refuzoj të marr frymë!
Për sa herë u inatosa me ajrin
që gulçonte brenda meje.
-Refuzoj të kujtoj!
Për të gjitha herët
që belbëzova «dua»,
në vegjëli.
REFUZOJ!
Një jetë
-ku pragu më ndrydh,
-ku dita më është pak,
-ku ajri më sëmur,
-ku vazhdoj të «dua».
Refuzoj
të jem e sjellshme ndaj gjithkujt-it
ndaj askujt-it
që rastësia e solli të më ulet përballë.
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Ndue Ukaj (1977), shkrimtar, kritik i letërsisë dhe publicist. Ka kryer studimet për
letërsi dhe gjuhë shqipe në
Universitetin e Prishtinës, ku ka
ndjekur edhe studimet e magjistraturës. Ka qenë anëtar i
disa redaksive letrare dhe editor i revistës për art, kulturë e
shoqëri “Identiteti.” Është i përfshirë në disa antologji të
poezisë shqipe, brenda dhe jashtë vendit. Poezitë dhe
tekstet e tij janë përkthyer në anglisht, spanjisht, italisht,
rumanisht, finlandisht, kinezisht, suedisht dhe janë botuar në shumë revista prestigjioze. Është autor i librave:
“Diskursi biblik në letërsinë shqipe “Ujëvarat e metaforave”, “Godo nuk vjen”, “Ithaca of the Word”, poezi,
“Godo is not coming”, “Arka e shpëtimit.”
Libri me poezi Godo nuk vjen, u laureua me çmimin kombëtar ”Azem Shkreli” për librin më te mirë të
botuar me poezi në vitin 2010 në Kosovë. Ndërsa në
Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë, “Ditët e Naimit”, u
laureua me çmimin për poezinë më të mirë. Revista letrare The International Poetry Transation And Research
Centre, që botohet në Kinë, më 2014, e ka vlerësuar
një nga poetët më të mirë të botuar në vitin 2013 në
këtë revistë. Është vlerësuar edhe me mirënjohje dhe
çmime tjera letrare.
Është anëtar i PEN-it në Suedi.
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DREJTPESHIM
Gjithmonë rastis të shihesh një ëndërr e të ëndërrosh
diçka tjetër.
Të jesh i magjepsur pas një ikone e ta ëndërrosh një
ikonë tjetër.
Të rastis të jesh diku e të mendosh për një vend tjetër;
Për shembull të jesh në Romë dhe papritur të kuptosh:
jo të gjitha rrugët të çojnë kah lumturia.
Të jesh në Prishtinë e të ëndërrosh një vend të largët
ku liria s’ka duhmë politike.
Apo të jesh në një vend të largët
e ta ëndërrosh Prishtinën me duhmë politike.
Gjithmonë rastis të sajosh ide e të ngrehësh piramidën
e lumturisë
me labirinte të bukura e ikona madhështore.
Dhe papritur të shihesh skëterrën mizore pranë këmbëve tua.
Gjithmonë rastis të realizosh diçka e të kërkosh diçka
tjetër.
Te jesh me dikë e ta kërkosh dikë tjetër.
Ah, gjithmonë rastis ta kërkosh piramidën e lumturisë
e të përmbysesh në trekëndëshin e pikëllimit,
kufiri i të cilit rastësisht qëllon të jetë i padukshëm,
ku ti pështjellësh si i dehuri kur s’e mban drejtpeshimin
dhe sheh si ravijëzohen njerëz që mbajnë letra të bardha
nëpër duart e tyre të zeza. Ata shikojnë qiellin e kaltër.
E nga xhepat e tyre nxjerrin poezi që bëhen të lexueshme
veç kur ka rrezatim diellor.

VEGIM
Më sëmbon diçka
teksa si anije kthehem nga dallgët
drejt limanit të kujtimeve.
Aty është koha e pashkruar. Ankorimi i ngadalshëm.
Është vjeshtë e hershme
e një zog këndon si më parë.

GJITHMONË DIÇKA MUNGON
Ti kërkon gjatë rrugëve të botës
Itakën a Penelopën e shtrirë me dëshira të paqarta
Kujtime të trishta e net pa gjumë
Një tokë të premtuar
Ku do ta vendosësh kokën tënde
Dhimbjet tua.
Dhe gjen rrugë të mjegullta.
Tokën e mbushur me gjarpërinj
ku s’ka tambël, mjaltë e as vend me vu këmbën tënde
Gjen shtëpinë e pagjumësisë ku strehohen ëndrrat,
ku hahen ëndrrat dhe shpjegohet lumturia.
Ah, ti gjithmonë kërkon diçka
dhe harron se gjithmonë diçka të mungon.
Të mungon rruga ka caku
apo Itaka ku do të ankorohesh,
me një grua dhe një qen që fle pranë këmbëve të saj.
Ti gjithmonë pret diçka
dhe harron se gjithmonë diçka të mungon:
Shtëpia e ëndrrave dhe treguesit e lumturisë.
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Gjethet e kuqërremta vazhdojnë të jenë kurora e imagjinatës sime
E qiellit tim.
Është muzg. Jehu i detit ma mbush gjoksin me një dëshirë:
Lirinë e peshqve.
Ah, kjo zonë është e ndaluar për peshkim.
Por një anije luftarake shkeli ligjet ndërkombëtare
dhe kushedi sa peshq vrau.
Ne zbresim poshtë e më poshtë
dhe dielli shkëlqen e deti duket si kristale mëngjesore.
E nga toka dëgjohen notat e një melodienjë melodie që s’dua ta deshifroj.
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Dielli shtrihet mbi tokë e qyteti zgjohet i zhurmshëm
anija ime i afrohet qetësisë.
Matanë kujtesës një kambanë
paralajmëron tregimin e pakryer.

Ti gjithmonë kërkove diçka tjetër
dhe gjete një rrugë me një kryq.
Ta dhanë kryqin e gozhdët t’i dorëzuan.
Me to deshën të mbysin miq e armiq
sepse ti gjithmonë kërkove diçka
dhe gjete diçka tjetër.
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Ti kërkon rrugën ka caku
Sepse ti gjithmonë kërkon diçka ndryshe
Për shembull: një njeri pa syza të urrejtjes.

RRUGA E KALVARIT
Të duhet një kryq. Dy gra që rrinë besnike deri në
fund
dhe një udhë e gjatë sa maja ku ëndërron të shkosh.
Ah, ti gjithmonë më ke thënë ëndërron të shkosh larg.
Rrugës ka kronikanë. Disa shkruajnë të vërteta
Disa shtrembërojnë të vërteta.
Dishepuj e hipokritë shkruajnë tregimin tënd.
Rrugës gjendet ndonjë grua që t’i fshin djersët,
një tjetër që ta vë një kryq më shumë.
Sigurisht s’ka sesi të mos jetë një Simon që të ndihmon
ta mbash kryqin.
Gjithmonë është një Pjetër aty.
Kur ndezët zjarri dhe dëgjohen akuza:
Ai të mohon tri herë dhe pendohet para se të këndoj
gjeli.
Ti i gozhduar të duhet të thuash: fali o Zot sepse s’dinë
ç’bëjnë.
S’i përfillja këshillat e të Urtit.
Kur më tha: gjithmonë kanë më t’rrethue njerëz që
bërtasin:
Kryqëzoje, kryqëzoje.
Edhe të tjetër shtrirë matanë dhimbjes:
Hosana, Hosana!
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ISHTE KOHA KUR UJI...
Po, dikur më tregonin
për ditët që mbaronin shpejt
kur nën dritën e kandilit
soseshin mbrëmjet dhe rrëfimet
copat e qymyrit përflakeshin
e duart e lodhura vështroheshin
dhe historitë davariteshin
ishin kohët tona të lashta
të humbura në tymin që oxhaqet
nxirrnin duke shfryrë
për të nxirë tavane e faqe muresh
dhe i fërkonin sytë
me synim për të ndjekur ngjarjet
për shtrigat, magjistricat dhe shortaret
të nesërmen zgjimi në agim
me bukën dhe furrën e druve
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TEMAT E MIA
Era merr me vete idetë
si gjethet
për të mbjellë në vjeshtë
mendime pa lidhje
varur buzë një shkëmbi
unë vij nga shtresa të varfra
pa tituj e pronësi
apo për të shpalosur stema
thjeshtë
me një tufë rrëfimesh
dhe një çantë me kashtëza fushe
botës për t’i bërë ballë
me karrocën dhe gomarin
kosën e belin dhe shpinën e lodhur
në vijim, një përzgjatje
pëlhurash të bardha
dhe brenda në sy
projektori i kujtimeve

PRITJA
Mendja rreket në pështjellim
në kërkim të një filli për të endur
ngadalë dhe zbulim konsekuent
qëllimesh ende të palindura
të penguara tashmë në ëndrra.
Loja e guximshme ngatërrohet
në gjendjen e nderë
pritja e pashpresë
copëzohet
në pasimin e shpeshtë të topit
sfida kryeneçe depërton ngadalë
duke nxitur pështjellim të ëndrrave
Çdo ditë nuk është ditë e re
është një e nesërme tashmë e përjetuar
një projektor që luan me shpoti
me synimet dhe ëndrrat e regjisorit
në skenën e indiferencës

L’ardita scommessa s’impiglia
nell’alta tensione si frantuma
l’attesa arresa giocandoci a palla
si insinua caparbia la sfida
lanciando quel groviglio di sogni
Ogni giorno non è un giorno nuovo
è un domani già vissuto
una moviola che beffarda irride
aspirazioni e sogni da regista
sulla scena dell’indifferenza.
Përktheu nga italishtja: Albana Alia
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Nel groviglio si arrovella la mente
alla ricerca di un filo da stendere
piano e lineare svelamento
di mete non ancora nate
e già nei sogni precluse.
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(SLLOVENI)

Glorijana Veber u lind më
vitin 1981. U diplomua për
Shkencat politike në Fakultetin
e Shkencave Shoqërore, Universiteti i Lubjanës, ku edhe po
kryen masterin në sociologji
(tema: Ndikimi i stileve të jetës
në blerjet e librave) dhe njëkohësisht doktoron në letërsi
(tema: Poezia si element i ndryshimeve shoqërore) në
Fakultetin e Arteve, Universiteti i Lubjanës. Poezinë e
saj e boton në revistat dhe gazetat kryesore letrare të
Sllovenisë si dhe në revista dhe gazeta të huaja letrare.
Ka marrë disa çmime sllovene dhe ndërkombëtare të
poezisë. Mes tjerash fitoi çmimin e parë për poetë të rinj
nga Bosnja-Hercegovina dhe Sllovenia, çmimin e parë
për poetë të rinj nga hapësira e ish-Jugosllavia, çmimin
e parë për poetë të rinj në Slloveni dhe e përfaqësoi
Slloveninë në poezi, si njëra prej 700 artistëve nga 48
vende në Bienalen e Artistëve të Rinj nga Europa dhe
Mesdheu. Mes 1200 poetësh nga gjithë bota, ajo u bë
pjesë e përzgjedhjes përfundimtare të konkursit ndërkombëtar «Devinski grad». Ajo është themeluesja dhe
drejtorja e Institutit për Kërkim në Artet Novatore (IRIU),
ku angazhohet në zhvillimin e projekteve eksperimentale dhe novatore në fushën e letërsisë. Zhvilloi lëvizjen
e re poetike të quajtur Arti i Situateve, me më shumë se
600 projekte të poezisë eksperimentale në Slloveni dhe
jashtë (më shumë se 30 vende). Ajo është edhe drejtorja
e MCC Celje Center-it. Libri i saj i parë, «Rrenia e lirë»,
u shit plotësisht. Libri i dytë do të botohet në Itali në vitin
2015. Ajo është edhe themeluesja e programit «Kultura
sociale» për të ndihmuar artistë të rinj me disavantazhe
sociale dhe ekonomike.
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UNIVERSI
dëgjoj muzikë dhe nuk ndiej nevojë tjetër
shoh një vajzë në qoshe që luan pianon e gjyshit tim me
gishtat e mi
ne të gjithë do të takohemi përsëri
dhe heshtja do të zbulojë kuptimin e universit
ka rrugë revolucionare që nuk vihen re nga shumë
të arratisur në të gjitha drejtimet e qyteteve tona të reja
dua të qëndroj mbi vendin që zmadhohet
dua një buzëqeshje me një shpjegim
si në fytyrën e ndonjë vendi tjetër
thelbi im qan kur të tjerët zgjohen nga gjumi
në uri në mjerim pa shansin e një qeni
në një vend tjetër lart mbi ne
të shqetësuar me vogëlsinë tonë
një nxitim i përkohshëm një ngushëllim
duhet t>i dëgjoj britmat
nganjëherë kjo është e tëra që më duhet

GRUA
po shoh një grua
vetëm sytë e saj nuk i shoh dot
dora e saj është e brishtë dhe e rrëshqitshme
si një qese plastmasi e hedhur në dhe
në qytet në muzg
nën një batanije
po shoh një grua
që shpesh fle mbi divanin e kuq
sigurisht është tepër i shkurtër për të
duhet të mblidhet me të rrotulluar
stiva e librave mbi raft
është perdja e saj
e shoh këtë grua të fshehur
që më ndjek me këmbëngulje
në mënyrë aq të ftohtë
sa diçka që duhet të bëhet
diçka që duhet të kujtoj
sepse kjo grua e mallkuar po vrapon

dhe vrapimi i saj lëviz me shpejtësinë e vrapimeve të
mia
dhe ajo nuk dështon kurrë
sepse mendon me kujtesën time
dhe gjendet atje ku janë këmbët e mia
nuk i shoh dot sytë e saj
tregomë se si duken
a mund të të shohin edhe ty?
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Mund të ishte më e rëndë
siç e dinte tashmë Martin Luther King
rrugët e natës
janë të kuqe në një drejtim
dhe të bardha në tjetrin
si kjo natë kur i afrohemi Gjermanisë
ose ajo kur iu afruam Francës
ngado që vijmë, shohim të njëjtën gjë
të zezën dhe në të dy ngjyra
po shkruaj një poezi dikush përpara po dëgjon radio
duke lexuar një libër në italisht
duke dërguar mesazhe në spanjisht
duke fjetur një ëndërr amerikane
dhe jashtë po ndërrohen dritat
bardhë e kuq kuq e bardhë
si milingona në një ekspeditë gjithmonë njëlloj
si një program televiziv ose filma nga Hollywood
dhe vetëm nganjëherë shfaqen të kaltrit
dhe ne të gjithë ndalim
vetëm atëherë
dhe pastaj për një çast
asgjë
Përktheu nga anglishtja: Silke Liria Blumbach
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(MAQEDONI)

U lind më 25 prill 1968, në
fshatin Borievo, Strumicë. Diplomoi në Fakultetin Filologjik
në Shkup, grupi Letërsi Jugosllave. Shkuan poezi, prozë dhe
ese. Ka fituar katër çmime në
konkurse anonime për tregime
të shkurtra në “Ditët e kulturës së Andriqit”, në Travnik,
si dhe çmim të parë për prozë në konkursin anonim të
botimeve të pavarura “Gjurgja”, më 1991. Për veprën
“Godina bez leto” (Vit pa verë) më 2015 fitoi çmimin
“Vëllezërit Miladinovi”, në “Mbrëmjet strugane të poezisë” për vepër më të mirë poetike botuar mes dy botimeve
të festivalit.
Është anëtare e Shoqërisë së poetëve të Maqedonisë
nga viti 2000, gjithashtu anëtare e Redaksisë të revistës për letërsi dhe kulturë AKT, si dhe e Shoqatës së
lektorëve të Maqedonisë. Punon si lektore në qendrën
botuese TRI, Shkup.
Ka botuar këto libra në prozë: “Kniga za sonot” (Libër
për gjumin), 1992, “Vraqanja” (Kthime) 1993, “Vraqajqi se vo Borievo” (Duke u kthyer në Borievo) 1999,
“Shareni pisma” (Letra të larme), 2008, si dhe veprat
poetike “Mojot Pikaso” (Pikasoja im), me përkthim edhe
në gjuhën angleze, 2007, “Zarobenici na molkot” (Të
robëruarit e heshtjes) 2010, “Ognena” (E flaktë), 2011,
“Nashata prikazna” (Storja jonë) 2013, “Godina bez
leto” (Vit pa verë) 2015.
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Violeta
TANÇEVA- ZLLATEVA
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RËNDËSISHMJA
A është e rëndësishme çfarë dite jemi sot? Cili vit?
Humben në pavlerë e derdhen
si format e sendeve në përqafim të natës
ngjajnë njëra-tjetrës si binjake
të lindura nga brendësia e Kohës pa gjini
Shpesh dhe javët e muajt fillova t’i derdh
si mbërtheckat e nënës sime në sirtarin me qerthuj
Ndonjëherë edhe vitin di ta shkruaj gabim
mbi poezitë e sapo shkarravitura
gjoja mendohem për fshehtësinë e kuptimit
që bart në vete përshkrimi i Frojdit.
Në televizion rrotullohen
të njëjtat lajme që nga rinia e prindërve të mi
Konflikte luftarake përleshje të Përgjakura
Avionë të rrëzuar Automjete-bombë
Trupa të masakruar të njerëzve të rinj
që s’kanë arritur të shijojnë mollën e Evës
Vetëm emrat e vendeve janë ndërruar pak e ndonjë kufi
Gjithçka tjetër është e njëjtë
Thatësira e tokës dhe e shpirtrave Etja për sundim
Zjarri i paduruar në sytë e pamundësisë
Ndalova përballjen dhe dëshmimin
kujt i takon e drejta e kamotshme e ngastrave të lëvruara
të shkrira me lëngun e jetës
Mbrëmjeve para shtrirjes mbyll duart
dhe lus Zotin për të gjithë të përvuajturit në botë
për të gjithë shpirtrat e humbur në kohë
E në mëngjes shënimet më të rëndësishme të kësaj kohe
shoh në centimetrat e fëmijëve të mi
në numrin e këpucëve që mbajnë ata
kur do ta lëshojnë kokën e tyre rebele
mbi supin tim të thatë

Kur të tjerët në det
unë notoj në
çmendurinë time poetike
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Mua nuk më duhet shenjë hyjnore
apo provokim djalli
që të zhytem në dallgët e çmendurisë
jam budallaqe
në gjendjen time normale
Nuk përgojoj derisa pi kafe
nuk planifikoj kthim të fyerjes
nuk mendoj cilin fustan ta vesh nesër
derisa laj pjatat
Unë jam nënë pa grim
që nuk vesh taka kur shkoj në mbledhje prindërore
Unë jam grua jostandarde që nuk hap ombrellën
me shiun e ëmbël veror
e po pështyje nën sqetulla mos dashtë Zoti
Unë jam ajo që jam
Mua nuk më duhet pranvera për t’u dashuruar
as verë e nxehtë për fluturime apo çakërdisje
Telat e ngjitur janë gjendja ime normale.
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PLUHUR
Nuk më duhet shumë kur fle në vend tjetër
Vetëm një mbulesë e mirë mbi kokë
e një çarçaf të pastër mbi divanin e rrafshët
Kuptohet, edhe ujë
Në shtëpi jam më e mbledhur
Në tavan është gërryer gëlqerja
Sa maja e thoit të vogël
Çarçafi nuk është tërhequr mirë në të djathtë
Apo nuk është shkundur së voni nga netët makth
e mes pllakave në tualet
është shfaqur njollë e zezë
Zot
për çfarë gjërash humbim energjinë
me çfarë bujarie na ke dhuruar shfrytëzimin e denjë
shpërbëjmë për imtësitë e padobishme
duke harruar punët më të rëndësishme
harxhojmë energjinë nëpër vite
në luftë të kotë me pluhurin
sikur dëshirojmë të harrojmë
se në fund vetëm pluhuri mbetet.
Përktheu nga maqedonishtja Artan Arsllani

23 | Taro AIZU
25 | GOGYOSHI
27 | Silke Liria BLUMBACH
28 | NIPËR
28 | COPËTIM
29 | TRIUMF
29 | VARREZA E ALFABETEVE
29 | DO TE QAJ
30 | MBISHKRIMI I PIRAMIDES SIME
30 | KOLOMBI
33 | Manjola BRAHAJ
34 | LARGSITË
34 | FANITJA
35 | TOKË
37 | Linditë RAMUSHI DUSHKU
38 | SI I THONË DASHURISË...
38 | MË LËR TË PSHERËTIJ
39 | KËMBANAT E ORËS SË PA KURDISUR
41 | Anna ROSTOKINA
41 | Për Nikola Madzirov
42 | ENDACAKU
44 | ZOTI QUMËSHT BUTË ISHTE DUKE
U SHPËRNDA
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10 | Basri ÇAPRIQI
12 | TË KANË PARË TEK U LEXON VARGJE ATYRE
NË HAD
13 | REVOLUCIONI I BARDHË
14 | PËRMBYTJA
15 | PERËNDIM DIELLI
17 | PREKJET E ZJARRTA ME TOKËN
18 | TERRI
18 | TOPI I MADH
19 | ZËRAT E UJIT
20 | THE OYSTER
20 | THE PILLOW
21 | THE FUNERAL
22 | THE GRASS ON THE WINDOW
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45 | Ricardo RUBIO
47 | NE S’ DIMË ASGJË PËRVEÇ MOSPËRPUTHJES
48 | KOHA NË DËSHIRA PLAGË E PANEVOJSHME
49 | VETMIA SHIKON KËRCËNUESHEM
51 | Rodney Saint - ÉLOI
53 | Shaip EMËRLLAHU
54 | KAH PO SHKOJMË
54 | MOLLËT E TETOVËS
54 | BREZI IM
55 | UDHË PA KRYE
57 | Jessica FLYNN
57 | BILETA NJËDREJTIMËSHE
60 | KAMELEON
62 | DASHURIA PËR FJALËT
65 | Eduard HARETNS
66 | URDHËRIMI I NJËMBËDHJETË
67 | DËSHIRË E ZJARRTË
69 | Remzi SALIHU
70 | PAVDEKËSI
70 | TOPONOM
71 | KUFIRI HAPUR
71 | NËNË TEREZA
72 | MACJA E ZEZË
73 | Niels HAV
74 | NË MBROJTJE TË POETËVE
75 | VIZITË NGA BABAI IM
76 | NJË DITË E ZAKONSHME
77 | Adriana HOYOS
77 | VIZATIMET E AJRIT
78 | LITURGJIA E ORËVE
79 | GODITJA
81 | Villoro CARMEN
81 | MERMERËT
83 | FUSHA E DASHUR
85 | Xhuzepe NAPOLITANO
86 | OUVERTURE
86 | BLOF
87 | ALBUM

97 | Kratis MELISARATOS
97 | UDHËTIM ODISEJE
98 | ZËRI
98 | KODE
99 | Dustin NISPEL
102 | DJALË I BARDHË
105 | Snezhana Stojçevska
105 | ASNJËHERË S’NDALOJ
106 | GJENETIKA
106 | MË JEP KOHË
107 | Hélène STAFFORD
107 | KRAHËPALOSUR
108 | VDEKJA E NJË DRAGOI FLUTURUES
108 | SHKENCA E REVE
109 | Daniel LEUWERS
109 | PISHINA E DASHURISË
110 | FYERJES
110 | PAUL VALERY NE DASHURI
113 | Anat ZECHARIA
114 | SI NJË ENGJËLL
114 | NJË GRUA VALORE
115 | SHKAKU I GABIMIT NJERËZOR
117 | Dalila HIAOUI
117 | TË THASHË: TË DUA!
118 | MË KUJTO
119 | NDERSHMËRIA
121 | Jeton Kelmendi
123 | PEJA NË PESË TË MËNGJESIT
124 | DASHURI NË KOHË LUFTE
126 | ZONJA E PARË E MENDIMEVE
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93 | Mariko SUMIKURA
94 | ARTI MARBLING
94 | KARAFILI
95 | VEPRA ZJARRI
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89 | Kikumi SHIMODA
90 | ÇFARË ËSHTË HIJA E LULEVE? NJË IMAZH QË
S’MBAHET MEND
90 | KUR NJË BAMBU TINGËLLON
91 | PËRQAFUAR NGA ERA
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127 | Brikena QAMA
127 | I IKURI
128 | NË VEND TË PASTHËNIES
128 | NË DJALL TË GJITHA
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