
Festivali Ndërkombëtar i Poezisë 
“Ditët e Naimit”



Biblioteka 
MERIDIANE POETIKE

Përgatiti 
Shaip EMËRLLAHU

Këshilli botues
Ymer ÇIRAKU
Agron TUFA
Niels HAV

Ndue UKAJ
Haxhi Shabani

Artan ARSLLANI

Përktheu 
Silke Liria BLUMBACH

Ballina

Ilustrimet

www.ditetenaimit.org



Festivali Ndërkombëtar i Poezisë 
“DITËT E NAIMIT”

Edicioni XVI

T’I KAM LANË DYERT ÇELË

Ditët e Naimit
Tetovë, 2012





5
DI

TË
T E

 N
AI

M
IT

 2
01

1

PORTAT HUMANE TË POEZISË

Kur përmendim termin letërsi, zakonisht mendja na shkon 
tek ajo formë e shkrimit, që i referohet shkrimit imagjinativ. Ky 
shpjegim i thjesht, vjen e komplikohet, sa herë shtrohen pyejtet 
komplekse, pse lexojmë, çfarë është letërsia, cili është roli i 
poezisë në domenin e letërsisë, së këndejmi, a ka mision letërsia 
dhe cili është misioni i saj në bashkësinë njerëzore? Këto pyetje, 
bashkëjetojnë me letërsinë, që nga zanafilla, ashtu sikurse edhe 
përgjigjet për to, mbeten gjithmonë të paplota. 

Një nga shpjegimet domethënëse, që prek në thelb interesimet 
tona për letërsinë dhe që na ndihmon të kuptojmë më mirë 
letërsinë në universin tonë, në thellësinë ontologjike, është 
përkufizimi që i bën shkrimtari i mirënjohur italian Cesare Pavese, 
kur shkruan: “letërsia është mburojë prej sulmeve të jetës”.  
Letërsia, është mburojë prej sulmeve të jetës dhe jo vetëm kaq, ajo 
është udhërrëfyese, që ndihmon hapjen e portave të humanizmit, 
duke e ndjekur funksionin dhe misionin e katharsisit aristotelian.   

Shkrimtari dhe dijetari i letërsisë, T. S. Eliot në librin Për kritikën, 
duke diskutuar për poezinë, dhe duke përthith botëkuptimet e 
disa poetëve dhe kulturorlogëve pararendës, do të shkruan: 
“poezia është forma më e lartë e aktivitetit intelektual”.

Letërsia, nëpërmjet poezisë, si forma më e lashtë dhe më e lartë 
e komunikimit estetik, arrin të ngritët në piedestalin e lartësive 
olimpike dhe bëhet komunikim estetik universal, si kundërvënie 
ndaj të keqes, si reflektim dhe rikonstruktim i realitetit estetik, 
nëpërmjet një gjuhe orakujsh, që zbret në thellësi të shekujve dhe 
mbledh nektarin e thesareve të përbotshme, për të sfiduar kështu 
një botë të trazuar. Në këtë mënyrë, poezia bëhet një shprehje 
profetike, që ndjek aspiratat e individit, në labirintet e shkrirjes së 
tij me kolektiven.

Qiriu poetik i Naimit, ky fanar i pashuar i shpirtit të poetit 
iluminist shqiptar, që digjej për të ndriçuar të tjerët, në një kohë 
të errët, siç ishte koha kur jetoi dhe krijoi ai, është përjetësuar 
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1 në një formë tjetër, në Tetovë, nëpërmjet Festivalit Ndërkombëtar 
të Poezisë “Ditët e Naimit”, që tashmë disa vite rrezaton dhe 
ndriçon, në rrethana tjera dhe me funksione tjera.   

Naimi i besonte dritës së qiriut. Ai i besonte faktit se një qiri i 
vogël, duhej të ndriçojë, duhej të digjej, që të triumfojë ndaj territ 
të madh. Naimi i besonte asaj drite që rrezaton dhe këtë dritë, 
si iluminist që ishte, kërkonte ta vinte në ballë të çdo aktiviteti. 
Pikërisht këtij fanari, i beson edhe Shaip Emërllahu, i cili, tash e 
afro dy dekada me Drejtorinë e këtij festivali, mbledh në Tetovë, 
poetë, shkrimtarë, kritikë të letërsisë, aktorë të skenës, piktorë nga 
e gjithë bota, që të rrezatojnë mirësinë e Qiriut të Naimit, atij qiriu 
që kuptimësinë e vet e gjen, vetëm kur shkrihet për të tjerët, kur 
bëhet dritërrëfyese, me dëshirën që të ndriçojë nëpërmjet letërsisë. 
Kjo kohë, e cila ngarend pas gjërave materiale, egoizmit, vuan 
kaq shumë për ngrohtësinë e qiriut poetik, e mirësisë poetike, për 
të bukurën, për estetikën dhe ndjeshmërinë humane.

 “Ditët e Naimit”, është një institucion letrar dhe kulturor, që 
tubon shkrimtarë dhe dashamirë të artit e poezisë, duke u bë një 
formë e veçantë e ndërkomunikimit kulturor, e afrimit të kulturave 
dhe shkrirjes së tyre, në detin e madh të letërsisë së përbotshme, 
të së bukurës së përbotshme, për të cilën gjë ndjejmë nevojë të 
gjithë, ashtu sikurse ndjejmë nevojë për ajrin. Ne gjithë kemi 
nevojë të njohim botën më mirë, por edhe vetveten, prandaj në 
këtë njohje, poezia është një nga portat më të sigurta, për të kaluar 
barrierat e ndryshme. Në këtë mënyrë, poezia në Tetovë, e ngrit 
flamurin e mirësisë, përballë flamujve tjerë, që shpeshherë janë 
shndërruar apo dinë të shndërrohen në tragjedi për njerëzimin, e 
sidomos për këto pjesë të trazuara të Evropës. 

Poezia, në shekullin e ri, kur globalizmi ka arritur fazën 
kulminante, gjithnjë e më shumë priret nga ky qëllim: 
ndërgjegjësimi para tallazeve të jetës, thirrjen për liri, përballë 
jolirisë.  Poetët, janë ato qenie, që si orakuj, përpiqen të ruajnë 
ekuilibrat e nevojshme humane, në një kohë të zorshme, siç 
është kjo jona. Në të vërtet, poezia nuk ka qëllim praktik në vete 
dhe shkrimtarët shkruajnë me qëllime parësore estetike, për të 
krijuar kënaqësi, mirëpo kjo nuk është krejt esenca e letërsisë. Në 
substratin e vet, arti dhe poezia, që nga zanafilla, kanë misione të 
shumëfishta në shoqëri dhe poetët janë ata që dinë t’iu përgjigjen 
sfidave të shoqërisë, duke dhënë përgjigje të ndryshme e profetike, 
për dilemat e përhershme që lidhen me jetën, metafizikën, 
Zotin, dashurinë, përjetësinë, moralin, njerëzimin, vendin tonë 
në kozmos, dilemat e mëdha për lirinë etj. Poetët, duke krijuar 
në një formë të veçantë, me një gjuhë të veçantë, me një gjuhë 
orakujsh, luajnë rolin e një “navigatorë” për njerëzimin.  Arti dhe 
letërsia, kësisoj kanë pasur gjithmonë funksione të shumëfishta 
në edukimin e njeriut, sidomos në edukimin estetik të tij dhe e 
ushqejnë njeriun, duke e pri nga idetë e bukura dhe sublime, 
sepse, siç do të thoshte studiuesi i ditur shqiptar Arshi Pipa: “Arti 
asht kulturë e si i tillë rolin edukativ e ka në vehte...” 

Ky festival i poezisë, që mbahet tash sa vite në Tetovë,  është 
bërë një tribunë kulturore, që ofron kultura dhe shuan dallime, që 
bashkon poetë të gjuhëve të ndryshme dhe ul flamujt e ndarjeve. 

“Poezia është kurora e letërsisë imagjinative, sepse ajo është 
një mënyrë profetike”- shkruan Harold Bloom. Ç’është e vërteta, 
poezia është më shumë se kaq, ajo është kurora e të bukurës, 
është shpirti më fisnik i njerëzimit, prandaj të vëmë këtë kurorë në 
kokën e njerëzimit, sot, është të ngrehim flamurin e mirësisë, si 
kundërvënie ndaj të keqes.

Çfarë e bën letërsinë kaq të fisme në hierarkinë e vlerave 
njerëzore, në mos një thirrje e saj e përhershme për lirinë e 
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1ndërgjegjes, për triumfin e së bukurës, për sendërtimin e një 
raporti human, mes qenies dhe subjektit, mes idesë dhe realizmit 
të saj në logosin e fjalës.     

Poezia në çdo kohë dhe në çdo shoqëri, ka ushtruar ndikim 
në transformimin e bashkësisë njerëzore dhe ngritjen e vetëdijës 
qytetëruese. Në historinë e kulturës shqiptare, prijësit dhe etërit e 
kombit i kemi shkrimtarë, të cilët, përveç pasionit për letërsinë,  
kthehet në misionar të kombit, për ta shpëtuar atë. Mirëpo, nëse 
shkojmë më tutje dhe gjurmojmë thesare te vlerave të përbotshme, 
pa njerëzit e artit, bota do të ishte me shumë boshllëqe, boshe 
dhe shumë e varfër.

Poezia, që të luaj rolin e saj, duhet të ndërkomunikojë me 
lexuesin, audiencën dhe kritikën letrare. Këtë funksion, tash e disa 
vite, e luan në mënyrë të jashtëzakonshme, Festivali Ndërkombëtar 
i Poezisë, “Ditët e Naimit”, duke botuar antologjinë e poezisë së 
poetëve pjesëmarrës të Festivalit, duke përkthyer poetë nga gjitha 
vendet e botës dhe anasjelltas, si dhe duke organizuar takime 
poetike, tribuna diskutimesh, promovime, prezantime etj. 

Sivjet, ky festival, mbahet në prag të 100 vjetorit të  krijimit të 
shtetit shqiptar, të çlirimit të shqiptarëve nga Perandoria Otomane. 
Historia e kombit shqiptar, është një histori krajatash dhe 
përpjekjeve të pareshtura për liri. Në këtë betejë, prinë gjithmonë 
shkrimtarët, duke qenë fanari i vetëm i pashuar, jo vetëm i ruajtjes 
së shkrimit shqip, por edhe protagonistë të drejtpërdrejtë të ideve 
kombëtare. Kujtojmë këtu, se idetë e rilindjes, që rezultuan me 
formimin e shtetit shqiptar, u formësuan brenda një shtrati të 
begatshëm kulturor. Prandaj, manifestimi i sivjetshëm, ka një 
përmasë më të madhe shtesë në këtë vit jubilar për shqiptarët.

Çfarë e karakterizon poezinë e laureatës së sivjetshme të 
festivalit “Ditët e Naimit” Tua Forsstrôm? 

Ajo është poete e kohës, që ndjen dhe bashkëndjen me gjitha 
drithërimat e bashkohësisë, prandaj në poezinë e saj, hasim 
tensionet e kohës, trazimet e shekullit dhe depërtimin ontologjike 
e të thellë në psiken ekzistenciale të njeriut të kohës. Ajo shkruan 
një poezi, që ngërthen në vete ambivalenca, ambiguitet, tension, 
ironi, paradokse, thirrje. Poetja evokon, nëpërmjet një gjuhë të 
kondenzuar, ku mendimet latohen dhe përplotësohen me shtresa 
semantike e stilistike.  Poezinë e saj, e karakterizon një dinamikë 
e veçantë shprehëse, ndërkaq sistemi i saj poetik, priret nga tipi i 
poezisë narrative, ku subjekti krijues rrëfen, si një orakull. Poetja 
poezinë e koncepton në tërësinë e saj, e realizon nëpërmjet një 
poetike të përpunuar mjeshtërisht, ku metaforat luajnë rol të 
rëndësishëm në konstruktimin e idesë dhe imazheve, mendimit 
dhe fjalës, e ku fjala rrjedh si në një lum i qetë, për t’u derdhur 
prajshëm në një det të madh. Ajo shkruan një poezi që të rrëmben, 
që të cyt në labirintin e një botë specifike, ku ajo ndjen çdo ditë, 
me imazhet e natyrës, me referencat e mëdha të letërsisë.

Tua Forsström (1947), është zë specifik i letërsisë dhe një nga 
poetët ma të rëndësishëm të Finlandës, e cila i përket minoritetit 
suedez atje dhe shkruan në suedisht. Ajo projekton një botë të 
ndërgjegjes, përballë asaj që e rrethon. Krijimtaria e saj letrare, 
ka një shtrirje të gjerë dhe ajo ka fituar  çmimet të rëndësishme 
poetike në vendlindjen e saj dhe vepra e saj u përkthye në danisht, 
gjermanisht, anglisht, italisht, finlandisht, frëngjisht, holandisht 
dhe shqip.

Poezia e Tua Forsström-it shquhet për mendimin konciz dhe 
imazhet e shumta, që sjellin referencat e mëdha të letërsisë, duke 
dëshmuar letërsinë si një libër të madh. Poezia e saj, e realizuar 
me një dramacitet të thellë human, shquhet po ashtu për një 
humor të këndshëm. Libri me poezi, “Efter att ha tillbringat en 
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kuajve” (2000), fitoi çmimin më prestigjioz letrar skandinav dhe u 
përkthye pastaj në danisht, anglisht dhe holandisht. Poezia e Tua 
Forsström, evokon dhe komunikon. Ajo është një shkarkim, një 
thirrje, një britmë, një psherëtimë, një apel, një revoltë dhe një 
dritërrëfim.  Kështu, ajo synon të realizoj aspiratën e saj poetike, 
duke iu ba ballë, me ndjeshmëri poetike dhe dimension human, 
tallazeve dhe sfidave të kohës.  

Festivali Ndërkombëtar i Poezisë “Ditët e Naimit”, i cili e 
ruan vazhdimësinë, tashmë disa vite, është bërë një vendtakim 
poezie, ku aterojnë poetë të njohur nga e gjithë bota dhe lexojnë, 
performojnë, përkthehen, lexojnë dhe komunikojnë. Deri më tani, 
në këtë festival të bukur, ku kam pasur fatin të marrë pjesë edhe 
unë si poet, janë lauruar ndër të tjerë, këta autorë të njohur, si: 
Ismail Kadare, Desmond Egan (Irlandë), Thomas Tidholm (Suedi), 
Manlio Argueta (Salvador), Abdellatif Laabi (Marok), Peter Poulsen 
(Danimarkë), Lionel Ray, (Francë), Eva Lipska (Poloni), Craig Czury 
(SHBA), Drazhen Katunariq (Kroaci), Moon Cnuhg Hee (Kore e 
Jugut) Erik Stinus (Danimarke) Diti Ronen (Izrael) etj. Po ashtu, në 
këtë festival, kanë defiluar dhe përfaqësuar në antologji, poetë 
të shquar mbarëshqiptarë, si Fatos Arapi, Rrahman Dedaj, Ali 
Podrimja, Din Mehmeti, Abdylaziz Islami, Rudolf Marku, Besnik 
Mustafaj, Basri Çapriqi, Milazim Krasniqi, Sadik Bejko, Abdullah 
Konushevci, Agron Tufa, Ervin Hatibi, Mario Belici, Kujtim Shala 
etj. Në këtë mënyrë dhe me këtë nivel të lartë të përfaqësimit, 
ky festival, po ndërton ura komunikimi mes poezisë të krijuar në 
gjuhë të ndryshme dhe brenda kulturave të ndryshme dhe po 
shndërrohet në një mozaik të bukur të aureolës së poezisë shqipe, 
duke u bë një qiri që ndriçon.

Ndue UKAJ



Fitues i çmimit letrar “Naim Frashëri”
Tua FORSSTRÖM (Finlandë)
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Tua FORSSTRÖM
(FINLANDË)

   
U lind në vitin 1947 
në Borgå (Finlandë). 
Jeton në mes Ekenas 
dhe Helsinkit. Është 
një poete shumë e 
vlerësuar finlando-
suedeze dhe ka fituar 
shpërblime të mëdha 

letrare në Suedi dhe në Finlandë. Është njëra nga poetët 
më të rëndësishme të Finlandës 
Vepra e saj përbëhet nga përmbledhje të vogla delikate 
poezie. Sfondi i poezisë së saj është rajoni i vendlindjes 
së saj, Nyland, me gjitë e gjata, pyjet dhe plazhet në 
Golfin e Finlandës. Ajo është lindur dhe ende jeton aty, 
edhe pse ka edhe një banesë në kryeqytetin finlandez. 
Po ashtu studion letërsi në Helsinki në seksionin 
suedez të Universitetit. Për një kohë punoi për botuesit 
Söderström, por tani për njëfarë kohe ka fituar jetesën 
nga shkrimi. Ka fituar të gjitha çmimet e rëndësishme 
poetike në vendlindjen e saj dhe vepra e saj u përkthye 
në danisht, gjermanisht, anglisht, italisht, finlandisht, 
frëngjisht dhe holandisht. Depërtimi i saj në letërsi erdhi 
kur ishte vetëm 30 vjeçe, me përmbledhjen e saj të 
gjashtë,  Leopard dëbore,  që i solli pranim në nivel 
ndërkombëtar, kurse përkthimi i tij anglisht nga David 
McDuff fitoi një Çmim për Librin me Poezi të Përkthyer.
Ndër veprat e saj janë „Snow Leopard2, „Tallört“ (Foleja 
e verdhë e zogut, 1979), „September“ (Shtatori, 1983) 
dhe „Marianergraven“ (Hendeku i Marianëve, 1990) si 
dhe „Parkerna“ (Parqe, 1992), libri i cili fitoi Çmimin 
e Akademisë Finlando-Suedeze dhe u propozua për 
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finlando-suedeze) dhe për çmimin e madh finlandez 
(jepet tani vetëm për prozë). Koleksioni “Efter att ha 
tillbringat en natt bland hästar” (1997) / “Pas kalimit 
të një nate në mes të kuajve” (2000) fitoi çmimin më 
prestigjoz letrar skandinav të Këshillit Nordik. Ndërkaq, 
më vitin 2003 mori çmim letrar të Akademisë Suedeze 
(2003).   
Poezitë e Tua Forsström-it janë jashtëzakonisht të 
lexueshme, të thjeshta në gjuhën e tyre dhe melankolike 
në ton. Kanë një vijë intelektuale me referenca për 
letërsi klasike, filozofi, studime kulturore-historike dhe 
artet pamore. Elementet dramatike janë të relativizuara 
me humor të thatë dhe metafora nga bota shtazore. 
Motivi më i rëndësishëm kompleks është dashuria, e 
përpunuar në një rrjet kontrastesh: çaste të shkurtra 
intensive lumturie dhe thyerje të pariparueshme, 
brenga dhe inat, çmenduri dhe vetmi, tabu dhe 
strategji mbijetese. Autorja e poezisë është një grua 
e ndjeshme, që mundohet të ruajë dinjitetin e saj në 
situate krize. Problemet individuale vendosen në një 
kontekst më të gjerë tëhuajtjeje dhe vetmie ekzistenciale 
dhe i referohen së keqes së botës perëndimore. Tua 
Forsström, 51, shkruan ngadalë: nëntë përmbledhje në 
një çerek shekulli. Përmbledhja e saj e parë, En dikt om 
kärlek och annat (“Një poezi për dashuri dhe gjëra të 
tjera”) doli më 1972. 
    Ajo botoi edhe disa drama dhe punime muzikore
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Dëbora shtillet mbi
varrezën e Tenalës

ndezim qiri kështu që
të vdekurit do të jenë më pak

të vetmuar, besojmë se ata
u nënshtrohen ligjeve të njëjta 

si ne. Dritat vezullojnë pa pushim:
ndoshta të vdekurit i merr malli për

shoqëri, nuk dimë asgjë nga
të bëmat e tyre, bora vezullon

Të vdekurit janë të heshtur si pambuk.
Një tufë fëmijësh të dobët që

padëgjueshëm afrohen një hap më shumë
Na vështrojnë nga afër për një 

çast: a është sepse
harruan apo kujtojnë? Dëbora

shtillet nëpër varrezën e Tenalës
Sikur të fluturoje 
natën përmbi një qytet në 

lartësi të ulët: dritat po bëhen
autostrada, fenerët e

makinave, t’i arrin
nga diku

Së shpejti nget nëpër një
rrugë, njëra prej dritave

vezulluese në dëborën që shtjellohet
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QELIBAR

Kam një unazë të qelibartë që
vezullon nëpër ujin e liqenit

Zhytem, e trazoj llucën, pjesëza
mineralesh shkëputen dhe pluskojnë nëpër

fundin, si flokët e ylltë të gonxhes së lisit
pluskonin dhe u mbyllën në gur

pastaj, gjatë kohës së tigrave me dhëmbë palle
dhe kuajve të vegjël

në pyjet subtropikale me shtog
dhe pemë kamfuri, ku jetojmë në shtëpi

Ti sheh më qartë nën ujë
Ti sheh më qartë kur je i sëmurë

Zhytem për në ujë të ftohtë, trazoj
llucë, pjesëza pluskojnë dalëngadalë, minerale

si lisi, flokët e yllta të gonxhes pluskojnë
në qelibar nëpër tridhjetë milionë vite duke vezulluar

në ujin e liqenit kur zhytem, gjithçka
trazohet, bëhet e vrenjtur, vezullon

(3)

Dhe kështu mbaron festa, pra. 
Fillon në mënyrë aq të ngadaltë dhe
të mrekullueshme, ashtu si më kujtohet
dëbora që njëherë ra mbi shtëpinë
e bardhë. Duhet të kthejmë
gjithçka që na u bë lumturi, përveç 
shndërrimit në imazh. As nuk
transformohet. Bie borë mbi plehra 
dhe lulevargje prej letre, bie borë mbi
borën dhe qirinjtë në borë, e cila shtjellohet si 
pështjellja. Ditë të buta, një rrjedhë e vogël
ujore: Në të vërtetë 
nuk morëm vesh kurrë që po udhëtonim.
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Për të shkatërruar ata që duam
i veshim si të çmendur në 
Teatrin e Natës. Dhe ata çohen në revoltë! 
Ne vetë gjendeshim atje si palaço! 
Të maskuar në ëndërr, ishin edhe më shumë
vetvetja. Mace këmbëbuta. Të forta, 
të pa korruptuara. Ata do të na mashtrojnë. 
Ajo që quajmë kohë na mashtron.
Unë vetë, për shembull, jam ky lloj njeriu
që vazhdon të ecën poshtë e lartë
distancën e shkurtër mes blloqeve të larta ndërtesash 
me muzikën tepër të vështirë në çantën time dhe 
një qëllim, dëshpërim në rritje të 
jem vetvetja. Është tetor me ajrin 
metalik, qiellin metalik dhe të dashurit 
e degdisur, që ecin me ne në tymin 
e frymëmarrjes sime. Ne i shikojmë, 
nuk duhet t’i humbim asnjëherë më.

(2)

Ditë pa etje përgjatë
ujit, re të ulëta

Kambana e vogël bie
me monotoni: Si ke

jetuar? Ç’je bërë?
Në Chekhov ka shumë biseda

“nëpër lot”,
aroma e freskët e

dëborës, dhe duhet të 
durojmë gjithçka. Zemra

nuk dëmtohet, zemra
është një liqen ku piktura

reflektohen për një çast dhe
fundosen. Kur shikon
nxënësin më të dashur

Dikush ende çan                               

Retë, aroma e freskët
dëbore
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MOS U MIQËSO KURRË ME NJË SORRË

Mos u miqëso kurrë me një sorrë!
tha një biolog në radio. 
Një sorrë ju ngjitet lehtësisht, 
do të trokasë pa pushim në dritaren tuaj, 
një sorrë lehtësisht mund të bëhet psikotike.
Asgjë nuk ndodh këtu. 
Asgjë. 
Kopshte në shi. 
Limonë në dritën e hënës. 
Një tufë stërqokësh u ngrit 
me një raketë të madhe afër rrënojave mbrëmë. 
Kambanat butësisht nëpër mjegullën. 
Tymi, rënia e tyre. 
Dikur pashë sytë e një vajze të vogël 
me re përsipër, e pariparueshme
që nga fillimi, kjo dhemb. 
Reja pluskoi mbi kokërdhokun vjollcë, 
dalëngadalë brenda drejtbebëzës, 
dhe atëherë nuk e ndoqa dot më shumë, atë re.

(4)

QYTETI VEZULLONTE

Qyteti vezullonte nga një distancë 
Dhe unë u ndala. Gjithçka dukej aq e bukur,
rrugët e planifikuara dhe kopshtet me tarraca,
si ujor në formë transparente, dhe i pashë të gjitha
me shumë qartësi. Mendoja për qytetet madhështore
me katedralet e tyre, dhe muzetë e vogël lokale në
fshatin suedez, dhe lëndina e ëmbël me
aromën e saj të fortë, dhe më kujtohet se sa ngjitesha 
pas
koteles së vogël me putrat e njollosura, e cila
iku me vrap dhe sa më kishte munguar.
U ktheva dhe dikush po çante, nuk mund të
mbaja mendjen për të. Qyteti ishte bërë nga xhami i 
tejdukshëm.
Atje gjendesha. Pashë dashurinë time tepër të dalluar.
Vezullim margaritarësh. Mjellmat e zeza. Guri kalce-
don.
U përpoqa ta thirrja kotelen. Gjithçka po vezullonte.
Ngurrova, dija gjithçka, nuk
do të kthehesha.
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KUAJT

Pasi kalova një natë
mes kuajsh, kujtoj erën

e freskët amoniaku dhe
bore që shkrihet, hënën e gjelbër

mbi koren jeshile të borës, një mi
rënkoi në dhomën e kashtës, si mërdhija

në kominoshet dhe kapelën e leshtë drejt
mëngjesit dhe sa qetësisht kuajt flinin gjumë.





19
DI

TË
T E

 N
AI

M
IT

 2
01

1Ana BAGËRJANA
(UKRAINË)

Poete, beletriste, dramaturge, 
përkthyese.
U lind më 24 mars 1981 në 
qytetin Fastiv, rrethina e Kievit. 
Në vitin 2004 magjistroi 
në Institutin e filologjisë 
në Universitetin nacional 
“Taras Shevçenko” të Kievit 

(specializimi: gjuhë dhe letërsi ukrainase). Ka punuar 
si gazetare në më shumë mediume (televizion, radio, 
shtyp), Sekretare e Këshillit të Lidhjes Nacionale të 
Shkrimtarëve të Ukrainës për punë me autorët e rinj, 
redaktore kryesore e revistës “Granosllovie”.
Është anëtare e lidhjes Nacionale të Shkrimtarëve të 
Ukrainës dhe Asociacionit të shkrimtarëve ukrainas. 
Autore e librave poetikë “Lule fjalësh”(2000), 
“Mes ëndrrave violete” (2002), “Mes zotërave dhe 
neve”(2005), “Shëtitje në litar” (2008), “Linjat tjera” 
(2009); romanet “Etimologjia e gjakut” (2008), “Sa 
dashuri mahnitëse” (2010), libri me tregime për fëmijë 
“Jeta e fëmijëve të dalluar” (2010); vepra dramatike 
dhe libreto për mjuzikël “Gloria”, si dhe shumë tregime, 
novela, ese dhe vështrime kritike.
Përkthen nga gjuha polake, bullgare, maqedonase, 
serbe.
Për vargjet e saj, dramat, romanet dhe përkthimet 
ka fituar më shumë shpërblime letrare ukrainase dhe 
ndërkombëtare: “Rukomesllo”, “Koronimi i fjalës”, 
“Smoloskip”, shpërblimin Ndërkombëtar gjermano-
ukrainas “Oles Gonçar”, “Pena e artë” (Bullgari), 
shpërblimin “Marusja Bek” (Kanada) etj.
Poezitë e saj janë përkthyer në gjuhën polake, 
azerbajxhanase, bullgare, ruse, maqedonase, frënge, 
angleze, gjuhët latvike. Është pjesëmarrëse në mbrëmjet 
poetike të Strugës (2008).Tani jeton në Shkup, punon si 
gazetaredhe shkrimtare.
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1 ME SYTË E TU

Me sytë e Tu

do më këqyr

Tjetri
prej se tre tingujt e emrit tim të thjeshtë
si flutura
të frikësuara
do fluturojnë mbi buzët Tua
dhe fluturimthi
do ulen mbi buzët e Tij

ai, qëllimisht do të këput një yll prej qielli
do ta zbres poshtë
dhe vetëm një dëshirë do ta mendojë:
të bëhet
Ti

DYQANI PËR FËMIJË

Mirë se erdhët në dyqanin për fëmijë!
Këtu ka gjithçka:
arinj mëndafshi e delfinë,
kukulla, avionë, karroca, pistoleta.
Disa artikuj 
mund t’i blesh me çmim të përgjysmuar 
ose të përfitosh biletë falas për një rrotulluese,
varësisht nga promocionet.

Endem nëpër labirintin e larmishëm 
dhe mundimshëm kërkoj të humburën.
E koha
fshihet pas arkës
dhe më përqesh
madje unë,
me shportë të zbrazur
e me lot në sy,
dëshpërueshëm,
kërkoj daljen.

Mirë se erdhët në dyqanin
për fëmijë!
Këtu shitet gjithçka.
Përveç fëmijërisë.
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1LIDHJA

Numri i parapaguesit s’ka qasje
mos thirrni në këtë numër
mendja njerëzore ende s’e ka shpikur
NJË lidhje të këtillë celulare
por me kohë
dikush do të fitojë me KËTË para
të çmendura
sepse nevoja t’u telefonosh 
të vdekurve
është më e madhe
se sa për të gjallët

Përktheu: Salajdin Salihu
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1Hajdin ABAZI
(KOSOVË)

I lindur më 30 prill 1959. Ka 
mbaruar shkollën fillore e të 
mesme në Ferizaj. Si student 
në Prishtinë arrestohet në vitin 
1979 dhe dënohet me 4 vjet 
burg. Pas burgut i ndalohet e 
drejta e studimeve. Për shkak 
se vazhdon veprimtarinë atd-

hetare, në vitin 1985 duan ta arrestojnë sërish. Ai del 
jashtë vendit dhe vazhdon të merret me veprimtari at-
dhetare edhe në mërgim. Në mars të vitit 1998 i bash-
kangjitet radhëve të UÇK-së. Ka mbaruar studimet në 
Universitetin e Lundit, është duke doktoruar në Uni-
versitetin e Tiranës. Ka qenë deputet në legjislaturën 
e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Aktualisht është 
zëvendësministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit të Republikës së Kosovës. Punon edhe ligjërues 
universitar. Ka botuar deri më tash këto përmbledhje:
’Të paepur’ (1992), “Trimoshat” (1993), ‘Ti m’u bëre 
Doruntinë’ (1984), Në asgjëkund të fatit, (1985), ‘Sh-
prishja e territ’ (1997), Kafkën time do t’ia falë diellit 
(1998), Përballje tmerri (1999) dhe librin me tregime 
“Perëndimi i diellit” (2000).
Përkthen nga suedishtja në shqip dhe anasjelltas.

KRISTAL, PA NDJENJA

Një gotë whisky
një gotë Coca-cola
dhe vetmi

Përpiqem të depërtojë
në brendinë e njerëzores

Qelqi është i kristaltë
por i mungon ndenja

Ndodh të më pëlqejë nganjëherë
vetmia të ndjehem si shkretëtirë

Dëshiroj të mungoj ndonjëherë
edhe nga vetja ime

E si Don Kishot dua ta shoh botën 
pa ndërskëmbëza
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1 MUNGESA E UNIT

Një dinjitet metamorofzohet
në pakurrizor

Fytyra i kthehet në maskë
servilore

Buzëqesh
edhe kur e fyejnë

VETJA JONË TE TJETRI

Njerëz, bëjini një dush shpirtit
të flakni paragjykimet
si llumin nga lëkura

Ngritni me fjalë ura
të solidaritetit
nga zemra në zemër

Në Tempullin e Faljes
mëshirojeni vetveten
nga mëkatet

Për të mbërritur tek vetvetja
duhet të niseni drejt
tjetrit
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1Ejup AJDINI
(MAQEDONI)

U lind më 14 shkurt 1954, në 
Shipkovicë të Tetovës. Shkollën 
fillore e kreu në vendlindje. 
Gjimnazin në Tetovë, kurse 
Fakultetin për  Letërsi dhe 
Gjuhë  Shqipe  në Prishtinë, më 
1979.
Studimet pasuniversitare i 

kreu në Institutin e Gjuhës dhe Letërsisë - Akademia 
e Shkencave dhe e Arteve të Tiranës. Më 17.04.1997 
mbrojti me sukses të shkëlqyeshëm tezën e disertacionit 
me temë:“Tradita kulturore dhe letërsia e ekskomunikuar 
shqiptare në ish—Republikën Jugosllave të Maqedonisë”, 
ku edhe mori gradën shkencore Doktor i Shkencave 
Filologjike. Ligjëron në Universitetin Shtetëror të Tetovës.
Botoi përmbledhjet poetike: Dritëzat në natë, Tiranë 
1993, Tempulli i mëkateve, Tetovë 1995, Një verë fola 
me hënën, Tetovë 2006, Misteret e shpirtit (haiku), 
Tetovë 2012. Më 1997 ndriçoi dhe botoi dramën Lalë 
Bajrami të Sadudin Gjurës, kurse nga veprat shkencore 
botoi: Ekskomunikimi kulturor dhe letrar te shqiptarët 
e Maqedonisë, Tetovë 1999, Shkrimi akademik, Tetovë 
2008, Rrjedhave të letërsisë shqipe, Tetovë 2011, etj.

***
Një mollë vere
brendia me krimb të kuq
gabim historik.

***
Andej qelqit shi
këndej piktura në vaj
brenda fatziu.

***
Ca dallëndyshe
me vjeshtën vallëzonin
ku janë çerdhet.

***
Lotët për verën
u derdhën gjatë vjeshtës
dimri i ngriu.
***
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1 Shirat pushuan
lypësi, qeni, macja
tek një kontejner.

***
Deti rri karshi
hëna varur mbi kokë
një puthje kujtim.

***
Sharri rënduar
mbuluar me dëborë
kujtim në verë.

***
Rëra e nxehtë
plazhi vlonte nga zhurma
hijeza digjej.

***
Natë e errët
Pikturat edhe hëna
Rrinin lakuriq.

***
Qershitë piqen
skuqen sikur dielli
krimben nga brenda.

***
Taverna, yjet
melodi e këputur
këngë vajtimi.

***
Kur lind dielli
toka buzëqesh sërish
lisat përkulen.

***
Eh, Toka ecën
njerëzit mysafirë
bota e virgjër.

***
Lumi ulërin
shpirti ruan misterin
lotët lakuriq.
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1***
Ajër i ftohtë
do ketë vdekur nata
një qeshje gjallë.

***
Terri gjithandej
nata po bënte gjumë
hëna me mua.





29
DI

TË
T E

 N
AI

M
IT

 2
01

1Pradeep BISWAL
(INDI)

U lind më 1960. Ka kryer 
studimet pasuniversitare dhe 
masterin në histori në shtetin 
indian Odisha (Orisa). Ka kryer 
masterin e administrimit të 
biznesit. Anëtar i lartë i stafit të 
Shërbimit Financiar të Odishës. 
Momentalisht punon si oficer 

i veçantë dhe sekretar për Ministrinë e Financave në 
Qeverinë e Odishës.
Është shkrimtar, poet dhe përkthyes i njohur. Ka marrë 
shumë çmime.
Veprat e tij:
Përmbledhje poezie:
1. Dhusar Dhrupadi  (1991)
2. Bhumi Sparsha (1994)
3. Sheshaloka (2002)
4. Prema Kavita (2007)
5.Jal Darpan (Hindi) (2002) (përkth. nga Dr. Sankarlal 
Purohit)
Të tjera
-Përktheu dy tituj nga N.B.T. Nju Delhi nga anglishtja 
në odia
-Redaktoi gazeta, revista dhe botime në odia
-Shkroi tregime, ese, kritika letrare etj.
-Poezi të tij të përkthyera dhe botuara në anglisht, hindi 
dhe tamil.
-Poezi të botuara në antologji prestigjioze duke përfshirë 
antologji të poezisë odia të botuara nga N.B.T., Sahitya 
Akademi dhe Orissa Sahitya Akademi.
Nderime dhe çmime
-U nderua nga shoqata të ndryshme prirëse letrare dhe 
kulturore si Chalapatha, Abhinandanika, Nandighosha-
Fakir Mohan Sahitya Parishad, Jajpur Zilla Lekhak 
Parishad për kontributin në fushën e letërsisë.
-Mori “Junior Fellowship i Literature” nga Ministria e 
Kulturës në vitin 1995.
- Mori pjesë në Konferencën kombëtare të poetëve 
të rinj në Bhubaneshwar (1994) të organizuar nga 
Vamamala, Takimin e poetëve të rinj shumëgjuhëshë në 
Chilika (1998) të organizuar nga EZCC dhe Qevëria 
e Odishës dhe në Konferencën e poetëve dygjuhëshë 
në Chennai (2002) të organizuar nga Orissa Sahitya 
Akademi.
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NATA ME DRITËN E HËNËS QË TËRHIQET

Përsëri takime jete, 
nata e humbur me dritën e hënës 
kërkon befas
borxhin e saj.

Në mungesën 
e netëve të ndriçuara nga hëna
errësira ka gëlltitur 
kohën 
dhe dalëngadalë 
intimiteti i errësirës
pranohet  
me përshëndetje
ndonëse 
nganjëherë zemra 
përmallohet për eksitimin 
e natës së ndriçuar nga hëna 
në mes të inatit 
të moskënaqjes.

Nata e hënës është iluzion 
një ofshamë e gjatë 
një ftesë e ndërlikuar
prej “kapmë, kapmë”.
A e ka kapur dikush
ose madhe prekur?
Megjithatë 
ajo kërkon borxhin e saj
sepse ajo është nata e ndriçuar nga hëna!

(2)

KOHA E LAMTUMIRËS   

Faqet në librin e llogarive 
përparojnë ngadalë drejt fundit 
ashtu si vaji në llambë 
dhe fuqia në sytë.

Diku në emrin e fesë 
dhe diku në emrin e dashurisë 
tërbon një luftë e madhe
prapë e prapë. 

Dikush është vrasësi 
dhe dikush është dëshmori 



31
DI

TË
T E

 N
AI

M
IT

 2
01

1por vdekja mbetet 
e vetmja e vërtetë e përhershme. 

Nga toka në qiell 
dhe nga qiellin në tokë 
jeta fluturon në kolovitje 
dhe përparon në udhën e vet 
duke pastruar pengimin 
e shpirtit të vdekur 
dhe trupit të pajetë.

Si një ylber plot ngjyra 
në mes të reve, 
fytyra jote është magjepsëse; 
 në zemër 
kujtimet tuaja janë ende të freskëta 
duke thënë “lamtumirë”.     

CHANDIPUR 

Deti flinte gjumë në heshtje
si koha e sëmurë.

Nganjëherë era çapkëne 
 Shënjonte parehati 
Tamam si gaforret e vockla lozonjare.
  
Në mes të natës së zbehtë hëne
Pemët “kazurina” duken si pyetje të rreckosura.

Në atë bregdet të shkretë 
Dikush merr emrin tim
Nga paska ardhur?
Mos është nga bota e andejme?
Zëri i dikush të afërt, të dashur
Farefis i largët apo madje një vëlla?
A është nga e ardhmja e paparashikuar?
Kur nuk ka askënd
Edhe heshtja humb ekzistencën 
Duhet vetë të kërkosh identitetin tënd
Në kalimin e paharrueshëm të kohës.

Nganjëherë duket sikur 
Të isha e kaluara ime
Dhe jam e ardhja ime
Tamam si dallgët e detit
Që largohen dhe afrohen duke prekur 
Brigjet dhe qoshet.
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1 I pyes gaforret e vockla 
Nëse gjaku im është i kuq apo i kaltër.
Ato fshihen
 Harraqe për lidhjen time me to.

Kur kthehem 
në shtëpinë e errët e braktisur
pyetje valëzojnë nëpër mua 
si deti i gjallëruar
dhe i them natën e mirë
bregdetit në Chandipur.

*The excotic species of Horseshoe crab seen at Chandipur.
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1Silke BLUMBACH
(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. 
Mirëpo, depërtimi i saj erdhi 
pasi mjeshtroi 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 internet, u 
përkthyen në boshnjakisht, rumunisht, 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-ut si përkthyese. 
Jeton dhe punon në Berlin.

RRËNIE

i refuzova rrënjët
dheu i errët dhe i lagësht
më mbyste

e parrënjë isha
më shumë pluskoja sesa fluturoja

tregomë përsëri për atë vend
ku rrënjët luhaten lirisht nëpër ajrin
dhe lëkunden nga ujëra miqësore

të lira për të zgjedhur
të thithin ushqimin e dheut
ose të ndizen në zjarrin e diellit



34
DI

TË
T E

 N
AI

M
IT

 2
01

1 duke bashkuar elementet
dhe duke i shndërruar
në jetë

rrënjë të tilla
mund të jenë të miat

KARROCA GURI

kuajt e mi
kanë ikur

duke fikur
dritën

nuk i gjej dot më
në terrin kozmik

ju
i keni zënë

në një pallat të mrekullueshëm prej guri
nga nuk do të arratisen më

ku ne nuk do të jemi kurrë më
pa dritë

këtu unë do të
shkoj në shtëpi

pra le të jetë
karroca ime guri

BUDA DHE BUJQTË E ORIZIT

ai na tha që
ne e kuptojmë më mirë

rrugën e mesme
këtë e duam

as thatësia e fushave tona dhe gojëve tona
as vërshimet që marrin kasollet tona dhe sjellin sëmundje

as vdekja e ajrit dhe zjarrit
as vdekja e ujit dhe dheut
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1as vdekja e tepër pak
as vdekja e tepër shumë

nëpër fushat tona të vogla orizi
shkelim një rrugë të tetëfishtë

ZEMRA E HANUMANIT

duke mbledhur
copat e shpërhapura
të shpirtit tim

do të hyj
në zemrën e Hanumanit
në Rourkela

furrnalta më e nxehtë
për transformimin
më të thellë

që djeg
gjithçka
që nuk është Zoti

vetëm metali i lëngët
më i pastër
do të mbetet
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1Mujë BUÇPAPAJ
(SHQIPËRI)

Mujë Buçpapaj lindi më 1962 
në Tropojë. Ai është diplomuar 
në Universitetin e Tiranës për 
Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, më 
1986.
Studimet postmasteriale i ka 
kryer për skenar të filmit artistik 
pranë Kinostudios  “Shqipëria e 

Re”, sot “Albafilmi” 1991-1992, ndërsa është në mbyllje 
të doktoraturës në fushën e letërsisë.
Është bashkëthemelues i pluralizmit politik dhe shtypit 
të lirë në Shqipëri në vitet 1990-1991 dhe një nga 
opinionistët më të njohur në vend, kryesisht për 
problemet rajonale.
Ka botuar disa libra me poezi, studime, ese dhe 
publicistikë. Ka marrë shumë çmime kombëtare dhe 
ndërkombëtare në fushën e poezisë, ndërsa është i 
përkthyer në disa gjuhë të huaja. Libri i tij “Fitorja e 
padukshme” (The invisible Viktory” i botuar në Texas 
nga “Marinaj publishing”, SHBA u nderua në vitin 2008 
nga Shoqata e Përkthyesve Amerikanë dhe Shoqata e 
Librarive Publike Amerikane si libri me i mirë i botuar 
në anglisht nga gjuhët e tjera.
Në vitet 1991-2006 ka punuar si gazetar i “Rilindjes 
Demokratike,” ndërsa në periudhën nëntor 2005-korrik 
2012 ka qenë drejtor i përgjithshëm i Qendrës 
Ndërkombëtar të Kulturës ”Pjetër Arbnori” Tiranë. 
Aktualisht është Drejtor i Zyrës Shqiptare të të drejtës së 
Autorit” Tiranë. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.

1. 

FITORJA E PADUKSHME 

Kish mbetur vetmia e fushës 
Në fletë të misrit të pjekur 
Të duarve të fëmijëve 
Të lagjes
Së përbaltur. 

Nëpër kënetë, avujt e diellit 
Të mjegullt
Shkruheshin në erë shkurresh
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1 Thyheshin vajzat 
Poshtë barit 
Të pemëve të hijes  

Përmes lutjesh dashuria 
Vinte 
Fitorja e padukshme 
Në vresht të ujit
Të falur

Isha edhe unë 
Nën lëkurë të çarë
Të rrobave të ndryshkura 
Të diellit
Duke matur ngjyrat e
Arave.

Kaq pak jetë kishte 
Njeriu 
Për të bërë mirë.

2

PORTRETI I ERËS

Lumi ngjyrë veriu 
Ish portreti i erës 
Mbi pemë

Kish ndërtuar njeriu 
Pamjen tjetër 
Të jetës
Midis shiut dhe fushës

Malit matanë
Ishin shpendët që dilnin 
Prej kënete
Ato ëndrra të vështrimit të keq

Katundit të majtë 
Nuk kish më rrugë
Që të çonin 
Në stinë të plepit 
Fërfëllitës
Të shtëpisë time. 



39
DI

TË
T E

 N
AI

M
IT

 2
01

13.

SHESHI DEMOKRACIA

Këtu pushon ëndrra jonë e grisur 
Prej lirisë së zhveshur të gjërave
Të pasluftës 

Nga qyteti civil i kryengritjes
Së vuajtjes 
Ai tym pemësh të ngritura për qielli
Dritaresh të ndezura të erës.

Këtu prehet ëndrra jonë e përmbysur 
Prej lirisë së ndaluar 
Për të hyrë 
Në botë
Ato duar vajzash të ngritura 
Në ajër torturues 
Nga perëndimi i gjërave 
Të fyera

Do të shkojmë në rrënojë, të ringrejmë
LIRINË
E letrave të shkruara 
Nga fundi i baltës

Kur mundëm gjigantin. 

Tiranë, dhjetor 1998
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1Laure CAMBAU
(FRANCE)

Laure CAMBAU jeton në Paris. 
Duke qenë pianiste, ajo përcjell 
këngëtarë lirikë dhe merr pjesë 
në recitime poetike me im-
provizime muzikore. Ishte e ftu-
ar në Festivalin Ndërkombëtar 
të Poezisë Trois-Rivières në tetor 
2002, në Takimin e Poetëve të 

Botës Latinoamerikane në Morelia, në Panairin e Librit 
të Meksikës më 2003, në Festivalin e Strugës në gusht 
2007, në Festivalin “Ditët e Naimit” të Tetovës më 2009, 
në Festivalin e Granadës më 2012 dhe në manifestime 
të ndryshme poetike në Francë dhe jashtë.
Ka botuar “Boulevards Lunatiques” (shtëpia botuese 
“Brocéliande”, 1998), “l’Homme dans la baignoire”  
ndjekur nga “Nuages des Temps Ordinaires” (shtëpia 
botuese “L’Amandier”, 2001), “Latifa, la petite fille qui 
pleurait des mots” (përrallë muzikore, muzika nga R. 
GAGNEUX, shtëpia botuese “Durand”, 2000) ,“Et le 
Pourboire des Anges?” (shtëpia botuese “L’Amandier”, 
2005)  ,“Le couteau  dans l’étreinte” (qershor 2007, 
shtëpia botuese “Phi”,Luksemburg , bashkë me “Ecrits 
des Forges”, Québec). Për përmbledhjen e saj të fun-
dit, “Lettres au voyou céleste suivi de Blanc sans blanc”, 
të botuar në shtëpinë botuese “L’Amandier” më 2000, 
mori çmimin “Poncetton” nga shoqata “Société des 
Gens de Lettres”. Nga ana tjetër ka botuar disa libra 
artistësh plastikë nga horizonte të ndryshme (J. VIMARD, 
M. CAMBAU, C. TEXEDRE etj.) dhe një libër me pikto-
rin ballkanik Omer KALESI (shtëpia botuese “Globus”, 
2010, Tiranë). Poezitë e saj janë përfshirë në shumë re-
vista dhe antologji poetike (Seghers, Kalendarë të poez-
isë frankofone, Antologjia e poezisë së dashurisë, An-
tologjia e poezisë erotike, Gallimard 2012, Antologjia 
“Terre des Femmes””Pas d’ici pas d’ailleurs” 2012 etj.) 
dhe janë përkthyer dhe botuar në disa gjuhë. Disa prej 
tyre janë kthyer në muzikë.
Si pianiste, ka bërë më 2010 një disk me muzikë ro-
mantike me oboe (Laurent Hacquard, edicioni “Hybrid-
music”).
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1 NJËRA KULLON GJAK TJETRA JO

Kur kokat e lira takojnë në bulevard 
kokat e prera
një kuvendim ndodh mes tyre
njëra kullon gjak
tjetra jo
nga atelieri tek podiumi i ngritur
nga kavaleta tek gijotina
nuk i ndan veçse një hap
dhe rojet e burgut
rojet që nuk ruajnë asgjë
vështrojnë gjetiu
në anën tjetër të ujit mbi kalldrëm
të ujit gri nga gjaku i vjetër i ndryshkur
rojet që nuk ruajnë më asgjë
shënojnë fjalët e kokave
një dialog i shfrenuar kokë më kokë
kokat e lira dhe të pastra
kokat shëtitëse
dervish e barinj
pikëtakojnë kokat e shkëputura
e të përgjakura të Avril dhe Lacenaire1

e lodhur koka e banditit të shkolluar
që vendoset mbi një trung të sëmurë

Omeri kalon
si një engjëll piktor
dhe me një të rënë spatule
na kthen kokat e trungjeve
na kthen trungjet e kokave
u kthen drejtësinë dervishëve dhe keqbërësve
rakia bie nga qielli dhe përzihet me absintin
një përzierje lëngu ballkanik e parisian
rrjedh nga goja më gojë
nga gryka në trung mbi bulevard
njëra kullon gjak
tjetra jo

1  Dy banditë francezë të ekzekutuar në gijotinë në vitin 1830.
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1ATELIERI

Poltroni vështron krahun e djathtë që del nga çatia
dhe që kërkon një monedhë për t’u ushqyer
një këmbë e majtë mbathur me çorape zgjatet 
që të largohet pa u ftohur 
duke ikur akoma më shpejt
kolltuku vështron përballë
një çorape dhuratë e një dashurie
për të ndezur dy barinjtë e rinj
Poltroni u ka kthyer shpinën «surrateve»
ndoshta për t’i dëgjuar më mirë
ti vështron kavaletën
verbohesh me fytyrën pa gjak të Gjon Pagëzorit
engjëjt mbrojtës kanë ikur me Krishtin
luajnë letra duke pirë raki
dhe retë mbushen me koka
nuk ka asnjeri
as rrugë as njerëz
as porta as makina
ti jeton i fshehur në një sfond pëlhure
në një qiell kokësh gri
që të flasin për zinkun përballë
ti jeton i fshehur në një sfond pëlhure
duke marrë frymë ajrin e kokave blu
nga toka nuk njeh
veç pluhurin e shtigjeve fshatare
veç kupolën e Panteonit pranë
veç hirin ende të ngrohtë të stallës
e pastaj nganjëherë ti nënshkruan
me bishtin e penelit
me botën tënde përmbys
parë nga lart.
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1 KAVALETA

Kavaleta i tij shpon zinkun
gudulis qiellin parisian
dhe retë bien
në formë kokësh
me aromën e së kuqes dhe ngrohtësinë
e ajrit të qytetit
kavaleta
me këmbët në shtratin e lumit të Bièvre-s
ngulur si një pemë në lartësitë e thella të bulevardit
mbart mbi vete veprën  e një jete
përmes vështrimit të piktorit dhe disa hapave
tabloja na shfaqet
dhe në ecejakën tënde
një vështrim dhe hapa
nga ahu tek pisha
nga pisha tek ahu
nga poltroni yt tek kavaleta
nga kavaleta tek poltroni
poltron i palëvizshëm që s’mund ta transportosh
i fiksuar përjetësisht
poltron i punuar nga duart e tua
nga ahu tek pisha
tabloja krijohet
dhe gobelinët1 entusiastë e çamarrokë
vrapojnë midis kuadrove
dhe luajnë me tubat e bojërave
një vështrim dhe hapa
që kanë shpuar kubenë e qiellit
një vështrim dhe hapa
na kanë shfaqur kokat

2  Krijesa të mbinatyrëshme antropomorfe.
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1Esteban CHARPENTIER
(ARGJENTINË)

Lindi në Buenos Aires, në 
shtator 1958. 
Është  avokat dhe ndërmjet-
ësues. Drejton një fondacion 
për të ndihmuar fëmijë të varfër 
në Argjentinë.
Ka botuar poezitë e tij në gazeta 
dhe revista të Buenos Aires-it, 

në provinca dhe jashtë. Vepra e tij përfshin antologji 
poezie dhe përkthime në anglisht, frëngjisht, italisht, 
gjermanisht, kinezisht dhe në alfabetin e të verbërve. Ka 
botuar në gazeta dhe revista. Në 10 vitet e kaluara ka 
drejtuar një emision radioje. Ka redaktuar dhjetë libra.
Libra:
“Punishte kujtimesh” (1986)
“Tjetër hënë” (1991)
“Kalorësi i galopit të qeshjes sate” (1997)
“Të dashur poete – Nderim poetëve të Spanjës” (1998)
“Finale poetike” (1999)
“Ma kërkoi zemra” (2011)
“Unë, Alejo Charpentier” (2003)
“Marinero Bengalí” (2008)
“E kthyeshme”, edicion dygjuhësh (2009)
“Nuk do të jem bashkëshort, por ngas makinën time” 
(2010) (Prozë)
“Antologji 30 shkrimtarë” Paperkite Express Kingston 
SHBA
“Poezia është një shpirt i lodhur nga e ardhmja” (2011)
Në 4 vitet e fundit ishte i ftuar për recitime në qendra 
të ndryshme universitare, shkolla, galeri dhe qendra 
kulturore në SHBA dhe Francë.
Në prill 2010 ishte i ftuar në një turne për recitim 
dhe paraqitje të librave të tij në institucionet vijuese 
amerikane: Reading Area Community College 
(Reading), Midtown Bookstore (Harrisburg), Central York 
High School, Berks Bard Festival, Bctv.org (Reading), 
Minas Gallery (Baltimore).  
Festivali Ndërkombëtar i Poezisë në Puerto Riko (2011)
Fjalë si balsam, Bogotá (2011)
Recitim poezie San Cristobal, Venezuela (2011)
Ka dy libra në përgatitje.
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1Basri ÇAPRIQI 
(KOSOVË)

Personale:
Lindur më 15.01.1960 në 
Krythë, Ulqin.
I martuar. Ka dy fëmijë. 

Edukimi:
Gjimnazin klasik e mbaron në 
Ulqin, 1978.

Ka studiuar letërsi shqipe në Universitetin e Prishtinës. 
Diplomon në vitin 1983. Ndjek studimet e magjistraturës 
në Prishtinë. Magjistron me temën Format antitetike të 
tekstit letrar në poezinë e sotme shqipe në vitin 1987.
Studion letërsi skoceze në Universitetin e Edinburgut. 
Merr diplomë me temën Poezia konkretiste e Edvin 
Morganit në vitin 1994.
Doktoron në Prishtinë në vitin 2004.

Përvoja:
Gazetar ne RT e Malit te Zi, 1985
Ka nisur punën në vitin 1986 si asistent në Degën e 
Letërsisë Shqipe, në Universitetin e Prishtinës.
Në periudhën 1988 – 1992 ka qenë kolumnist në 
gazetën Fjala të Prishtinës. Në vitin 1996 zgjidhet 
ligjërues për lëndën Stilistikë dhe më 1999 edhe për 
lëndën Semiologji.
Në vitin 2005 zgjidhet Profesor Asistent për lëndët 
Stilistikë dhe Semiologji në Degën e Letërsisë Shqipe dhe 
në Degën e Letërsisë së Përgjithshme dhe Krahasimtare
Në studimet master  në Degën e Letërsisë Shqipe mban 
lëndën Letërsi aktuale.
Në vitin  2004 është zgjedhur kryetar i pari i PEN 
Qendrës së Kosovës.
Në vitin 2009 zgjidhet për herë të dytë kryetar i PEN 
Qendrës së Kosovës
Është anëtar i redaksisë në revistën rajonale për letërsi, 
kulturë e arte Sarajevske sveske.
Në vitin 2006 është zgjedhur Kryetar i Këshillit Drejtues 
të Universitetit të Prishtinës.
Në vitin 2009 zgjidhet për herë të dytë Kryetar ë Këshillit 
Drejtues të UP
Ne vitin 2012 zgjidhet anëtar ë rregullt ë Akademisë 
Shqiptare të Arteve dhe të Shkencave
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1 Publikimet:
Poezi(Libra të autorit):
Ulli me dy mijë unaza
Në fund të verës
Ma qet gjuhën
Frutat bizarre
Grass on the Window, Ulqin 1996
Burimi nën gjuhë (zgjedhje, me parathënie të A. 
Podrimjes) Toena, Tiranë, 2005
Zbutja e gjarprit
Deschiderea scoicii, Editura Biodova- colectia Ideal, 
Bukuresht, 2010
Savrsenstvo kise, Cekum, Podgorica, 2012
Kritikë, studime, monografi(Libra të autorit):
Mikrostruktura e tekstit
Aksidenti i orës shqiptare
Përmasat e kontekstit
Simboli dhe rivalët e tij, PEN Qendra e Kosovës, 2005
Paradigma Kadareane, Onufri, Tiranë, 2006
Dramatikë:
Ora bizarre. (E shfaqur në Festivalin botëror të teatrit 
alternativ në Kairo
Ka botuar studime në revista, monografi e komplete 
veprash. Është përfshirë në dhjetëra antologji të poezisë 
në gjuhë të huaja (polonisht, rumanisht, gjermanisht, 
kroatisht, maqedonisht, anglisht, frëngjisht, arabisht).

JASTËKU

Mora një jastëk me pupla t’buta. E vura nën kokë,
të bëj gjumë thash, ashtu butë e n’ paqe. Ashtu të butë
e të bardhë e shtrëngoja në gji . Lëmoja për të fytyrën
dhe përhapja frymën e ngrohtë. Gjithë ata zogj të butë,
thosha, nën gushën time bëjnë paqen e përhershme. 
Posa nisa të mësohem të mos mundem pa të, ashtu 
ngrohtë e butë se kah dolën ato pupla një e nga një 
dhe mbushën njëherë tërë dhomën pastaj, tërë shtëpinë 
pastaj, tërë lagjen. Unë që isha mësuar tashmë, ashtu 
butë e ngrohtë, me do ëndrra të largëta mora sinjalin se 
më zunë si ethe të ftohta. E s’u durova, si s’plasa, zogj 
të egër u thash, me këto pupla të bardha që na morët 
frymën. Dhe u ftoh aty, vërtet u bë ftoftë. Ai jastëk i lënë 
zbrazët nga puplat që kishin ndërruar stinë më futi pas 
aq kohësh në do shtëllunga leshi.
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1FUNERALI

Kaq shumë janë këta e
Ai i vetëm mbi supet e tyre

Hap TV-në e shtrihem
Ai gjithnjë i vetëm e Këta

Në këmbë Hanë me nxitim hot-Dog 
a diçka të ngjashme

Ndërroj kanal Qe
Funerali nga fillimi

Mbyll TV-në them
Është koha të jesh vetëm

BARI NË DRITARE

Më kalben pemët në tryezë
nis t’i këpus mollët të tharta
ta zhduk afatin e vdekjes së frytit

dikush që më do fshehurazi
ma gjuan faqen e saj të papjekur
që të heq dorë nga mollët e panjohura

shqelmoji pemët në mbrëmje
më thotë një zë i largët
të dalë filizi nga balta në mëngjes

përtej kopshtit hidhe farën
kur ndërrohen stinët dhe kur gjethet bien
ta ruash shtëpinë pa të mbuluar gjethet fytyrën 

po të hyri bari në dritare
mos thuaj të është rritur kopshti në tryezë
triumf i vdekjes mbi hark të gjelbër
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1 EC NË HAPËSIRË GJË E GJALLË S’DRIDHET

Kështu të vdekshëm njerëzit
mund të ecin gjatë
dhe mos të takojnë gjë të gjallë
                  që dridhet në hapësirë
mund t’i lagë shi i rëndë si plumbi
kah kthehen tek janë nisur
për plaçkat e lëna si dëshmi
se s’janë frikësuar nga ylberet
                   e qiejve të murmë

kështu të vdekshëm njerëzit besojnë
më shumë se kurrë se s’ka gjë
të pavdekshme s’ka gjë se s’arrijnë
ta bindin as veten e kapërcyer
s’ka gjë se s’u nënshtrohen më
kryqëzimit të ngjyrave të thekshme
dhe s’shkrepin gjë së rëni plot gaz

kështu të vdekshëm njerëzit lëvizin
si lumi dhe lahen diku në një pikë
dhe s’vdesin hiç po t’u mbushet mendja
po t’i kujtohet gjë
nga koha që gjendet para tyre e gjelbër
se njerëzit janë të vdekshëm
si rrugët që na humbin në njerëzit
e renditur në të dy anët e
magjistrales si plepat e tharë
vitin e kaluar

kështu të vdekshëm njerëzit
mund të ecin gjatë të nxehtë
të përvëluar
gjithnjë dhe s’ftohen po t’u mbushet mendja
                                                        së vdekuri 
                                                        si rëndomë
pa u bindur se mund t’u rriten bimët
me një frymë

kështu të vdekshëm njerëzit
mund të ecin tehut të rrugës
së prerë përgjysmë
me duar në xhepa duke pështyrë
në atë humnerë të mbuluar me gjethet e thara
rënë vjeshtës që shkoi
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1Donika DABISHEVCI
(KOSOVË)

U lind më vitin 1980. Ka 
kryer studimet në Degën e 
Letërsisë Shqipe në Fakultetin 
e Filologjisë, në Universitetin 
e Prishtinës, ku edhe ka 
magjistruar. Është në përfundim 
të studimeve të doktoratës në 
Universitetin e Tiranës. Përveç 

shkrimeve kritike të publikuara nëpër revista letrare, ka 
botuar edhe librat: Krizantema të plasura (1998) dhe 
Imazhe të brishta (2004). 
Është anëtare e PEN Qendrës së Kosovës.

UDHËS KAH TI

Nisem drejt teje
si drejt preje
me t’u vërsul
me t’u dhanë,
e me t’lanë

Por, nisi me u qetu bisha
e zemra me bo t’veten
tuj u gzue se ti je k’tu veç për mu
e jashtë meje nuk ekziston.

E nisa me ta puth synin ngadal
me t’bo t’lumtun n’kët mëngjes
me t’marrë e me t’dhanë
e me pa diellin mbi kry tuj zdritë veç për ty.

T’i du sytë e qeshun
edhe kur qiell e tokë lutesh me t’nxanë
du me t’pa kshtu,
ose si trofe t’varrosi me ritual pagan
e shnoshna prej teje
njiherë e përgjithmonë.
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1 JO SONTE

Me mun t’madh e mujta veten
me t’dasht’ çmendunisht
përdit’ e ma shumë
frymë kam marrë prej teje
e kam rrnue për dakikat e mishnimit me ty

Tjetra ishte nji pritje e rand’
nji harrim i madh ku dashja kthehej n’iri

T’kam dasht’ për nji jetë t’tan’
e për tan’ jetën du me rrnue edhe sonte
zjarmin, dhimtën e dekën bashkë
 
Me trup t’përvluem e t’ngimë
du me u shkund’ tani, me u shnoshë
si mas nji neme t’madhe që t’ka ra hise

Ndaç fol e ndaç hesht po sonte rri

HARRIMI

Trupi përvlon e ngrin
tue e ni harrimin tand
n’ket natë të trisht
pa dritë
pa yjë
pa hanë

T’i kam lanë dyert çel’
e dritat dhezë
me net t’tana
e pangime me ty
tanë prush e zjarmi

E s’du me ik’
pa e shfry’ mllefin
dashjen e kthyme n’iri
Pa m’u ngjit’ fort n’krye
e mos me harrue
as n’dergjen ma t’madhe
kur trupi e shpirti bahen nji
kët’ pritje ferr pa ty
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1Terje DRAGSETH
(NORVEGJI)

 
Terje Dragseth u lind më vitin 
1955 në Norvegji. 
U diplomua për regjisor filmi 
në Shkollën daneze të filmit 
(prej vitit 1983 deri 1987). 
Botoi 15 libra në poezi dhe 
prozë.
Drejtoi disa filma të shkurtër. 

Luan në band I SING MY BODY ELECTRIC me publikime 
në disk dhe në internet.
Ka një bursë nga Bordi i Unionit Norvegjez për Autorë. 
Familje me tri vajza.

***
me shpejtësinë prej 17 km për sekondë
anija kozmike bella blu po lëviz
larg galaksive planetëve asteroideve
meteorëve shkëmbinjve kolosalë dhe tani është 17,5 
miliardë kilometra
larg planetit tellus dhe sistemit diellor.

DITA 7

Nuk mund ta kuptojmë botën me fjalë.
Nuk mund të definojmë një delfin si makinë.
Nuk mund të lejojmë që goja përpihet nga benzina.

DITA 9

Rilexojmë ditarët më të vjetër bordi.
Një mur kopshti mishëron përmbajtjen.
Hijet janë si mendime.
Marrim erë nga yje të vdekura.
Atomet janë lëvizje e pandërprerë.

***

ZËRI 0011:

yje të cilat vetëm mund të ëndërrosh

i shohim në mëngjes
i shohim ditën i shohim natën
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1 dy qenë në hapësirë
për të cilët jemi të lumtur
ua urojmë mirëseardhjen
vdiqën për të vdekurit

i shohim në mëngjes
i shohim ditën i shohim natën

mbushim me karburant ngarkojmë mangan dhe uran
i mbushim helmetat
me materiale lidhëse

i shohim në mëngjes
i shohim ditën i shohim natën

gëzof dhelpre mjegull koni mjegull rrëqebulli

gaz i kuq rrezatues hidrogjeni shirita të errët gazi
ngjyra kërcyese në yje të panumërta

syri lakuriq për kashtën e kumtrit

e shohim në mëngjes
e shohim ditën e shohim natën

errësirën tonë dhe fërgëllimën tonë
300 000 kilometra drite
disqe prej miliardësh

e shohim në mëngjes
e shohim ditën e shohim natën

sistemin diellor që braktis grumbujt yjorë
për të mos u kthyer kurrë

e shohim në mëngjes
e shohim ditën e shohim natën

si muzikë me shtatë kënde
letërkëmbimin e tingujve
me yje në mes

këndojnë
gjithçka është këngë
ti që je tingull
duke dëgjuar

e dëgjojmë në mëngjes
e dëgjojmë ditën e dëgjojmë natën
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1si dallgë tingëllore do të vish
prej tingulli në tingull
i lirë do të jesh në të vërtetë
si dallga të cilën do të kalërojmë

e shohim në mëngjes
e shohim ditën e shohim natën

po-në prej tingulli
vërtet do të hyjsh në tingull
vërtet do të bëhesh

shndërrimet kozmike të plejadave
shoqërues në petka të portokalltë
dëgjojmë dëgjojmë
atë që kupton më shumë prej nesh se ne
dëgjojmë dëgjojmë

dëgjojmë në mëngjes
dëgjojmë ditën
dëgjojmë natën

bella blu
bella blu blu
bella blu blu blu

***

ZËRI 0012:

ahh bella blu bella blu
si jeni
sot sot
pranë kashtës së kumtrit
si ia kaloni
si ia kaloni
shumë shumë larg
shumë shumë larg përgjithmonë
pluhur dhe gurë
gurë dhe pluhur
përgjithmonë hekur përgjithmonë ndryshk
ndryshk i hekurt
dashuri mbi ju
pluhur dhe gurë
gurë dhe pluhur
ndryshk i hekurt
dashuri mbi ju
dashuri mbi ju
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1 ahh bella ime bella blu blu blu
shumë larg larg pranë kashtës së kumtrit
kashta qumështore e kumtrit
ah bella ime blu
bella blu blu blu
dashuri për ju
dashuri për ju

Ekstrakte nga „Bella Blu – Manual për universin“
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1Dragana EVTIMOVA
(MAQEDONI)

Dragana Evtimova u lind me 13 
mars 1984 në Shkup. 
Ka botuar dy vëllime poetike 
‘Ekzistimi i dinamikës’ (2005)  
dhe „Unë jam diku në një tjetër 
vend“ (2011). Ka marrë pjesë 
në manifestime të ndryshme 
letrare si:  Takimet e Karaormanit 
(2009, 2010, 2011), Mbrëmjet 
poetike të Strugës (2008, 2009, 

2010, 2011), Tubimin e sllavistëve të rinj në Zagreb (2009, 
2010), Takimet e fëmijëve të Racinit (2011) etj. Ka botuar 
në revistën letrare të studentëve ‘Mugri’, ‘Loza’, në revistën 
serbe ‘Rukopisi’  (Pançevë 2008,2012), në antologjinë ‘Van 
kutije’ (Mali i Zi, 2009), revistën letrare boshnjake ‘Rijeç’ 
(2009), revistën sllovake ‘Slovenské pohl’ady’ (2010), ‘Akt’ 
(2011) etj.
Si dhe në revistat elektronike të internetit:
http://www.okno.mk/node/5334
http://okno.mk/node/13039
http://www.locutio.si/avtorji.php?ID=795&clanek=1216
http://www.locutio.si/index.php?no=59&clanek=1505
http://diogenespoetestrupa.weebly.com/4/post/2011/12/
dragana-evtimova-poezija.html

PAS NESH ...

Pas fotografive që i mbajmë nëpër xhepat e kostumeve 
të vjetra ndodhen kujtimet.
Prapa tyre mbajmë shënime, mes rreshtash krijohen 
të çara nga vitet, ndërsa sqarimet spikaten ndërmjet 
dorëshkrimit tonë të imët...1

1 Dhe frika nga koha
Për të cilën nuk do t’i kujtojmë ata që i kemi dashur.
Pas pikëllimit që kërkon strehim në duart e ndonjë fëmije
Shtresohen gjurmët e shputave tona të vogla përmbi rërë.
Pas hijeve tona
Në muret e qyteteve nëpër të cilat udhëtojmë, 
I vizatojmë rolet personale
Dhe i dhurojmë kalimtarëve të rastit.
Pas perëndimit të diellit
Që xigëlojnë kujtimet e udhëtarëve të përgjumur
Kur udhëtojnë me pajton mbrëmjesh,
Dhe i numërojmë hapat e kohës së kaluar
Pas fjalive tona në tregime
Që i kujtojmë netëve të gjata pa gjumë
Është letra e lëshuar nga fjalë të akumuluara.
Ka sy që nuk mund t’i harrojmë
Edhe atëherë kur i lëshojmë.
Djathtas nga ne nuk ka asgjë.
Majtas është shikimi ynë.
Pas maskave tona, jemi ne.
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1 PIKAT NË VARG ..........

Për N.T.

Një herë të pyeta:
A mundet ëndrrat të pastrojnë pjesë të pikëllimit
Apo vetëm e bëjnë më të durueshëm? 
Vetëm buzëqeshi...
Tash,
Dua t’i mbledh të gjitha shkrepëset në botë
Dhe nga ato t’i bashkoj të gjitha përrallat e 
shthurura... 

(njëlloj ashtu siç i shkruaj vargjet në librat e mia më të 
preferuara)
Mbeten vetë të pathëna, mendime të pa formuluara, 
pika të vogla në varg...
Njëlloj si fluturimi në ajër ... 

JEMI TË DURUESHËM ...

(edhe) kur i lodhim me gjëra të kota ata që i duam
Vetëm (për) të pjekur deri te psherëtima e tyre
(edhe) kur u themi se kanë të qeshur tërheqëse
Të dalë nga fushat e zbrazëta të fjalëkryqeve

Jemi të durueshëm
(edhe) kur me një psherëtimë të pazakontë të lartësuar
I vizatojmë lëvizjet e tyre në heshtjen kohore
(edhe) kur i paketojmë si një letër sapo të shkruar
Në fletët e dendura të jetës
Jemi të durueshëm
(edhe) kur mendojmë se jemi mjaft komik
Si një luleradhiqe e vizatuar me një monedhë të strukur 
në dorë
Që pa vënë re fillojmë ta gdhendim
Emrin e tyre mbi mungesën tonë...

Nuk është e mjaftueshme të shtyp vetveten
Mjafton të shtyp kohën e kaluar nëpër të cilën ka pasur 
fatkeqësi...
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1NGANJËHERË ...

Nganjëherë mendoj për të gjitha mosmarrëveshjet 
tona të papërshtatshme në hapësirat e fjalëve, gjatë 
ndarjeve me ata që na vlejnë ...
Nganjëherë mendoj se bashkërisht na janë vetëm 
mungesat e të kaluarës tonë, që i kemi lënë të enden si 
siluetë e një rrugaçi të shurdhër në rrugë të zbrazëta... 
Nganjëherë shoh se bosh po xhindosem para pasqyrës 
... që moti mungoj...
Nganjëherë nuk dua ta pres natën, sepse vetmia vjedh 
copëzat e jetës sime ...
Nganjëherë mund të t’i fal mungesat e të gjitha 
vajtjeve të deritashme, vetëm nëse nesër nuk përsëritet 
e njëjta...
Nganjëherë shkurtimisht i dua kujtimet që vazhdojnë 
në mua, edhe kur ato mungojnë ...
Nganjëherë nuk mund të ndal ta dua çdo çast të 
vërtetë, sepse ai kthehet si bumerang ...

Përktheu: Shaip Emërllahu
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1Shaip EMËRLLAHU
(MAQEDONI)

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”. Ndjek studimet për doktoraturë në 
QSA. 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” (Përktheu L. Topçiu). 
Në vitin 2004, PEN-i kroat dhe Shoqata e Shkrimtarëve 
Kroatë ia botojnë vëllimin dygjuhësh kroatisht/shqip me 
titull “Poezi” (Përktheu M. Vikers). Në vitin 2004, Sh.B 
“Feniks” nga Shkupi ia botoi në gjuhën maqedonase 
librin me poezi të zgjedhura “Dvorski son” (Përktheu 
A. Selmani). Në vitin 2000, në bashk¬autorësi 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”, (nga anglishtja përktheu G. Napolitano), 
ndërkaq, po atë vit i botohet në gjuhën angleze libri 
poetik “Life‘s Rags” (Përktheu E.Zaimi /C.Czury). 
Cikle poetike të tij janë botuar edhe në gjuhën frënge, 
angleze, hebraike, spanjolle, arabe, rumune, turke, 
polake, çeke, kroate, maqedonase etj. Poezia e tij 
është përfshirë në disa antologji ndërkombëtare. Ka 
marrë pjesë në festivale poetike ndërkombëtare dhe ata 
vendore. Është 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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1 RILINDI PAS FITORES

Azem Shkrelit

kthesave të ashtit të historisë
shtatvargjesh sogjonte shpërndarë
njërendi
në psalmin Kosovë
i fjalshëm feniks rilindi
etshëm pas fitores
vdekjen e vet të bukur
ilirisht ta tallë

fitorja
hise e atij
që di të rilindet A.P.

Tetovë, 25. V. 1997

UDHA E DRENICËS

viktimave të Masakrës së Drenicës 

gjithmonë
kur jetës vendos
t’i japësh vertikalen tënde
i bie udhës së Drenicës

ecja 
       është lapidare

Arbëria preket 
       edhe pas vdekjes

Tetovë, 7.III.1998

KAH PO SHKOJMË

bishti i natës
mbeti për çerdhe buklash

gjethi i mëngjesit
plasi me zor

kah tash?!

1994
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1AQ NA E BËN

pasi ta kemi paguar veten 
sa s’bën
daljen matanë netëvetërkuzë
kujt t’ia dedikojmë
kur të rënët kanë të ftohtë
nga trolli tashmë i huaj
  
neve aq na e bën

mjafton në atë fron të diskutueshëm
të hamë pak dukje

PRITJA E PRISHTINËS

te dera e Prishtinës
pritja lagu pragjet
me skajshmëri dhune

vullneti
mori trajtë Drenice
  detyrimisht

përgjegjësia 
nesër
do ta shtrijë mbretërinë

Tetovë, 13.IV.1998





67
DI

TË
T E

 N
AI

M
IT

 2
01

1Hélène GELÈNS 
(HOLANDË)

Hélène Gelèns është shkrimtare 
poezie, esesh dhe proze të 
shkurtër. Në universitetit e 
Leidenit dhe Amsterdamit, 
Gelèns eksploroi disa disiplina 
akademike, nga astronomia 
dhe letërsia holandeze deri në 
histori duke diplomuar më në 

fund në filozofi. Poezinë e saj e shfaq prej vitit 2000. 
Debutimi i saj niet beginnen bij het hoofd (2006) ishte një 
nga kandidatët më premtues për Çmimin “C. Buddingh” 
për Poezi të Re Holandeze, dhe përmbledhje e saj e dytë 
me poezi zet af en zweef (2010) u shpërblye me çmimin 
prestigjoz “Jan Campert”. Një përmbledhje e tretë do 
të botohet në pranverë 2013. Poezia e Gelèns-it është 
përkthyer në shqip, anglisht, gjermanisht, polonisht dhe 
spanjisht. Këto përkthime kanë dale në revista letrare, 
antologji dhe në www.lyrikline.org. Gelèns jeton në 
Amsterdam dhe Antwerpen.
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1Mitko GOGOV
(MAQEDONI)

U lind më vitin 1983, në 
Shkup. Është artist konceptual 
me ekspozita, instalacione, 
performanca dhe projekte të 
realizuara gjithandej nëpër 
Evropë, si në Francë, Norvegji, 
Itali, Serbi, Bullgari dhe 
Maqedoni. Me veprat e tij, ai 

ishte pjesë e ekspozitave të përbashkëta në Ballkan, 
projekteve të ndryshme interaktive online, paraqitjeve, 
si dhe është një entuziast për të ardhmen e artit 
bashkëkohor.
Shkruan poezi, tregime të shkurtra, eseistikë dhe 
publicistikë të koncentruar në kulturë, punën artistike 
dhe rinore. Është i përfaqësuar në disa antologji me 
poezi dhe prozë të shkurtër të Ballkanit dhe më gjerë, 
është i përkthyer edhe në disa dhjetëra gjuhë mes të 
cilave: serbisht, kroatisht, bullgarisht, italisht, spanjisht, 
telugu (Indi), urdu (Pakistan) në gjuhën filipine, anglisht 
etj., nganjëherë boton nëpër revista letrare dhe në 
shumë platforma ndërkombëtare të poezisë. Vitin e 
kaluar 2011, filloi me organizim të ngjarjeve globale 
“100 mijë poetë për ndryshime”, në Strumicë, që është 
festival që ndodhi në 550 qytete dhe 95 shtete të botës. 
Këtë vit është i planifikuar sërish të realizohet më 29 
shtator. Në sferën e twitter karakteristike sipas 140 
karaktereve i promovoi format japoneze: haiku, reng, 
tanka, enriu etj. Për momentin është aktual me e-pozitë 
Ledena voda që duhet të botohet ditëve në Serbi dhe 
duhet të promovohet në panairin në Beograd në mars 
2013. 
Punon si punëtor rinor dhe aktivist qytetar i cili punon 
me organizata rinore gjithandej në Evropë dhe botë, 
promovon kyçje sociale të grupeve të thyeshme, 
vullnetarizëm dhe si trajner zbaton punëtori të ndryshme 
kreative si: forum-teatër, flash-mob, sticker art, grafite, 
multimedial, përdorim të materialeve organike dhe 
recikluese të artit modern, si dhe aspektet sociale si 
PEER edukim, EVS, kyçje rinore etj.
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1 DRAGOI DHE DRITA

Dragonjtë e moshuar vdesin
Yje të reja lindin
Shpirtrat navigojnë
Mes zërash të pakohësisë

Në trupat tanë fshihet universi
i gatshëm t’i dhurojë jetë 
dritës

Çaste të derdhjes së qetë paqeje,
burimet mbushen me ëndrra të reja.
Në mendje sorollaten horizonte të reja

pluhuri i kristaltë prej krahëve
tallet me njerëzoren

FOTOGRAFIA E MADHE, 
DRITARJA DHE NJË AUTOBUS QË TUNDET

Fluturojmë si pëllumba
Stacionit të mbyllur të trenit
Alkimistë të dashurisë
Absorbojmë të vërtetën e vakumtë
Një plak në livadhin e lartë mes maleve
Këndonte melodinë e jetës së vet
A jemi rroba zije dhe dru i thatë
që jetojmë në thellësinë e mjegullës apo jemi mendimi
i cili ndjek zërin e dallgëve

ekzistencë e amortizuar
jeta është ndërrim i zonave të orës.
A gjenden hapat e humbur
në boshësinë transparente të gotave
apo zërat e qetë si nishane të botës
i përvijojnë linjat e shakullinave tona.
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1GJURMOJMË  ME SYTË  PRAPA YLBERIT

jetë të reja 
në lumenj
drejt ujit të madh
notojnë 

të krijuara prej iluzionit

të kristalizuara
të minimizuara

..
të koncentruar

si spiralë 
që rrotullohet në
një rreth
të përhershëm
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1Sema GÜLER
(TURQI)

U lind në Ankara, më 6 shkurt 
1971. Është fëmija e një 
familjeje nga Dersim. 
Ka shkruar për revista letrare 
dhe poezi si Esmer, Şiirden, 
Ekinsanat, Deliler Teknesi, 
Spleen, Köxüz, Koridor, Kurgu 
Düşün Edebiyat, Sınır, Kelime 
Edebiyat etj. Disa prej poezive 

të saj u përkthyen dhe u botuan në gjuhën kurde.
Ka botuar dy libra me poezi, “Feyezân/Duke vërshuar” 
(2010) dhe “Uyanış Ağacı/Pema që zgjohet” (dhjetor 
2011). 
Ka marrë pjesë në festivale letrare dhe ka dhënë 
intervista për letërsi dhe poezi (Amsterdam, Festivali i 
Poezisë i Stambollit, Takimi Poetik Siri-Turqi në vendet 
fqinje etj.).
Punoi për dhjetë vjet për organizata shtypi. Punon ende 
në bërjen e hartave dhe njëkohësisht studion piktura 
murale rruge. Është studente në Fakultetin e Historisë 
në Universitetin e Stambollit.

NJOHURI ZOGU

Erdha nga kodrina me një grusht arome ku
Është varrosur hiri.
U strehova në trungun tënd dhe ushqehesha nga vesa 
e degëve të tua
Trupi im lulëzoi një gjethe të kaltër dhe një zog të 
heshtur
Nuk duhet të harroj:
Jam aq e vetme

Pa asnjë realitet kam kërkuar për veten në 
Mijëra kokash të stivosura, çdo natë sipas mundësisë
Zhvishja ashtin tim ballor.

Nuk bërtisja nga shtyllat dhe shpellat e të vdekurve të 
djersitur.
Një qafë e pafund, një pupël e kaltër e mbajtur drejto-
hen
Thashë që do të arrijë ngjyrën e anës së gojës sate.
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1 NJOHURI KOPSHTI

Dua fytyrën time,
Ashtu siç mbulon një të zbrazët mbi një palmë e thinjur 
në 
bregdet aziatik dhe vjen pranë teje

Dua altarët tanë, kreshtat tona, vuajtjet tona
Plotësisht të qeta dhe të ftohta të kopshtit tonë
Në në derë të mjegullt druri, të cilën nuk e hapa kurrë, 
po flet
Si motiv i errët 

Qava shumë
Zogj shui.
A ishte e vetmja lule e heshtur që flinte në këtë kopsht?

NJOHURI VDEKJEJE

Le të ulemi këtu
Në qendër të lotëve dhe paprekshmërive

A mund të shoh dritën tënde?

E di që është errësira.
Vdekja ime është e re dhe 
E qetë, gjarpërinjtë të tillë nuk mund të përvidhen...

Jam plot shpirt në dritën e hënës,
A ke ardhur, Ferkad?
Hiq unazat e tua të ngulitura në kofshën time
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1Lene HENNINGSEN
(DANIMARKË)

Poetja daneze dhe autorja 
e dramave lirike Lene 
Henningsen u lind më 1967. 
Studioi piano si dhe “studime 
të rastësishme universitare: 
Art, letërsi, filozofi, psikologji”. 
Qe studente në Forfatterskolen 
(Shkolla e Shkrimtarëve) në 

Kopenhagë nga 1990 deri 1992. 
Libri i saj i pare me poezi, “Jeg siger dig” (Po të them), 
u botua më 1991. Prej kësaj ka botuar disa libra me 
poezi, një libër me drama lirike, ese për poezi, një libër 
me reflektime dhe shënime. 
Henningsen ka marrë “disa çmime dhe bursa, ka 
marrë pjesë në disa festival poezie”. Me dy fëmijë jeton, 
shkruan dhe punon në Kopenhagë.

TRENDAFILA DIMRI (DEBORE)

Dëbora nuk ka lindur
një trëndafil të lënë pas

Dëbora e evokon dheun
por është vetëm hapësirë

Trëndafilat mbeten më këmbë
si një pyetje për 
pse-në dhe si-në:

Trëndafilat bëhen yje
bëhen valltarë të përkulshëm lakuriqë

Në një portret grupor
afshi japonez?

Duke balancuar, lart
duke u përkulur

Të kërrusur në të njëjtën mënyrë
nga era dhe dëbora

Gjemba që ngrihen
dhe – mos u gabo - gjemba
që dëshmojnë një fuqi
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1 Më i lehti lejlek në dëborë;
kërcej në ngritje të dëlirë

Trëndafila të dhëmbëzuar
me duar në dorashka, sytë diellorë
dhëmbëzime në hapësirë
 
Një tufë e vetme gjethesh
e shpuzitur në grisa
 
Hije lëshohen në hajgare prej
ashpërsisë turivarur
 
Ylli më i lartë i zi
ëndërron që drejton
“baletin e dëborës”

PASAGJER

Vetëm tani qyteti në të cilin hyjmë
Është një grusht i shtrënguar i shndërruar
Vetëm tani rruga është ndërruar në një port
Një këngë me erë, kollitja e një gjysmë-perëndie
Vetëm tani britma po na lëkund
Mespërmes, e gjatë si anije
Vetëm tani është me vela të plota
Hapësira e mbushur me flaka asgjësie
Vetëm tani po vdes nata huazo shpresë nga nata
Që ndërron kursin drejt erës, na lejon të jetojmë
Vetëm tani po palosemi atë që vendosëm
Gjerësia e të gjitha gjërave është më e thellë se deti
Përziej një kolle prej malteve më të ëmbla
Me tingullin: një zemër në rrugë prej kohësh

RRUGË E SHKURTËR DREJT ERËS SË VERIUT

Rrugë e shkurtër drejt erës së veriut
Të merr për dorë
E humb të ftohtën në fillin më të vogël
Mendoj për një udhëtim të sapofilluar
Nuk di nëse ti po ndalesh
Fytyrën time ia drejtoj fytyrës sate të panjohur
Dora ime ledhaton një fëmijë në gjumë
Mbështetem dhe kap një kanaçe të ndryshkur
E vlerësoj transformimin
Kthehet në ujë dhe zëra
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1Rrugë e shkurtër drejt erës së veriut
I lyej kodrat poshtë me të gjelbër
Brenda meje mbaj dy tregime me çarje dhe njolla
Një të care nuk e quaj humnere
Një njollë nuk e quaj verbëri
Kërcej përmbi ferrin me sy të lidhur
Jam gati të kërcej, të kërcej për jetë
Dora ime ledhaton një fëmijë në gjumë
Kam mësuar si njëri që mbledh gështenja dhe boçe 
pishe
Nuk e merrja si çështje mësimi
Nuk di se kush më ka përdorur më mirë
Më merr mendja se është Zoti
I dëshiroj gjithkujt një premtim që nuk thyhet dot
Çastin tone e shoh si shansin më të madh
Rrugë e shkurtër drejt erës së veriut
Më merr mendja që mund t’ia respektoj urtësinë
Dora ime ledhaton një fëmijë në gjumë
Dëshiroj që gjithkush mund të prekë qiellin e gjakosur 
të një fjale
Dëshiroj që gjithkush mund të dashurojë deri në dimrin 
e bardhë të zhdukjeve
Mbështetem mbrapa, shumë, shumë mbrapa
Ëndërroj për shtëpi gjithë lule
Të kap për dorë
Në vend të kësaj shkruaj fjalën “ti”
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1Dimitar HRISTOV
(Bullgari)

U lind më 17 maj 1957, në 
Blagojevgrad. Fëmijërinë e 
kaloi në Sofje ku i kreu studimet 
për filologji bullgare dhe për 
retorikë në Universitetin “Shën 
Klimenti i Ohrit”.
Është autor i veprave poetike 
“Një ditë pune”(bartës i çmimit 

“Vladimir Bashev”, “Liria e plagosur”, “Letra nga Eva”, 
“Pikëpamje bullgare” (çmimi vjetor LBSH), “Baladë për 
dashurinë” si dhe për pjesë teatrore-“Merilin Monro-
triumfi e agonia” (e vënë në skenat e Sofjes, Jambolit 
e Shkupit), “Plaku dhe i riu-pikëpamjet e Vazovit dhe të 
Klosharit”.
Jeton dhe punon në Sofje.

KITARA

Kitara sërish më shpëton
nga mendimet e errëta e nga heshtja,
Zëri i saj i ngritur apo i qetë
jepet si këmborë ndër lugje.

Kumbon me një ritëm të pashpjegueshëm
të zemrës sime dhe nuk e lë
Pa pëshpëritur midis bubullimës së ditëve
dhe çdo tel i saj bëhet një rënie.

Kitara i jep midis qetësisë
në zhurmë zëri nis të bjerë
Nga gëzimi do t’ia japë me vaj këngës së 
nga mundimi do të qeshë deri në harresë.

Askush tjetër nuk mund ta ketë,
pa mua do të jetë e shkretë dhe e pikëlluar.
Atëherë e dashura ime, e shtrenjta ime
le ta shtrëngojë më gji butë.
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1 STRES

Sa vetmitarë ka
në qytetin e madh.
Ata kalojnë nëpër rrëmujë, me krenari
e tërheqin urinë e tyre shpirtërore.

Ata ecin nëpër llahtarin e prushtë,
e st’tregojnë as një grimcë interesi,
e ngrehin fatin e tyre të padetyrueshëm,
e fshehin stresin e tyre të pafund.

Se kemi mundur t’i harrojmë ata,
a pluhuri na e mbulon ndërgjegjen...

Ata pranë nesh vazhdimisht kalojnë,
dhe ne tashmë iu ngjajmë atyre.

BALADA E DASHURISË

U shërua dashuria
midis gjithë asaj urrejtjeje,
i shndriti fytyra
dhe me zjarr zemrat i shënoi.

U shërua dashuria
midis kujdesit, smirës e ngushticë-
ajo është shigjetë e diellit,
akullnajë e befasisë.

U shërua dashuria
dhe qarkullon mbi çerdhe e vatra,
gjithkund ku ka qenë,
papritmas sërish do të kalojë.

U shërua dashuria
E mbijetoi edhe vdekjen edhe mosbesimin
Flatra heruvimi
Mbi kokë na ka shpaluar.

U shërua dashuria-
Si këmborë blete midis vishnjave të çelura...
Midis botës  bardhë e zi
Pa dashuri njeriu është asgjë.

Përktheu: Xhabir Ahmeti
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1Mirzeta MEMISHEVIÇ
HOXHIQ

(BOSNJË DHE HERCEGOVINË)

U lind më 1979 në Vishegrad. 
Ka kryer Masterin në 
shkencat pyjore. Nëpunës i 
ndërmarrjes publike pyjore 
“ B o s a n s k o h e r c e g o v a c k e 
šume”. Autore e dy librave të 
botuara me poezi (Toliko rasta 
2001 dhe Krive Drine 2007) 

dhe libri i parë me prozë është në përgatitje. Shkruan 
për revistën “Diogen pro cultura”. Anëtar i OJQ-së 
“Fondeko”, qëllimi i së cilës është t’i kontribuohet 
ruajtjes së mjedisit dhe planetit Tokë nëpërmjet një 
mori aktivitetesh, para së gjithash edukim mjedisor, 
veçanërisht për të rinj. Anëtare aktive në Shoqatën e 
inxhinierëve dhe teknikëve pyjorë të Federatës së Bosnjës 
e Hercegovinës, qëllimi i së cilës është përmirësimi i 
pylltarisë dhe punëtorëve të pylltarisë në shoqëri. Bashkë 
me autorë nga 25 vende nga gjithë bota u përfshi në 
antologjinë “Poetët për paqe në botë”, 2011, botuar 
nga revista “DIOGEN pro culture” dhe “DHIRA”, Zvicër.  

VAJZA E ABDULLAHUT

Qielli i yjëzuar shpreson në mua
zakonet morale në mua
Njëherë më ngufatin,
Ndërsa tjetrën herë më shtrydh
S’e kam të lehtë me mua të merren. 

Ç’ke vajzë e Abdullahut?

Ç’sëmundje ka
Tek unë janë
E pra,
Jam diçka që fillon me “l”,
e nuk është i sëmuri me leprozë

Ç’ke vajza e Abdullahut?

Kam pirë pije të çuditshme prej mundimeve të egra

Ja atë kam,
Faleminderit kush pyet

8 mars 2007
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1 JE YLL, TOKË, E VETMJA

Unë jam ti
Kurse ti je unë
Atëherë kur je e imja
Je vetja

Emrin ta dhanë sipas fjalëve
Lumin ta dhanë sipas emrit
Kur qëndron fortë dhe lufton
Atëherë rrjedh shpejt dhe bartë gjithçka

Sepse ti je unë
Kurse unë jam ti
Atëherë kur je vetja
Je e imja

Emrin ta dhanë sipas
Ujkut të vogël Hercegu
Ujku është në lëkurën e qengjit
Qengji në lëkurën e ujkut

Sepse unë jam ti
Kurse ti je unë
Atëherë kur je e imja
Je vetja 

Ke ditën tënde, dhe vitin
Shekuj -Dy  në eshtra
Zemër dhe shpirt dhe kujtesë
Dhe fëmijët tu tek gjunjët

Sepse ti je unë
Kurse unë jam ti
Atëherë kur je vetja
Je e imja

Toka është tokë
Toka është yll
Yll je
Tokë e vetme

Sepse unë jam ti
Kurse ti je unë
Atëherë kur je e imja
Je vetja

Sepse ti je unë
Kurse unë jam ti
Atëherë kur je e imja
Unë jam vetja

24 nëntor 2009
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1ARGJENTA IME

Dikur ke qenë ar
Argjenta ime
Dikur në ty
Jetoi dhe vrapoi
Fëmijërinë e vete këmbëzbathur
Miku im i zyrës
 
Dikur fëmijërinë e vet këmbëzbathur
Në ty vrapuan së bashku
Vëllezërit dhe motrat e tij
Shokët e tij
Gjithë moshatarët e tij
Argjenta ime
Ishin shokët e tij 
Vetëm jo në të njëjtën kohë
Sepse në ty gjithmonë dikush ka luftuar
Për shkak veshjes ose rruzujt
Argjenta ime

Më pas fëmijëritë e tij
Vrapuan në ty fëmijët e tyre

Në ty djaloshi do i kishte thënë vashës
„Nuk të duhet bukuroshe“
Mendova, nëse dikush ma kishte thënë
Do i kisha thënë:
Faleminderit, por më duhet ajo për sinuset
Duke aluduar në ujin, ilaç prej Guberës
Që shëron sinuset
Si bukuroshja që pastron lëkurën dhe zbukuron 
ngjyrën e saj
Do e kisha emëruar sinuseshë
E pastaj do qeshesha
Gjatë do kisha qeshur me djaloshin që ndan
Komplimente ari e argjendi
Në ty, Argjenta

Dikur për ty këndoheshin këngë
Edhe është pëshpëritur për ty
Në jastëk
Edhe për jastëkët
Tash janë emrat e fëmijëve të tu
Të shkruar në jastëk
Dhe mbahen rrugëve në heshtje 

Dikur ishe e artë
Argjenta ime
Dikur ishe e artë
E Dashura ime! 

11 korrik 2009
Përktheu: Shaip Emerllahu
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1Levent KARATAŞ 
(TURQI)

U lind në vitin 1972. Libri i tij 
i pare me poezi, “Düşüyorum 
Galileo” (Po bie, Galileo), u 
botua më 1992. Më vonë u 
botuan veprat e tij të tjera “Bir 
Doğu Uykusu” (Një gjumë 
lindor) (2006) dhe “Güzel 
Cumartesi” (E shtunë e bukur) 

(2009). Poezitë e tij dhe veprat e tij në prozë u botuan 
në gazeta dhe revista letrare turke. Përveç kësaj, poema 
e tij e gjatë “Një gjumë lindor” (Bir Doğu Uykusu) u 
përkthye në anglisht dhe u botua në dy gazeta të brezit 
të ri në Angli dhe në SHBA.

nga Lindja dhe Harta

NJË GJUMË LİNDOR

Së pari harruan, gjithsesi harruan së bashku
Pastaj kujtuan përsëri, gjithashtu kujtuan së bashku
Në heshtje dhe pastaj folën
Prej tyre një zotëri u çua dhe tha këtë:

- zotëria: më le të trokas dy herë në derën e veshëve tuaj
më le të trokas dy herë në derën e veshëve tuaj
zgjimin tuaj të rrejshëm nga një gjumë i gjatë
zgjimin tuaj të rrejshëm nga një gjumë i gjatë
unë kam një fjalë, një fjalë, tri të teta të një 
miljeje nuk matin dot këtë mister
unë kam një fjalë, një fjalë, tri të teta të një 
miljeje nuk matin dot këtë mister
dita u gdhi, dielli perëndoi, ç’është ky pikëllim, 
kjo humbje e toruas?
dita u gdhi, dielli perëndoi, ç’është ky pikëllim, 
kjo humbje e toruas?
ika erdha nuk kishte njeri atje duhet të kenë 
ardhur
ika erdha nuk kishte njeri atje duhet të kenë 
ardhur
kiameti është brenda teje nën kapelën tënde
kiameti është brenda teje nën kapelën tënde
realiteti është brenda teje nën kapelën tënde
realiteti është brenda teje nën kapelën tënde
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1 gjumi i gjatë mbaroi, bota filloi
një gjysh arif me flokë të bardhë si borë dhe të gërshetuar
tha këtë tri ditë më vonë: ku e ke kapelën?
zotëriu heshti, fjeti në një gjarpër për një stinë
dyert ishin të hapura... një harun i vogël, që kishte 
humbur copat e tij prej ari
ra në tërbim me sëndukun e tij të zbrazët në këtë gjykatë 
ëndrrash

ku është babiloni ku pallati
iku babai iku ari

gjykata pret në heshtje
u derdh uji, po djeg zjarri

e gjeta fjalën e fshehtë tha një veli le të ikim
është e kotë të presim dritën e shenjtë të fatit
fati po hap derën dhe ikën
ikja po merr frymë dhe fshirjen pa frymë
gjyshi arif: o fat ku ka ikur ajo masë
veliu: këtu janë nallane, këtu është zbrazëtia e dorës 
sime
a nuk ia vlen të fluturosh në një botë të largët
gjyshi arif: a je njohur kështu me gjumin tënd
a e ke fshirë dhembjen tënde kështu
veliu: zoti e ndaloftë zoti e ndaloftë

jam një detaj në hijen time
por tregomë: ku është anija dhe ku është kapiteni
tha arifi: këtu është anija dhe këtu është kapiteni
veliu: le të shkojmë pra
gjyshi arif: ku?
veliu: ku le të shkojmë
gjyshi arif: ti më lë dhe ikën ku të duash
nuk e njihja gjumin tim as tespihen time
zotëriu: ji i qetë... për një stinë fjeta në një gjarpër
për një stinë në një zog
për njërën isha nën dhe, për njërën në vallen sema
një në të padukshmen, një në mendjen time
theva dy kokrra veze në lëvozhgën time të pastër
gjyshi arif: fli gjumë në një pikë uji, një gjuhë zjarri
një stinë në erë, një stinë në dhe
po çfarë ke kuptuar nga gjumi yt
dhe çfarë ke kuptuar nga dhembja jote
veliu: kishte një pallat prej letre
kishte një pallat prej resh
kishte diku një çoban



89
DI

TË
T E

 N
AI

M
IT

 2
01

1kishte diku një shejtan
haruni: por qenke këtu
je në rrugë për atë qytet
në xhepin tënd, tre copa ari
në dorën tënde, tri tufa rrushi
zotëriu: gjumi mbaroi, ti je fjala e folur
në zemrat tona fjalimi i pastër
veliu: me fjalë mbaron le të kthehemi
me hi fiket le të pimë
gjyshi arif: ke arritur, ke harruar letrën
aq shumë fjalë janë të mjaftueshme.

PRISHUR

Nuk flas me lehtësi
filloi duke të treguar diçka
unë shkul sende nga ajri dhe uji
pastaj
harroj për çfarë e kisha fjalën.

si “unë kurrë mbaj çadër”
gjithmonë doja që parimet e mia
të ishin të zgjuara dhe romantike

nuk ia doli.

por kam edhe një qëllim në jetë
një e fshehur mund të tregohet

-unë;
vetëm dua të gjej ku i kam
pantoflat dhe pixhamën
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1 PINGUINI

jam një pinguin 
që vjen nga stinë të tjera, nga dete të tjera
edhe të tjerët e kuptojnë
unë e kuptova nga të tjerët
në fillim isha i vetmuar 
i ngurtë lakuriq dhe i vetëm
pastaj kuptova që isha dikush tjetër
dhe në fund që isha një pinguin 
ky e tha së pari 
kur e shikova detin
e tha troç: “ti je një pinguin”
pa mashtrim thashë “po”
“ç’është kjo për kë?”
duke parë vetminë e pashërueshme të këtyre syve
“kjo është e vërtetë” thashë me ankth
“jam një pinguin...”
dikush që nuk ka vend mes atyre që kanë aq shumë...
i shikuam peshqit në detet e Ortaköyit
“është e bukur t’i shikosh peshqit”, thashë
“peshqit që shihen nuk vijnë në grep”
“nuk e di”, thashë, “nuk zura peshq kurrë”
“je një pinguin, a e harrove?”
“nuk e harrova”, thashë. qeshëm...
të ulur në bregun e detit
e shikuam natën që arriti në Stamboll 
pa folur fare...
“tash le të gjejmë një kurë për mua”
thashë “jam një pinguin”
“ke ikur përsëri”
“kam ikur” thashë...
ecëm
përgjatë rrugës së natës me copa pemësh 
duke mbajtur dorën tënde në dhembje
u përpoqa të kujtoja ku kisha fluturuar
vendi në të cilin do të vija...
mendova për një poezi për pinguinin tim të brend-
shëm,
kjo do të thotë...
nëse ka gjithmonë një pinguin që qan brenda teje...

prill 2004 
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1Nidaa KHOURY
(PALESTINË)

Poete palestineze, qytetare iz-
raelite, e lindur në fshatin Fas-
souta në Galilenë e epërme 
më 1959, Nidaa Khoury është 
njëri nga zërat unike në poezi-
në bashkëkohore arabe. Është 
active në grupe për të drejtat 
e njeriut për arabë që jeto-
jnë në Izrael. Është anëtare 

e Shoqatës së Përgjithshme të Shkrimtarëve të Izraelit 
dhe anëtare e Bashkimit të Shkrimtarë Arabë në Izrael. 
Punon si zhvilluese bashkësish në bashkësitë palestine-
ze në Izrael dhe ka një përvojë të gjerë me programe 
ndërhyrjeje për mbështetjen dhe fuqizimin e grave të 
margjinalizuara. Përveç poezisë së saj dhe punës së 
saj në bashkësinë palestineze, është një zë me peshë 
kur shkruan për çështje filozofike në lidhje me pas-
monoteizëm. Ka qenë pjesëmarrëse aktive në mbi 20 
konferenca ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe 
festivale poezie duke përfshirë “Poetry Africa”, Afrika e 
Jugut, Festivalin Ndërkombëtar të Poezisë në Medellín, 
Kolombi, dhe Konferencën e Napolit, Itali. Dhe ka mar-
rë pjesë në mbi 30 tituj në libra të tjerë. Për Khoury-n 
bëhet fjalë edhe filmi “Nidaa nëpërmjet heshtjes”, që u 
shpërblye me çmime. 
Ka botuar 11 libra me poezi, një pjesë e të cilëve u bot-
uan në vende të ndryshme arabe (Liban, Egjipt, Jordani 
etj.). Vepra e saj u përkthye në disa gjuhë (spanjisht, 
holandisht, frëngjisht, anglisht, hebraisht, italisht, gjer-
manisht, shqip) dhe tërhoqi shumë vëmendje në nivelin 
vendas si dhe ndërkombëtar. Librat e Khoury-t përfshi-
jnë “Në një trup tjetër” të botuar në hebraisht, “Kurora 
e hidhur”, që u censurua në Jordani, “Unaza kripe”, 
Beirut, Liban, “Hyjnesha më e bukur po qan”, Kajro, 
Egjipt, dhe “Libri i mekatëve”, libri i pare i kësaj poete 
nga arabe që u botua në Karaibet dhe në Amerikë. 
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1 TOKA NA RA SHI POSHTË NË DHE 

Toka na ra shi poshtë mbi dheun 
Trëndafila me krahë 
Nëse shikon do të shohësh 
Trëndafila kudoherë 
Që mbajnë zi për tokën 

Një zog i vrarë që dridhet 
Me krahë të përdredhur 
Një shpirt në zi 
Jetë e hedhur 
E shuar nga një zjarr flakërues  

Dheu dridhet me krahë të lëshuar poshtë 
Një kamp në rrënoja 
Një episode pa lidhje 
Trupa të mbjellë në varrezat 
Nëse shikon do të shohësh 
Një trëndafil me pluhur në kthetrat 
Që hedh të zezën 
Me një krakëllimë 

Një trëndafil me një aromë që mpikset 
Dhe një ngjyrë që derdh gjak si një lumë i rrahur 
Në zverkun rinor 
Dhe përmbi këtë zverk 
Lumi lan me etje 
Gjarpërohet nga therja 
Fsheh shtratin e tij 
Nga furia e reve 

Toka na ra shi poshtë mbi dheun 
Trëndafila me krahë 
Krahu prej ngjyra u thye 
Ishim të mbuluar me të zezën 
Krahu i zërit u thye 
Bërtitëm 
Shpirtrat tanë janë të thyer 
Jemi të thyer… 

Varrimet tona ngjizën një tjetër 
Dhe dita palosi krahët e saj 
Guxoi ta vriste veten 
Toka na ra shi poshtë si trëndafila 
I jemi mposhtur etjes 
Mbytur me ënjtjen e morive
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1MURMURIMA 

Në buzën e fjalëve 
Një gardh i gjatë prej telash me gjemba 
Në buzën e plagës 
Ku shpresa gufon 
Duke rënkuar 
Duke murmuritur 
Mbytur të heshtë 
Me harenë e pushkëve 

PULSI I ZJARRIT 

Ky puls i ngadalshëm në damarët 
Pulsi i fshehur në rrugë 
Debka e egër e vallëzuar në oborr 
Pulsi i ftohtë nën lëkurën 
Pulsi i zjarrit në sytë e tyre 
Zemrat e hidhura në pulsin e pasionit 
Zemrat në pulsin e trupave rinorë 
Pulsi i zjarrit 
I mësuar në vorbullën e fundit
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1Milazim KRASNIQI
(KOSOVË) 

U lind më 25 tetor 1955 në 
Breznicë, Prishtinë. 
Shkollën fillore e ka kryer në 
vendlindje, ndërsa shkollën 
e mesme të mjekësisë në 
Prishtinë. Studimet për 
letërsi shqipe i ka kryer në 
Universitetin e Prishtinës, ku 
edhe ka magjistruar në vitin 

1988, ndërsa në vitin 2004 ka fituar gradën e doktorit 
të shkencave filologjike. Është mësimdhënës i rregullt në 
Universitetin e Prishtinës, në Degën e Gazetarisë. Jeton 
në Prishtinë. 
Angazhimi profesional, politik dhe publik 
1987-1990: redaktor i revistës për kulturë “Fjala”,
1988-1999: sekretar i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës,
1989: bashkëthemelues i Lidhjes Demokratike të Kosovës
1990-1995: kryeredaktor i revistës “Fjala”, 
1995-1998 anëtar i Kryesisë së LGK-së
1995-1999: redaktor përgjegjës për Kosovë i gazetës ditore “Bota Sot”, 
1999-2000: kolumnist i gazetës “Kosova Sot” dhe “Gazeta e Re”, 
2000-2001: nënkryetar i Partisë Qendra Liberale e Kosovës,  
2001- 2002: kryeredaktor i revistës “Interesi Nacional”,
2001-2009: anëtar i Bordit të Drejtorëve të RTK-së 
2002-2006: analist te Radio Evropa e Lirë,
2004-2006: anëtar i Bordit të Shoqatës së Gazetarëve të Kosovës
2006: shef i Degës së Gazetarisë në UP-së
2009–2011: kryeredaktor i revistës kërkimore „Media“
2009–2012: anëtar i Këshillit Drejtues të UP-së

Botimet:

Poezi   
1982 - Imazhi gri,
1885 - Pirg vegimi   
1987 - Qeshje sardonike 
1990 - Formula e Katonit 
1994-  Kurs për pantomimë 
1996- Dalja e atdheut edhe nga ëndrrat 
2004 – Lulja e shpëtimit, poezi e zgjedhur 
2008 – Dritë në kujtime

Prozë (romane)
1998- Fijet e shpirtit 
2002- Fotografitë e kujtimeve 

Dramaturgji
1990- Zbulimi, Mos më merrni në qafë, Punë Sizifi   
1996-  Kur lindi partia, 
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1 1997- Kush i bie fyellit 
2001- Bryma e vdekjes 
2001 -Kosovë në ndërgjegje 
2003- Monedha e Gentit 
2004 - Rulet rus për Ali Pashën
2004 - 1999: Tragjedi shqiptare (Bryma e vdekjes - botim i 
dytë, Një Antigonë e re, Kësulkuqja e shekujve

Publicistikë:
1998 - Horrat në krye të detyrës 
2000 - Kosova pas 22 janarit 1998 
2005 - Meditime islame
2006 - E vërteta e Islamit ndër shqiptarë
2006 - Dhuna dhe qytetërimi perëndimor: Islami si fillim i historisë
2007 - Islami i keqkuptuar dhe fatkeqësia botërore  
2008 - Në çfarë Kosove d të jetojmë

Studime
2005 - Soneti në poezinë shqipe
2010 - Letërsia dhe besimet fetare 

Libër universitar
2008- Hyrje në gazetari

ÇKA ËSHTË FJALA

Fjala është 
materie e fortë që na prek me mprehtësinë e saj
të shndërruar në kuptim 
apo është ide
që na e vërtitë mendjen rrugëve të ngushta 
nëpër të cilat trupi ynë nuk përbirohet
  
Është rrugë nëpër të cilën ecim tash 
Të shkujdesur 
Apo  rrugë që na shpie në të ardhmen
E cila na prêt e hutuar
Mos është përfytyrim i jetës së amshueshme
Drejt të cilës duam s’duam afrohemi
Apo ëndërr që na shfaqet në të kaluarën 
Prej së cilës largohemi

Çka është fjala 
nëse jo të gjitha këto së bashku
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1PSE NGUSHTOHET KRAHARORI

Kur të ngushtohet kraharori
Si hinkë plasteline në një dorë të fuqishme
Dhe të ther një gjilpërë e padukshme
Dikund pranë fundit
Ndërsa fryma fillon e rrallohet 
në dhomë e në tërë gjithësinë 
Ngase alveolat e mushkërive qajnë 
si fëmijë të uritur
Mos e humb shpresën 
Si i rëni në ujë të turbullt
Po dëgjoje me kujdes zemrën tënde
Si e zbrazë hidhërimin
Për diçka që ia ke mbajtur fshehtë
Për diçka që ia ke vjedhur 
Për një kohë të gjatë
Deri sa ajo vetë e ka marrë punën në dorë
O të ta zgjerojë kraharorin 
O të pëlcet vetë  

PSE KTHEHET GURI?  

Një sorrë e larme ulet në degë të dardhës 
Dhe zgjatë sqepin 
Si për të lënë diçka në ajër

Në të njëjtën degë
Ka pas ndenjur një sorrë e larme 
Edhe para pesëdhjetë vjetësh 
Me sqepin zgjatur
Si për të lënë diçka në ajër
Deri sa guri që hodha drejt saj 
Ia qëlloi krahun e porsahapur

Pas gjysmë shekulli
Derisa aty rri një sorrë tjetër e larme
Ai gurë kthehet drejt meje 
Dhe më qëllon në fytyrë
Si kujtim i hidhur 
Pse duhej qëlluar sorra e pafajshme 
Kur po bënte pushimin 
Në degë të dardhës   
Pas fluturimit që është shenjë e qartë 
E mrekullisë
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1Tautvyda 
MARCINKEVIČIÜTÉ 

(LITUANI)

U lind më vitin 1955 në Kaunas. 
Studioi Gjuhë dhe letërsi 
angleze në Degën e Kaunas-it 
të Universitetit të Vilnius-it. Një 
kohë punoi cicerone në Zyrën 
Turistike të Kaunas-it. 
Ka botuar 13 libra me poezi 

dhe një libër me poezi për fëmijë. 
Përkthen poezi dhe prozë nga anglishtja. Përktheu të 
gjitha sonatat e W. Shakespeare-s. 
Poezia e saj është përkthyer në anglisht, gjermanisht, 
rusisht, italisht, finlandisht, gjeorgjisht, bullgarisht, 
japonisht dhe gjuhë të tjera.

XHAZ

Jam e ngutur, jam vonë që tani për koncertin e xhazit 
dhe nuk më merr mendja se çfarë mund të ndodhë në 
atë sallën e tejmbushur, duke ballafaquar xhelatin, i 
cili në mënyrë të mërzitshme konsulton asistentin e tij 
dhe lexon fjalinë nga notat të cilat vetëm ai mund të 
shohë, ndoshta i vjen keq ose ndoshta hap një arterie, 
shkëput një kokë, detyron secilin të ulërijë me horror 
dhe mahnitje - ky xhelat emri i të cilit është Muzikë!
Por xhazi vazhdon të thyejë si ajo kurorë nga lule 
qumështore që djali im më ka lutur të bëjë, duke qarë 
nëpër klarinetën e tij, pa vënë mendjen për atë që nuk 
kam kohë për këtë.  Pas disa minutash, lulet e dyllit do 
të vyshken, veç për veç, si tingujt që ndonjë muzikant 
ka luajtur ose psherëtirë, ndonëse me gjasë nuk do t’i 
kujtojë, as nuk do të kujtohet sepse i ka luajtur vetëm 
një herë.
Por padobia e kësaj pune, endja e një kurore prej 
luleve qumështore, më jep njëfarë kënaqësie të cilën 
nuk e kuptoj plotësisht duke ndier ndër ethe dhe duke 
i hedhur një sy orës, gjilpërat e së cilës nuk tregojnë 
kohën që ende mbetet, si jetën pas vdekjes.
Sepse çfarë koncerti mund të thërrasë në mend xhazin 
e jetës!
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1 MATJA E FUNDIT

Nuk ka shkop që mjafton për të matur thellësinë e plotë 
në të cilën ne të gjithë zhytemi ndonjëherë në jetën tonë. 
Një shkop, kur zhytet, do të kërcejë nga uji dhe do të 
pluskojë tutje, gjysmë i zhytur, nëpër sipërfaqe, si një 
krokodil në elementin e vet, i padallueshëm, monoton, 
plotësisht i kënaqur; duke u tallur kur largohet prej teje, 
që zhytesh me gjithë masën e veshjes sate të vjeshtës në 
atë që mund të jetë pjesa më e madhe e ujit në basen.
Peshqve të ujit të ëmbël u dridhen buzët nga habia; 
është sikur të kishin diçka të rëndësishme për t’ia 
treguar të paftuarit, dhe kuptimi që fjalët e tyre kanë 
për të transmetuar është përherë tepër i thellë, edhe pas 
kalimit të viteve, për t’u kuptuar. Por tani për tani mjafton 
të shtrëngosh ç’mundesh nga vëzhgimi që keni rrema të 
ngjashëm për t’ju çuar atje ku jeta ka nevojë për jetë a 
vdekje të jetë: jashtë lart. Sepse është vetëm një thithje e 
stërlashtë në rrethanat me të cilat hasesh, dhe një kohë 
që pamundëson marrjen e frymës: këto kanë mbetur për 
të të udhëhequr në gjendje të papritura, ashtu si marrës 
komikë në pyetje dhe vëzhgues nganjëherë kthehen në 
kavie të mjera, që përmbysin instinktet e tyre me zellin 
më të fortë shkencor, por më e çuditshmja është kjo: 
llogaritë e tyre nuk përmendin arritjen e fundit, sepse 
nuk ka shkop me të cilin mund të matet një thellësi aq të 
thellë si atë të cilën, siç duket, e ke dëshmuar.

MINIERA E XHEVAHIRËVE

Sa e vështirë është të ndahesh nga miq (biseda e pafund 
ende vazhdon si një makinë zjarrfikëse me shpejtësi të 
plotë, bishtat e cigareve digjen në taketuke):  ti përton 
për një çast para se fillon të lash filxhanët e kafes së 
porsa-avulluar, duke shpresuar që mund të ngjallësh 
në mend një iluzion të pranisë së tyre nga buzët e 
filxhanëve të ngrohura prej buzëve të tyre:  fjalë si ketra, 
që kërcejnë nga buzët në degët e veshëve…
Duhet t’i shohësh, të shijosh shkathtësinë dhe hijeshinë 
e tyre, të përpiqesh kot t’i përkëdhelësh - edhe djali, 
tashmë i veshur me uniformën e tij të shkollës, i ndjek 
deri në minutën e fundit duke rrezikuar të jetë vonë 
përsëri - po, ende është e mundur t’ua hedhësh që të 
ulen përsëri në tryezë, të komandosh vëmendjen e tyre 
të plotë, kështu që harrojnë projektet e tyre madhështore 
të ditës në të cilat do të zhyten së shpejti; dhe duke 
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i pasur në botë, i pluhuruar me ametistët e zemrave të 
tyre dhe me smeraldet e mendjeve të tyre, duke kuptuar 
që miqësia është miniera më madhështore e të gjitha 
minierave xhevahiresh.
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(SHQIPËRI / ANGLI)

U lind në vitin 1952, në qytetin 
e Lezhës. Fillon të botojë që 
në moshën 18 vjeçare, duke 
tërhequr vëmendjen e lexuesve 
e të rretheve letrare me poezitë 
dhe tregimet e tij të para.
Librin e pare poetik e boton 
ne vitin 1972. Libri u tërhoq 

përnjëherë nga qarkullimi dhe autori njëzetvjeçar u 
kritikua në shtyp për gabime serioze ideologjike.
Në vitet e mëvonshme autori boton librat e tjerë poetikë 
si: “Serish”, “Rruga”, “E dashur”, “Udhëtim në vendin 
e gjërave që njohim”, “ Vdekja lexon gazetën”, si dhe 
romanin për fëmijë “Aventurat e qenit të padukshëm”. 
Poezitë e Rudolf Markut e vendosin autorin e tyre si njërin 
ndër zërat më autoritar të poezisë moderne shqipe.
Midis viteve 1987-1990 Rudolf Marku është redaktor i 
poezisë në gazetën “Drita”, ku dhe i paraqet për herë 
të parë lexuesit shqiptar autorë të mëdhenj të letërsisë 
botërore. 
Boton në Tiranë dhe në Shkup librin “Tokë e shkretë” 
me përkthime nga TS Eliot, E. Pound dhe E Oden. 
Përkthen dhe boton poezitë e Kavafisit, Bodlerit, Katulit, 
Xh. Ungaretit, Borhesit dhe të mjaft autorëve të tjerë.
Poezitë e Rudolf Markut janë përkthyer në mjaft gjuhë 
të botës në libra dhe Antologji autoritare në anglisht, 
gjermanisht, frëngjisht, italisht, greqisht, maqedonisht, 
suedisht dhe danisht.
Rudolf Marku ka botuar vitet e fundit romanet “Allahland” 
dhe “ Kësulëkuqja vjen me trenin e orës dhjetë”, romane 
të mirëpritura nga lexuesit elitar dhe nga kritika.
Është i njohur si publicist i angazhuar dhe shpesh herë 
kontrovers.
Jeton në Londër së bashku me gruan, Elën dhe dy 
fëmijët, i natyralizuar si subjekt britanik.
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Një ballkanas në Londër është një lum i rrëmbyer
Që i shtohet Tamizit të qetë. Në Hyde Park
Është një mal qe i shtohet rrafshinës së shtrirë;
Në Trafalgar Square është një ujk i murëm
Që bisedon me katër luanët e përgjumur,
Që zgjon fantazinë e tyre të përdhosur nga turistet,
Që u mëson të ulërijnë edhe një herë si dikur.
 
Një Ballkanas në Londër me historitë e veta
E bën te zverdhet Alfred Hitchcock-un. Sherlock Holmsi
Bën kërkesë që të dalë në pension para kohe
Para krimeve të ngatërruara që tregon Ballkanasi.
Nuk e çudisin
Monumentet e Wellington-it e të Nelson-it,
Për Mbretëreshën thotë – Si mund te jetë Mbretëreshë
Kur i shoqi ja hipë gjithë natën e natës !
 
Një Ballkanas në Londër e di bukur mirë
Se është i dyshimtë për Scotland Yard-in
(Me i dyshimtë është për vendin e vet)
Sheh Pub-et e zhurmshme, qentë e veshur mirë,
Dhe mendon që t’udhëtoj dhe këtë herë pa biletë.
 
Një Ballkanas në Londër është një lumë i rrëmbyeshëm
Që i shtohet Tamizit të qetë.

MALET

Mbrëmë vonë, tepër vonë,
Atëherë kur nuk pritnja as dhe një trokitje të vetme
Në oborr dëgjova një rrapëllimë shurdhuese.
 
Pa arrogancë, por dhe pa ndonjë mirësjellje
Hynë drejt e në shtëpi.
Malet. Shkunden në pragun e shtëpisë dëborën,
Ashtu siç shkundim palltot kur hyjmë nga jashtë
Në një ditë stuhie.
Të heshtur e të mençur. Pa shkëmbyer as dhe një fjalë
Më dhanë të kuptoja se kishin bërë rrugë të gjatë.
Ca përrenj kërcenin nga prehri i tyre,
Kapriçioze dhe njëherësh të ndrojtur,
Ashtu siç janë nipërit në praninë e gjyshërve.
Dy-tre ujq i ulëritën llambës së dhomës
-konfuzion i natyrshëm më hanën - .
Një ortek m’u afrua për ta përdorë si nënkrejsë,
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Lajmet ma të fundit me të vrarët dhe bursën.

Në mëngjes herët, si të thuash, me gjelat e parë,
Ikën. Pa thënë lamtumirë, madje pa kthyer kokën pas.

Kur fëmijët u kthyen nga shkolla,
I pashë nga dritarja tek luanin për herë të parë me gur,
Tek përpiqeshin të bënin ca mure të shtrembër që 
Gjithsesi nuk rrezoheshin.

DIALOG I PAMUNDUR

Tashmë që kam arrit moshën e babait tim,
Pa asnjë ndrojtje, pa asnjë kompleks edipian,
E ftoj për një gotë në klub. Ashtë vonë,
Ecim rrugëve dhe na pëlqen të shohim vajzat e natës,
Nuk ka rëndësi nëse janë prostituta a të virgjëra
E siguroj se çdo gjë do mbetet mes nesh,
Asnjë fjalë nënës në botën e përtejme.
I themi njëri-tjetrit gjithçka që nuk i thamë;
Shohim hanën, lahemi në lumë, peshkojmë, 
lavdërojmë,
I thurim hymn vdekjes – Vetëm Vdekja ka bërë të 
mundur
Që unë të arrij moshën e babait tim.
 
Kaq shumë vite ka pritur në një varrezë të vetmuar,
Nxitohemi të themi të gjitha gjërat që kurrë s’i thamë
 
E di që nesër ai do jetë i ndrojtur para meje,
si para një njeriu më të madh në moshë,
Dhe do kërkojë që të vdes prapë.

NE DITEN E NESERME 
PAS MBERRITJES NE ITAKE

Në ditën e nesërme pas mbërritjes në Itakë

Pasi bëri dashuri me Penelopën
Pasi lau rrobat tërë pluhur dhe qepi sandalet e grisura
Pasi foli gjatë me Telemakun
Për t’u bindur se ai tashmë nuk qe më fëmijë
Pasi varrosi kufomat e mëtuesve
(Duke fshehur ca lot tinëzar që kundër vullnetit të vetë 
tradhtuan)
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njohur përnjëherë
Pasi i vendosi në shtëpi të gjitha gjërat sipas shijes së 
vet
Pasi vari ne mur harkun dhe shpatën dhe shtizën
Dhe oxhaku filloi të nxjerrë po atë tym si para 20 
vjetësh
 
Mori sëpatën, atë më të mprehtën nga te gjithë
Preu pemën më të madhe dhe filloi të gdhendë me 
forcë
Me këmbëngulje dhe me forcë
(Sepse e di se nuk ka kohë për të humbë)
Për të gdhend një anije tjetër
Më të pathyeshme ndaj zemërimit të Poseidonit
Më rezistente ndaj furive të Polifemit
Më të shurdhët ndaj joshjeve të sirenave
Një anije tjetër ku mund të udhëtonte më gjatë
Shumë e shumë më gjatë se 20 vjet,
Shumë e shumë më gjatë se e gjithë jeta e vet,
Fillikat i vetëm, pa asnjë nga shokët e vjetër

Në kërkimin e një Itake tjetër.

DRERËT NË STOKHOLM
 
Mes trafikut modern të një mbrëmje dimri
U shfaqen drerët, të ndrojtur dhe kokëfortë,
Sikur qenë dërguar nga një Urdhër i Lashtë
Për të na gjetur ku kemi humbur kësaj bote.
 
Mes makinave ecnin, sikur t’mos ekzistonin
Policët e rreptë të Mbretërisë Suedeze,
O drerë hyjnorë! Ç’dreqin kërkoni këtu?
Si mund t’u besoni kaq mendjelehtësisht njerëzve?
Drerë që u ndalet përpara Royal Academy.
Asnjë Nobël nuk shpallet këtë vit për letërsinë.
Në malet e Ballkanit, sipas një Urdhri të Lashtë
Nën ritmin e ulërimave të ujqërve i këndojmë rapso-
ditë.



10
7

DI
TË

T E
 N

AI
M

IT
 2

01
1TE KRYQEZUARIT ZBRESIN GOLGOTES

Të kryqëzuarit zbresin Golgotës
Në muzg vonë. Pak plaçka
Të mbledhura në një trastë. Kur ngjiteshin Golgotës
Të paktën e dinin se ku shkonin. E tash
Nuk i njeh askush. Pandehen se ishin Krishti.
I merr malli për një fishkëllimë,
A një kunorë gjembash. Janë të vetmuar
Tek zbresin Golgotës. Ç’të bëjmë, Ç’të bëjmë
Me jetën tone? Pons Pilati tashme i ka lare duart,
Krishti asht ngjitur në lavdinë e amshuar,
Mateu ka filluar të shkruaj rreshtat e parë,
Maria po fshin lotët e fundit,
Dhe udhëtimi i Mbretërve Magnuk përsëritet ma.
Ç’të bëjmë,ç’të bëjmë me jetën tonë?
Janë të vetmuar tek zbresin Golgotës,
Asnjë aeroport nuk i pret, asnjë stacion treni,
Tek zbresin në këtë orë të muzgut të vonë;
Dhe Herodi që mund t’i njihte, nuk asht ma.
Sundimtar më të fuqishëm ja kanë zënë fronin.

Të paktën kur ngjiteshin Golgotës
E dinin se dikush do t’i fishkëllente,
E dinin se dikush do t’u vinte kunorë gjembash,
E dinin se drejt kryqëzimit do të shkonin.
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(SHQIPËRI)

U lind në vitin 1972 në 
Has. Është diplomuar për 
Matematikë në Universitetin e 
Tiranës (1994), për Drejtësi në 
Universitetin e Shkodrës (2004) 
dhe ka përfunduar një Program 
Master 2-vjeçar për Integrim 
Evropian dhe Rajonalizëm 

në Universitetin e Gracit/Austri (2008). Nga viti 1999 
deri në fillim të vitit 2009 ka punuar me organizata 
ndërkombëtare në Kukës duke filluar me UNHCR, CARE 
dhe një kohë të gjatë me OSBE-në. Aktualisht punon në 
Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe banon në Tiranë.
Deri tani ka botuar dy libra me poezi:
“Dehja nën mjegull”,  2007; “Kthimi i syve”,  2010.
Ka përkthyer dhe botuar poezi nga Niels Hav 
(Danimarkë), Linda Hogan (Shtetet e Bashkuara), 
Asanda Gonya (Afrika e Jugut) etj. Disa tregime të tij 
janë botuar kohët e fundit në organe të ndryshme të 
shtypit letrar. Merret edhe me studime.

STUHIA E TRURIT

Vërshojnë mendimet
Pa i lënë radhë njëra-tjetrës
Fryjnë si erëra të çuditshme
Kryqëzohen, përzihen në tru
Unë nuk di ku të përqendrohem
Çfarë të mbaj e çfarë të hedh
Në këtë shpejtësi marramendëse
 
Shpeshherë i them vetes
Të arratisem në një cep të botës
Apo të ngrihem në një hapësirë flurore
Jo shumë larg të tjerëve por vetes
Të paktën të shpëtoj avujt e kujtesës
Nga kjo trysni e pashembullt
Pastaj t’i marr gjërat qetë-qetë
Me mendje të freskët dhe të lehtë
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Tronditja e hapësirës
Nga format eterne
Që enden kuturu
Dhe nga pesha e rëndë
E ankthit të padukshëm
Më krijon një ndjesi zbrazjeje
Që hepohet dhe s’arrin dot
Ta gjejë veten në këtë hulli
Të avujve mbetur pezull
Rrekem ta bind veten
Se jam më i rëndësishëm
Se miza që fluturon e sigurtë
Apo zogu me pendë të lehtë
Mirëpo zhgënjehem shpejt
Kur s’e shoh veten
As në tokë as në qiell
Me një barrë hutimi përsipër
Që më rëndon mbi kokë
Si këmbë elefanti

SUPERTICIOZ

Përnjëherësh hapet dera
Dikush sjell kumtin e tmerrshëm
 
Ke kohë që e parapërgatit veten
Megjithatë nuk e përballon dot
 
Në rrugë sheh një qenie të pafajshme
Mendime vrastare të yshtin kundër tij
 
Ndonjëherë mendon t’i hidhesh vetes
Ta fundosësh në një lumë a në një hon
 
Është më miklues Djalli apo Zoti
Kjo dilemë ka kohë që na mundon
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(IZRAEL)

Një poete laureate, botuese 
dhe përkthyese e madhe e 
letërsisë në gjuhën spanjolle.
Tal Nitzán ka botuar katër 
përmbledhje me poezi dhe ka 
redaktuar tri antologji. Ka marrë 
Çmimin e Grave Shkrimtare, 
Çmimin e Ministrit të Kulturës 

për poetë fillestarë, Çmimin e Ministrit të Kulturës për 
Librin Debutues, Çmimin e Shoqatës së Botuesve për 
Poezi, Çmimin e Kryeministrit për Shkrimtarë dhe të 
tjera.
Poezitë e saj u përkthyen në shumë gjuhë dhe 
përmbledhje të veprës së saj u përkthyen në italisht, 
frëngjisht, spanjisht dhe lituanisht. Si aktiviste e flaktë 
për paqe, Nitzán ka redaktuar antologjinë novatore Me 
një penë të hekurt: Poezi protestuese hebraishte 1984-
2004 (2005), një përmbledhje poezish hebraike që 
protestojnë kundër okupimit izraelit.
Ka përkthyer mbi 70 libra në hebraisht duke përfshirë 
libra nga Cervantes, Machado, García Lorca, 
Neruda, Paz, Borges, Valleko, Pavese dhe të tjerë. Mes 
shpërblimeve të shumta që ka fituar për përkthimet e 
saj janë Çmimi i Ministrit të Kulturës për Krijim dhe një 
medalje nderi nga Presidenti i Kilit për përkthimin e saj 
të poezisë së Pablo Nerudës.

NË KOHËN E KOLERËS

Duke ballafaquar njëri-tjetrin
ia kthejmë shpinën gjëmave të botës.
Prapa syve dhe perdeve tona të mbyllura
edhe vapa edhe lufta
shpërthyen menjëherë.
Së pari do të qetësohet vapa,
flladi i dobët
nuk do të sjellë prapë
djemtë që u pushkatuan,
nuk do të freskojë
zemërimin e të gjallëve.
Edhe pse vonohet,
do të vijë zjarri,
shumë ujëra nuk do të shuajnë etj.*
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na arrijnë vetëm trupat që kemi:
Jemi një turmë e vogël
e nxitur për të kafshuar,
për t’u ngjitur pas njëri-tjetrit,
për t’u barrikaduar në shtrat
kurse në ozonin mbi ne
një buzëqeshje tallëse
zbërthen hapur e gjerë.

*(Kantiku i Kantikëve, 8:7) “Ujërat e mëdha nuk do të mund ta 
shuajnë dashurinë, as lumenjtë ta përmbytin”

MËSHIRË

Nuk është puna jote ta shuash urinë e burrit të varfër
as nuk është puna jote ta qetësosh zellin e hakmarrësit
as nuk të takon ta mbrosh me trupin tënd 
shtëpinë e rrëzuar me buldozer
as karroca e bebes që shkon në qiell me ciklon
nuk është për ty për ta kapur dhe ulur butësisht
as nuk është puna jote ta dëbosh mbretërimin e së 
keqes

prandaj merru me shtëpinë tënde

shko tek ajo që të do
te shpirti yt i jetës
te lutja e gjelbër në të çarat e syve
dhe varrose fytyrën në gëzofin e saj.

Një ledhatim
për një mace
në botë.
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Ja ku qëndron dhembshuria.
Edhe pse zemra në heshtjen e saj
fundos brenda qytetit si gur –
dije që kjo është pika e butë.

Mbaje dorën time në këtë botë.
Pashë një nënë që i fliste urrejtje fëmijës së saj,
duke shfarosur me fjalë,
pashë një ndërtesë që shembte në pluhur,
dalëngadalë, kat pas kati –
sa na duhet mëshirë,
sa shumë na duhet për qetësim.
 
Kur nata mbyllet mbi një qafë të paputhur,
kjo është përtej shërimit: secila mbytje
e secilës grykë ka vetëm një mjekim,
shih, sa e thjeshtë,
kjo qenka pika.
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(Kaunas)

U lind në 1951, në Kaunas. U 
diplomua në Institutin Politeknik 
të Kaunas-it më 1973. Deri më 
1979 punoi si inxhinier dhe 
gazetar dhe më pas punoi i 
pavarur. Ka botuar 16 libra me 
poezi. Më 1998 u shpërblye 
me çmimin “Poetry Spring 

Prize”. Jeton në Kaunas. Poezia e tij është përkthyer 
në spanjisht, finlandisht, gjermanisht, norvegjisht, 
frëngjisht, serbokroatisht, hungarisht, polonisht, 
letonisht, ukrainisht, rusisht, italisht dhe gjuhë të tjera.

NJË KUTI PLOT 
KOINCIDENCASH TË ASHPRA

një kuti plot koincidencash të ashpra
nëse ky është rasti atëherë do të mbetem i pavënë re
do të bëhem dashuria e vajzës së një kontraktuesi
konstantja e pastërtisë
por nëse jam një orë, një orë e shpëtuar udhëtimi
nëse jam një saldues i nxehtë mes gishtërinjve
mund të lind galaksi mund të shpërhap yjësi
në pluhurin e rrugës së hirtë
kutia nga më nxorën por nuk jam mirënjohës
as nuk kollitem për këtë transmetime të nxehura nga 
dhembja
lidha dy pole dhe tani nuk jetoj dot pa këtë
në zjarr dhe tym tym dhe zjarr nga mushkëritë e mia
premtoj me dashuri
një lot butësie në sytë e saj kjo ndodhi në mëngjes
mëngjes të mbushur me koincidenca
në një kuti me kohë të bashkëgozhduar ashpërsisht
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Ti ke madhësinë e një idhulli japonez
E butë si argjila e gërmuar për porcelan
Ti je një femër e shenjtëruar nga hapësira
E rrethuar nga engjëj dhe fëmijë je
Unë jam hija e parë e hënës jam një qime floku që 
pushon në një libër
Ti dhe unë tashmë nuk jemi këtu

Fqinji im zbritet shkallët deri në ëndrrën e banesës së 
dytë
Ashensori hedh rënkime në të ardhmen
Ti i kreh flokët për në natë kjo është e pafund
Është e heshtur kur nuk ka trokitje e miratuar në dorë
Dhe shtrati nuk është bërë gati për dashuri
Sa e rëndë është për mua sa e rëndë për ty të jemi në 
bedena të ndryshme të ekzistencës
Një shqiponjë që doli nga një imazh kap një të vërtetë 
kozmike me sqepin
Proporcioni i tetë i kuzhinës vidhet në dhoma të ngji-
tura
Ku lulet kanë erë të kaltër nga frymëmarrja jonë e 
dyfishuar
Sepse ti je po unë tashmë nuk jam këtu
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1ÇFARË MENDOJ 

PËR ANËN TJETËR TË HËNËS

çfarë mendoj për anën tjetër të hënës
duke shikuar në pasqyrë të shtunën
çfarë mendoj për rruajtjen e mjekrës sime të dashur
çfarë mendoj për brisqet 

mendoj për diçka i ulur pa rehat mbi një karrige
duke tendosur flokët e mi kështu që ngrihen
ashtu si ngrihen vijat e halave të bredhave
para brisqeve

unë mendoj për anën tjetër të hënës
natën të shtunën para pasqyrës
duke përfunduar mu të njëjtën ceremoni
sepse vetëm rituale mund të shpëtojnë
brisqe

mendoj për shikimet e tendosura të të vuajturve
duke shikuar dashnoren time të idhullizuar
hijet që bien mbi pasqyrën e së shtunës
dhe rruajnë anën tjetër të hënës
rruaj mendimin tim në një mënyrë që ndryshon
mendoj i tendosur për polaritetin e halave të bredhave
e rruaj të shtunën e ndryshkur nga pasqyra
derisa ti e dashura ime nuk pyet: për çfarë po mendon

mendoj që po rruaj dashurinë time
mendoj që ne të dy rruajmë anën tjetër të hënës
mendoj që në pasqyrën e së shtunës
reflektohet vetëm fatin e padepërtueshëm

mendoj e dashura që ne të dy
jemi të papërsëritshme, sa luksoz qoftë mjekra jote
kur ana tjetër e hënës gërhet në bredhin
vetëm një veprim mund të shpëtojë brisqet e ruajtjes
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(MAQEDONI)

U lind më 18 dhjetor 1983. 
Poet, publicist, eseist filozofik, 
kryetar i Shoqatës së artistëve 
“Pushkin”.Në vitin 2002 
nisi studimet për Drejtësi 
në Universitetin e Evropës 
Juglindore. Nëntor-dhjetor 
2005, publikon librin e parë 
me poezi “Heshtja e poetit”. 

Dhjetor 2005, si anëtar i Lidhjes se Shkrimtarëve 
Shqiptarë të Maqedonisë viziton “Goethe Haus”, 
“Goethe Museum” dhe “Ekspozitën Friedrich Schiller” 
në Frankfurt/Main.
Shtator 2006, merr pjesë në Festivalin e poezisë “Portiku 
poetik”, Dibër.
Qershor 2007, merr pjesë në Festivalin e poezisë “Netët 
korçare të poezisë”, Korçë.
Qershor 2009, merr pjesë në Festivalin e poezisë 
“Poezia Jonike”, Sarandë.
Tetor 2007, themelon Shoqatën e artistëve “Pushkin” 
dhe zgjidhet kryetar i saj.
Nëntor 2007, Shtëpia botuese “Asdreni” i publikon 
librin poetik “Nga regjia e shpirtit”.
Nëntor 2007, merr pjesë në Netët poetike “Takime 
nën Rrap”, të organizuar në Shkup. I jepet çmimi “Për 
vepër erotike” botuar brenda dy takimeve. Janar 2008, 
fiton Çmimin e dytë për punimin më të mirë shkencor 
në nivel republikan. Drejton dhe organizon Festivalin e 
poezisë “Poezia, art i fjalës”, Tetovë Tetor 2008, boton 
librin me poezi të zgjedhura nga autorë të botës “Perla 
e poezisë botërore”.
Shtator 2009, boton librin me letra filozofike “Traktati 
mbi arsyen e mendimit”.
Gusht 2010, merr pjesë në Festivalin ndërkombëtar të 
poezisë “Mbrëmjet strugane të poezisë”.
Tetor 2010, boton librin me poezi filozofike “Mbi arsyen 
e fjalës”.
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1 GURËT

Gur i rëndë.

Nuk lëviz prej vendit,
gjoja bën inat.

Pasion i rrumbullakët,
i përhimët, egoist i pashoq.

Brendësinë me xhelozi e ruan,
e ka mbështjell si të jetë me vakum.

Gur i rëndë,
i fortë, me formë enigmatike.

Mbrëmjeve në tokë,
fytyrën zbulon,

zbardhet paksa.

Gur i rëndë,
një inatçor i rrallë mistik.

NË OHËR

Në liqenin e qetë era e veriut tërbohet,
sipër nesh një zë i frikshëm ndihet mefshtë.

Dallga të vogla,
përplasen brigjeve të murit të ftohtë.

Në k’të janar pa borë,
një shtresë e ftohtë mbi liqen ka zënë.

Hëna lakuriqe sikur fshihet,
ndërmjet reve plumb të zeza.

Erë e veriut fryn,
mbi fytyrat e çjerrë,
mbi shpirtrat e dëshpëruar,
mbi trupin e zhveshur të hënës.

Hëna mërdhihet,
trishtimi i saj buzagaz tek ne hidhet.
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1Trishtim i ri, i njomë,

krejt i gjorë tek ne ka mbirë.

Liqeni,
tek buçet fillim brigjeve në mur.

Mërzinë e vjetër, edhe më na ndez,
e shpirti ynë gjithë vrer.

Natë melankolike,
kundrejt këtij fati të mpirë.

Të revoltuar,
hidhëruar,
dëshpëruar.

Veç një varkë pa vela,
përkundet e vetmuar në këtë liqen.

Kjo varkë e shkretuar,
atje në skaj duke u përkundur vështron
qytetin ëndërronjës të Ohrit. 

Prej larg, nga teatri antik,
liqeni me pamje antike Ohrin shfaq.

Bukuria e tij tek shpon të ftohtin e zi,
nata brenda natës trishtimin e nxit përmbi ne.

Ajër i rëndë, dallgë e orëve të vona,
tek buçet fillim brigjeve në mur.

Një dallgë godet fuqishëm bregun,
është trishtim i ri që poetët thërret.

Ohri në këtë janar,
me shpirtin e trishtë po na ngushëllon!
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1 MANASTIRET

Heshtin!
Por jo dhe kambanat!

Mure me gurë antike,
me figura të lashta mistike.

Brenda nuk hyn dielli,
ngrohen me zjarrin e qirinjve.

Betohen për mëkatet,
kryqëzohen përballë profetit të kryqëzuar.

Kube e lashtë,
e ngritur në formë vezake sipër qiellit.

Njerëzit kryejnë ritualet,
përgjërohen mureve,
dhe figurave brenda.
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(SLLOVENI)

Barbara Pogačnik (1973) 
është poete, përkthyese dhe 
kritike letrare. Diplomoi në 
gjuhësi dhe letërsi romane 
në Université Catholique de 
Louvain në Belgjikë dhe kreu 
masterin në Sorbonne të Parisit. 
Përmbledhja e saj e poezisë 
Poplave (Vërshime, 2007) u 

nominua për çmimin e librit të parë më të mire dhe për 
çmimin slloven për librin e poezisë të vitit Jenko. Libri 
i saj i dytë me poezi V množici izgubljeni papir (Copa 
letre të humbura në turmë, 2008) edhe u përshëndet 
ngrohtësisht nga kritikët. 
Poezia e saj botohet në revistat qendrore letrare sllovene 
(Sodobnost, Literatura, Nova Revija, Apokalipsa, 
Poetikon, Lirikon e të tjera) dhe në përkthime të 
ndryshme (anglisht, frëngjisht, italisht, finlandisht, 
serbisht, hungarisht, katalonisht, polonisht, rumanisht, 
kroatisht, kymrisht, hebraisht, turqisht dhe spanjisht). 
Libri i saj i tretë i poezisë është në përgatitje, si një 
përzgjedhje e poezive të saj në rumanisht (përkthyer 
nga Linda Maria Baros) dhe frëngjisht (përkthyer nga 
Stéphane Bouquet). Është e përfshirë po ashtu në disa 
antologji (në frëngjisht, anglisht, polonisht, spanjisht 
dhe hebraisht), mori pjesë në festivale të ndryshme 
ndërkombëtare dhe mori bursën ndërkombëtare 
Halma. 
Barbara është anëtare e Shoqatës së Shkrimtarëve 
Sllovenë dhe anëtare e Shoqatës së Përkthimit Letrar 
Slloven. Përkthimet e saj në sllovenisht përfshijnë autorë 
si Pierre Reverdy, Roland Barthes, Jacques Derrida, 
Maurice Blanchot, Henri Michaux, Oscar V.de L. Miłosz, 
Michel Deguy, Paul Ricoeur, Hélène Cixous, Jacques 
Lacan, Jean Baudrillard, Jean-Luc Nancy, J.M.G. 
Le Clezio, Raymond Roussel, Jean-Luc Marion dhe 
shumë të tjerë. Përkthen edhe nga anglishtja, italishtja, 
serbishtja dhe kroatishtja. Është në bordin redaktues 
të revistës letrare Literatura (prej vitit 2001) dhe ishte 
bashkëredaktore e botimit Litterae slovenicae nga 
Shoqata e Shkrimtarëve Sllovenë. 
Prej vitit 2007 është drejtorja e festivalit ndërkombëtar 
Poetë përkthejnë poetë Sinji krog / Rrethi i kaltër.
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1 NJË QINGJ NATËN, 

NJË QINGJ NË MËNGJES

I.

Në fillim është vetëm një dritë e imtë në fund të shkal-
lëve që dhemb.
Hijet e shekujve kalojnë me vrap.
Burrit pa tokë i duhet një kohë e gjatë për ta hapur 
derën.
Dhomat grumbullohen nga gjilpëra elektrike.
Unë, në koren e buzës së hënës,
jam indiferente.
Do të shkoja nëpër çfarëdo lëndine,  
këmbëzbathur mbi rruajtjet,
qingje blegërijnë në largësi, padrejtësisht.

Thithin me dy koka atë që avullohet.
Dhe asgjë nuk depozitohet dot në lesh.
Por janë ndërtuar autostrada të gjata.
Tela elektrikë, që përdridhen si peshk, ia bllokojnë
hyrjen burrit pa tokë.
Duket se do të mund të rrija përgjithmonë këtu
duke u lëkundur në shkëlqimin e hënës.
Udhëtimi është ende për të filluar dhe ne jemi në fund. 

Shpina e Uroborit është thyer në tri 
vende, ashtu është rritur prapë, por vertebrat 
janë më të ngurta tash. Kthetra të tmerrshme lëshohen 
nga gjethe.
Kripa thërrmohen nga shkëmbinj të mëdha.
Ne i hedhim njëri-tjetrit rërë në grykë, dhe kjo vazh-
don,
por nuk mund të shihet nga thërrimja qumështore e 
shkëlqimit të hënës.
Natën qengji është i zi.
Duar kërkojnë kot me të prekur në të zezën, që rrjedh 
tutje.

Por askush nuk i heq dot sytë nga e bardha dhe nga 
ari,
Ndonëse një dallgë vrastare rri në pritje prapa ekranit.
Në fund të mushkërive, në ankth,
buzët hapen për të puthur fshehurazi sipërfaqen e 
oqeanit.
Toka ka një prekje të çuditshme.
E shkul dorën e ofruar, dhe mollët në grykën time
zihen në shtrëngatë.
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Hijet e shekullit të fundit po kalojnë me vrap.
Fytyrat lëvizëse baballarësh mungues,
nëna me përparëse krejt të vetmuara
me duar në lumturi përgjithmonë në gur,
fëmijë që rriten nga trotuari.
Nëna të zhdukura në vorbullat e duarve të tyre,
baballarë me veshët e tyre muzikore drejt vatrës
dhe fëmijë që po notojnë, notojnë shumë larg.

Çdokush që ndonjëherë u përpoq ta zinte kohën si 
flutura
ndjeu cifla metalike dështimi në gjuhë.
Duart tona nuk ia arrijnë.
O qengj i ngathët, pse je i humbur?
Dielli në zërin tënd është i vdekur.
Duhet qëndrueshëm të vë këmbën drejt asaj që ishte,
dera është e ngushtë dhe mbyllja është e ndërlikuar.
Nuk dija kurrë në cilën anë kisha zbritur,
Dera më shikon me vështrimin e saj të xhamtë.
Që tani, dashuria ishte një velëz nëpërmjet së cilës
Merrja frymë me zor, megjithatë po shoh në ujë
Vetëm një flluskë e zbrazët që ngjitet.

Koha vrapon nëpër mua dhe unë jam plot gërxhe.
Uji ngurron pastaj përplaset larg nga vetë sasia.
Asnjë shtyllë nuk na sjell përjetësinë.
Qengji u përkëdhel nga duar që nuk i ngjajnë
Lëkurës së tij të ngathët.
O qengj, ti pi kafe si gjithë klasa punëtore.
Për ty, dielli nuk lind në mëngjes,
Më saktë, si hijet e shekullit, derdhet
Në mbrëmje.

RRUSHI I ZHYTUR 

Eux, comme un vil sursaut d`hydre...
Mallarmé, Le Tombeau d`Edgar Poe

Bota lëkundet mbi një pjatë e ngarkuar 
dhe kush nuk ka pare për të blerë një tryezë, 
rrëshqitet si rrush vere tepër i pjekur. 
Nesër do të jete vonë për të pare se cilin
meze lufta prej letre na ka sjellë 
Gjuha jonë është e gjatë, një gjarpër 
i padëmshëm i pafund, që përdridhet midis duarve 
tona, 
duke shpuar rrugën e vet nëpër bukë të thyer 
nga të gjitha anët, të pjekur apo të papjekur, 
& ti je i befasuar se si, 
larg matanë urisë,
kapiteni i fundosur fut komandat e tij.
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(MALI I ZI)

U lindur, më 1962. Ka 
përfunduar Degën e Gjuhës 
serbokroate dhe letërsisë në 
Fakultetin Filozofik në Nikshiq, 
ku ka ndjekur edhe studimet 
pasuniversitare. Shkruan poezi, 
prozë dhe kritikë letrare. Është 
përkthyer në anglisht, frëngjisht, 

rumanisht, maqedonisht, sllovenisht dhe rusisht. 
Është i përfaqësuar në dhjetëra antologji të poezisë, 
prozës dhe kritikës. 
Punon redaktor i kulturës në Televizionin e Malit të 
Zi. Veprat e tij janë: Motivet e zgjimit (1985), poezi, 
Frymëmarrja anash (1990), poezi, Parregullësi dhe 
vallëzim (1995), Piktura e mbushur me gjurmë (1997), 
poezi, Veçoritë (2003), poezi etj. 
Është organizator i veprimtarisë më të njohur letrare në 
Malin e Zi Ditët e Risto Ratkoviqit.

KARROTA ËSHTË E NGRËNSHME

Shëtit 
nëpër flladin e mëngjesit 
si një qese e zbrazët
e bartur nga një erëz e lehtë
përpara teje kalojnë 
fijet e barit
degëza
gjithçka

rritesh qetë 
në një karotë të madhe
e cila është e ngrënshme aty 
nën valët e godinave
në këndin e verbët 
te  rrethuar me vetëtimat e kaltra
të rrethuar ngushtë me përpjekjet e bukura 
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1 RITMI I KOHËS

me poezi 
të ndryshosh diçka është njësoj 
sikur ta mendosh jetën 
ngjashëm me lotarinë për të varfër 
sepse Allahu i mirë 
para se të ndërtojë parashtesën 
të tregon rrugën drejt shpellës 
dhe kështu
në pasditen në të cilën jetoj 
fjalën bëzaj
iluzionin mbresëlënës
e shkrij në ritmin e jetës

ARSYEJA E VDEKJES

në vendin 
ku ka ndodhur 
janë rritur patatet 

i pari i ka parë qeni im
dhe ka lehur pa pushim
deri sa ka cofur

atëherë i ka kapërcyer kali im
dhe ka hingëlluar  pa pushim 
deri sa ka cofur

pastaj unë i kam ngrënë 
dhe nuk më  ka gjetur asgjë

unë më vonë kam vdekur  
pas kalit tim 
dhe qenit tim
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(SHQIPËRI)

Agron Tufa u lind në Dibër në 
1967. Është poet, shkrimtar, 
eseist, përkthyes dhe studiues 
i letërsisë. Ka studiuar letërsi 
shqipe në Universitetin e Tira-
nës dhe më pas i vazhdoi stu-
dimet në Institutin e Letërsisë 
Gorki në Moskë, Rusi. Kreu 
studimet pasuniversitare në In-

stitutin për Kultura Evropiane po në Moskë. Në Shqipëri 
mbron doktoraturën për Teori dhe Filozofi Përkthimi. 
Doktor i Shkencave, aktualisht është Drejtor i Institutit 
të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit, 
si dhe pedagog i Letërsisë së Huaj të shekullit XX në 
Fakultetin Filologjik në Tiranë; jep gjithashtu lëndën e 
Teorisë së Përkthimit në Departamentin e Gazetarisë, 
po në të njëjtin fakultet. Ka botuar poezi, romane, ese, 
studime dhe përkthime dhe është nderuar me çmime 
letrare kombëtare dhe ndërkombëtare. Në 2004 merr 
çmimin Penda e Argjendtë për romanin më të mirë, 
ndërsa në 2010 Çmimin Kombëtar të Letërsisë. Ndër 
librat e tij përmendim vëllimet poetike “Rrethinat e At-
lantidës” (2002), “Avangardë engjëjsh” (2005), “Fryma 
mbi ujëra” (2007), “Gjurma në rrjedhë” (2010); roma-
net “Dueli” (1998), “Fabula Rasa” (2005), “Mërkuna 
e Zezë” (2005), “Tenxherja” (2009), si dhe miniaturat 
“Thembra e Akcilit” (2009) dhe studimet në vëllimin 
“Kuja e Mnemozinës” (2011). Jeton në Tiranë.

*   *   *
Muza ime, besëlashta ime, paqekrijimi im...
asgjë personale s’ka kush me ty
në ritualin e prajtë, të sigurt e vrastar
ku unë nga zori, mbyll njërin sy.
E nëse ke mbijetuar deri në darkë,
me gjakun ijeve ende të pa tharë –
nxjerrin, na shërbejnë po ato haje bajate
dhe po ato pije me mllef nuklear.
Thuamë, muza ime, si t’ia bëjmë
tash, kur dilema dha frutën e pjekur?
Tash, kur ninullat e mia mbaruan
e dora tund djepin me foshnjën e vdekur?
Kur në makth errësire përpiqem ta shuajë
vajin tënd pa zë, që plas në boshllëk, -
mes çarçafësh bëhem vrasës i pabujë,
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*    *    *
Pasi u shemb muri i Perandorisë,
me tullat e tij lulëzoi biznesi i tabuve.
Liria u majm, vu bark asociacionesh në muze.
E para, falimentoi poezia
dhe mandej, fill, u bë e rëndomtë
fytyra e të dashurës përtej murit.

Berlin, shkurt 2010

TË PUSHKATUARIT

I
Shtrati. Deltina. Rrëkeja e një britme
që derdhet e shuhet në zhur.
Ndanë ujërash që rrjedhin përbri,
plumbat s’kanë për t’i zgjuar dot kurrë -
ata që u gremisën ndajnat’herë,
pa e mbaruar fjalën e fundit.
Sall tytat e zeza i mbajnë nën frerë
dhe fjalët e pathëna, 
dhe rrjedhën e lumit. 
Natyra, thonë, është arkiv i gjallë.
Ajo ruan gjithçka. Sidomos amanetet.
Rrjedha i prapton. Bën t’i flakë në shtjellë,
e s’di ku me i mbytë... I praptojnë dhe detet.
Si peshq të goditur, fjalët e fundit
rikthejnë drejt burimit me glotat me gjak.
Velëza të shqyera konvulsesh...
retiçenca që frymën e tretin
si kripa në plagë.

II
Nuk njeh fjal’ e prerë blerime të reja.
sy tytash të verbra, sy kopsash të heshtjes
të qepura me fije të dhunshme realitetesh,
me gishtin ndër buzë ku vrasësi dhe preja
frymojnë në gëzhoja të zbrazëta netësh.
Ato fjalë të prera i mbetën në besë
një lakuriqi guve që ka vetëm veshë,
që verbtas merr udhë si Edipi në Kolonë.
Por prore s’arrin. 
   Por prore është vonë...
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Hidhja sytë rrethinës... qyteti shtjell ventuzat
të gllabërojë nën shi Varrëzën mjegullore;
janë trembë ka kohë ylberet
dhe zogjtë s’para flatrojnë
mes hapësisë së brishtë të dunave ranore.
Varreza ndjen përnatë dihatjen kutërbuese
që nxjerr prej rropullish qyteti e ia shfryn...
Ky afsh i rëndë në zverk, kjo duhmë përcëlluese
i shtyn ata të vdekur të bëhen prapë syrgjyn.
Po shtrojnë alternativa, po thonë, gjithandej...
Që duan ndërmjetësim për zonën e ndërmjetme:
o arrati me marrë Varreza me gjithsej,
o prore me shkëmbye vendet e përjetshme.
Nëse asgjë s’arrihet, dështon dhe negociata,
nëse gjithçka do t’mbesë prore mosmarrëveshje,
aherë, thonë, ka me zbrit një zog i hirtë me flatra
me i mbështjellë si vezë, për tjetër pjellë të tmerrshme.

Mars 2012
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(SHBA)

Heather Thomas, nga Redingu 
i Pensilvanisë, është autore e 
6 vëllimeve poetike, përfshi 
Rubin Blu (Botimet Foot Hills, 
2008), Shënime të Ringjalljes 
(Botime Chax, 2003; 2011) 
dhe Praktikim amnezie (Botimet 
Singing Horse, 2000).     

Dr. Thomas ka mbajtur më shumë se 200 lexime në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Argjentinë, Irlandë, 
Rusi dhe Bosnje-Hercegovinë. Veprat e saj janë vlerësuar 
nga Akademia Amerikane e Poetëve, Çmimet Gertrude 
Stein për Poezinë Amerikane me Frymë të Re, si dhe nga 
Këshilli i Arteve i Pensilvanisë.  
Poezitë e saj janë botuar herëdokur edhe nën 
pseudonimin H.T. Harrison, në revista dhe antologji 
amerikane dhe ndërkombëtare, përfshi këtu Diogen 
(Bosnje-Hercegovinë), Poezijos Pavasaris (Lituani), 
Cardinal Points (Ruso-Amerikane), Wallace Stevens 
Journal; American Letters and Commentary; Common 
Wealth: Contemporary Poets on Pennsylvania dhe Only 
the Sea Keeps: Poetry of the Tsunami. 
Kritikët i kanë quajtur poezitë e saj “të shkëlqyera, të 
mprehta dhe teknikisht të përplotësuara”. Poetja Elis 
Notli ka shkruar se vëllimi poetik Rubin Blu është “një 
bukuri e vërtetë, krijuar nga një mendje pafrikshmërisht 
hirplotë... Thomas bën bashkë personalen dhe 
politiken. Ajo vërteton se “perla-e-çmuar” mund të jetë 
kushdo, kudo, vetja apo diçka tjetër. Poezitë të lëndojnë, 
por kanë një sipërfaqe të gdhendur, të mirëndriçuar, 
të kuqe dhe blu e shumë ngjyra të tjera.” Shënime 
të Ringjalljes, përkthyer në spanjisht dhe botuar nga 
Editorial Vinciguerra në Argjentinë, është cilësuar nga 
kritikja Graciela Maturo si “Ndërtim i një poetike që 
i shndërron poezitë në një portë drejt të vërtetës së 
mrekullueshme”.  
Dr. Thomas ka lindur në Nju Jork dhe është rritur në 
Kontenë të Berksit, në Pensilvani, ku ka qenë poete 
laureate gjatë viteve 2008-2010. Ka grada të masterit 
dhe të doktoraturës nga Universiteti Temple i Filadelfias. 
Është profesoreshë e gjuhës angleze në Universitetin e 
Kutztown në Pensilvani. Esetë e saj letrare janë botuar në 
Approaches to Teaching H.D.’s Poetry and Prose (MLA, 
2011), The Writer’s Chronicle, The Emily Dickinson 
Journal, si dhe We Who ‘Love To Be Astonished’: 
Experimental Feminist Poetics and Performance Art 
(Botimet e Universitetit të Alabamës).
Faqja e internetit: http://faculty.kutztown.edu/hthomas
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Ajo po ndiqte buzët e saj përmes zjarrit
kur i pikasi të strehuara në një pemë
që ende nuk kishte marrë flakë.

E dinte se e ëma i qe vënë pas
të cilës i qe vënë pas vdekja, 
edhe pse mezi mund të çapitej.

Gjithçka kishte rëndësi deri kur nuk kishte më.

A mundet goja të thotë ç’duhet të ndjejë zemra? 
A mundet zemra të ndjejë pasi është dridhur,
shkapërderdhur mes pengesash, rrahjet e veta të çr-
regullta

për të cilat s’je e sigurt, apo jo?
Ushqyer për së brendshmi, flaka e saj dogji atë karbu-
rant të lehtë
dhe pikëllimi që e detyroi të fshihej, e detyroi të heshtë, 

e detyroi të bijën të rendte
mes zjarresh pas zjarresh, 
në ndjekje të gojës së vet. 

VRAPIM PËRMES NJË TË ÇARE HESHTJEJE 
për Mima Tulic Kerken, Sarajevo

Është nxehtë për gëzimin e blertë të prillit, unazat e 
dritës
fashat rrethore të gjetheve të reja, gurëçmuar që 
struken si krismat
që çajnë ajrin mes të cilit unë vrapoj.

Në Sarajevë, mat kohën kur kalon urën—
15 sekonda mes të shtënave — gjethet brishtësohen
parku ende ka pemë që s’janë djegur për lëndë.

Këtu, një pushkatar shkon në pyje në kufirin ku shk-
ruhet Rrezik, 
Ndalim Kalimi. Pjata të vjetra shërbejnë për nishan.
Të shtënat shqetësojnë zogjtë, rikoshetë mbi kreshtë.

Atje, pushkatarët fshehur në kodër të kanë marrë në 
shenjë
kur kthehesh nga puna në shtëpi, pasi ke blerë dhe 
bukë. 
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Para se t’ia therje vrapit përmes një të çare heshtjeje, 
me zemrën që të dilte nga veshët,
me diskun e diellit të vetmen gjë të pathyer

gjer kur të mbërrije anën tjetër.

QENIA TOKËSOR

Fryma mbledh prerazi faqet e vjetra,
shpina të bardha, radhë librash në një gjuhë
të huaj që përpiqesh t’ia duash

pyetjet si dhoma të kyçura,
dritare me korniza blu
përtej prekjes acaruese.

Një letër është mendje, por kthehesh
trupërisht në pamjaftueshmërinë e dashurisë,
të bësh korrigjime në zgavrat

e fshehta të gishtave e mollëzave,
goja jote kalon përmes
plagës, lules.

Kur jemi tokësorë
pa pajimet e kujtesës, 
mbajmë njëri-tjetrin, pa u plandosur

te e ardhmja, gjithaq të kujdesshëm
ashtu sikur një akt heshtjeje
lejon vetveten të lexohet.

Përktheu nga anglishtja: Elvana Zaimi-Tufa
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SARROUSS
(SENEGAL)

Ousmane Sarr - Sarrous (32 
vjeç) është poet i ri senegalez, 
që ndjek gjurmët e poetëve të 
mëdhenj afrikanë si Léopold 
Sédar Senghor duke krijuar 
një stil të ri të shkrimit poetik të 
quajtur “Anamorsures sonores” 

në librin e tij të famshëm “Le Rythme des vagues” (Rit-
mi i dallgëve), Acoria, prill 2008, libri i shpërblyer nga 
Unesco më 2009. 
Poeti, që jeton në Paris prej rreth dhjetë vjetësh, është 
para së gjithash një artizan i gjuhës, një kampion botëror 
i lojës “scrabble” frankofon dhe para së gjithash një i 
apasionuar i vërtetë i letërsisë si student i Letërsisë mod-
erne, Sociologjisë dhe Filozofisë politike në Universitetin 
e Paris 7 Diderot. Libri i tij i dytë i shumëpritur me emrin 
“Anagrammaire, suivi de prières de Sarrous” (Shkrues 
anagramësh, pasuar nga lutje të Sarrous-it), vepra e 
parë që përzien teknikën e scrabble-s dhe vargëzime 
poetike në mënyrën e paparë të rimimit të anagramëve, 
konsiderohet nga specialistët e shkencave kognitive si 
një rrymë e re mendimi në skenën e letërsisë dhe filo-
zofisë moderne. 
Po të duhej të mbahej mend një citat ose madje formulë 
e këtij poeti të madh të ardhshëm, do të ishte pa dyshim 
formula e famshme e hapjes së “Ritmit të dallgëve” në 
gjuhën wolof: “ Bayii ko cii kinkélibabi Mouy doutè “, 
dmth. “Le ta dyshojë para çajit të tij” (ku “dyshoj” do të 
thotë “kinkéliba” në wolof dhe “douter” në frëngjisht) 
ose refreni “Jam i ri, prandaj arrij”.

RITMI I DALLGËVE 

Jam i ri prandaj arrij

dhe do të vij përpara jush
si shiu në katarakte pikash
që nuk mbarojnë ta njomin ajrin
dhe tokat e amforave të tjera mortore
ku asnjë pilivesë nuk do të ketë qiri
kur natyra do të ikën edhe dielli dhe ujërat
si kundërshtarë hedhin çapin rënie dhe ujëvara
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si çaste lumenjsh të shkurtra

dhe do të përparoj si drejt këtij muri që fshihet
drejt kësaj shkretëtire të madhe kripe në lëngëzim
për të vëzhguar nën këtë qiell ende pa yje
këtë mollokë të ardhme që ende do ta fshijë notin
e disa peshqve të së vjetrës ngadalshmëri
si të gjithë ata peshkaqenë të maskuar
si të gjithë ato barka në miniaturë
në derdhjen e të gjitha rreziqeve tokësore...

jam i ri prandaj arrij

dhe vij sot kundër ekranit
në ato vende pikturash me zakone deri në vesh
të përshtatura në aliborone imazhesh për ta vëzhguar 
kaltërsinë
e detit në furi nëpër të kaltrën
e të gjithë syve që japin melankoli
prej pasqyrave të tejdukshme të shpirtrave
deri në limfat shoqërore të futura në dhe
në thellësinë më të thellë të poezisë së të qenit

do të vij përpara jush për të vëzhguar
në këtë kaltërsi seri stereotipike
melankolia ime para ekranit
nëpër këtë ujë që mbyt diej
nëpër këtë ujë që mbyt të gjithë peshqit
por vetëm poetët e vërtetë do të dinë të mbyten këtu
në largësi në këtë të kaltër magjepsës së natyrës
kundërhelm i shpirtit të lidhur

dhe nganjëherë ëndërroj që jam uji
që në mungesë të polit ikën me diellin
drejt polit tjetër dhe unë e ndjek i palëvizur
drejt hemisferës tjetër duke shoqëruar
edhe këtë diell edhe shikimin tim të muzgët 
në kufitë e gjithë shikueshmërisë njerëzore
dhe kthehem sot përpara jush
duke vëzhguar këtë ndarje të trishtuar muzgjesh
të pashmangshme përpara ekzilit
sepse njeriu ndalet gjithmonë aty
por në ato ritme breza
dallgësh do t’i pasojnë brezat
kur një tjetër poet në skajin tjetër të globit
do të kërkojë tashmë pishtarin e ndritshëm...
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(KOSOVË)

Ndue Ukaj, shkrimtar, kritik i 
letërsisë dhe publicist, u lindi 
në vitin 1977, në Stubëll të 
Epërme të  Vitisë. Ka kryer 
studimet për letërsi dhe 
gjuhë shqipe në Fakultetin e 
Filologjisë në Universitetin e 
Prishtinës, ku ka ndjekur edhe 

studimet e  magjistraturës. Disa vite ka jetuar në Suedi, 
ku ka kryer kurse të ndryshme. Ka qenë anëtar i disa 
redaksive letrare dhe gjithashtu anëtar i manifestimeve 
kulturore në Kosovë. Ukaj ka qenë editor i revistës për 
art, kulturë e shoqëri “Identiteti” që është botuar në 
Prishtinë. Është i përfshirë në disa antologji të poezisë 
shqipe, brenda dhe jashtë. Poezitë dhe tekstet e tij janë 
përkthyer në anglisht, spanjisht, italisht, rumanisht, 
finlandisht, suedisht, ndërsa krijimtaria e tij letrare është 
vlerësuar lart nga kritika letrare dhe është prezantuar 
nëpër shumë revista ndërkombëtare.  
Ukaj është autor i librave: “Diskursi biblik në letërsinë 
shqipe”, studim letrar, AIKD, 2004, Prishtinë, “Ujëvarat 
e metaforave” poezi, Botimet MB, 2008,Tiranë, “Godo 
nuk vjen”, poezi LuluEnterpress, 2010 USA, “Interpretime 
letrare”, ese letrar, LuluEntepress, USA, 2011.
Libra në gjuhë të huaj:  “Ithacaof the word”, përkthyer 
nga Peter Tase, LuluEnterpress, USA, 2010, “Godois 
not coming”, përkthyer nga Peter Tase, LuluEnterpress, 
USA, 2010,  ”Godonoviene”, spanjisht, përkthyer nga 
Peter Tase, 2010.
Libri me poezi Godo nuk vjen, u laureua me çmimin 
kombëtar ”Azem Shkreli” për librin më të 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 “Qiriu i Naimit”. 
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Çdo gja asht ndryshe, në horizont dielli copëzohet
copëzat ngulen në zemrën e tokës si shigjeta trium-
fuese.

Ne ngjyrat si dallojmë,
nëpër erën që frushkullon kujtesën,
poezi s’lexojmë në universin e marrëzive 
ku marrëdhaniet mes territ dhe dritës
shfaqen si marrëdhaniet mes murit dhe mendimit. 

Prapa luhet loja e çuditshme, njësoj si dikur
zogjtë bien përtokë, si atë kohë kur u shkrue Ferri.
O Zot, seç ka ndërrue çdo gja,
në kohën kur gardhi i vogël errëson sytë e mëdhenj. 

Hëna gjen rrugë
nëpër duart e mpira që rrinë si shtiza drejt qiellit
e dielli shkrihet si qiri nëpër sytë e lodhunt’tokës
që s’shohin gja në qiellin blu, veç një reje t’ vogël
një reje që errëson gjithçka.

Kështu, shikimi përdridhet në hapsinë
si përdridhet era dhe krijon orteqet e saj.
Pastaj shfaqen fytyra,
në një natë, kur çdo gja asht ndryshe,
brenda së cilës kufijtë janë n’ kokën tande
kur kambët tua ecin nëpër iluzione
dhe ashtu i shtrydh andrrat e këqija
për kohën që  s’asht
për kohën që s’ishte
për kohën që s’vjen
për kohën që ik me erën.

Çdo gja asht ndryshe, në horizont dielli copëzohet
copëzat ngulen në zemrën e tokës si shigjeta 
triumfuese.
e utopia n’ betejë me realitetin 
ia han andrrat
e strukuna n’ kandin e fshehtësisë.
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Në qytetin e saj asht një katedrale e rrënueme,
ajo qëndron mes  gërmadhave,
i mungon kori
dhe kanga “AveMaria”.

Skajeve t’ rrugës, gurët lëshojnë dhimbje
veç gjurmët e korit duken
bashkë me buqeta lulesh t’vyshkuna.  
Aty ka shumë qenë e mbeturina
asht edhe një piano e madhe pa vendqëndrim.

Në qytetin e saj asht një katedrale e rrënueme
atë e zgjon malli për tingujt e  kumbonave
e veshë një fustan t’ bukur,  
AveMaria-n e pëshpërit  n’vetmi. 

O Zot, 
ajo ka zanin e ambël, çdo të diel shkon tek rrënojat e saj
flet me gurët, 
me lulet që nuk çelin lehtë nëpër mbeturina 
dhe i fshin sytë e gëzuem  pa e provuezanin n’ kor.

 Asht e diel dhe pushon syni i saj i hareshëm
AveMaria-n e këndon n’vetmi.

Me gomën e dashunisë
fshin faturën e kohës që e len mbrapa
tue i bashkue duert mbi gjijtë e saj t’bukur.
Në heshtje e hap fletën e re
dhe shkruan një varg pakuptim.
Asht e diel, 
ajo zgjohet tue andrrue tempullin e dashunisë dhe 
tingujt e kangës.
AveMaria asht gjallë.

Dhe pret me u zbukurue natyra,
ashtu si zbukurohet lulja me tanë bukuritë e saj
dhe me iu bashkue korit të jetës.

Ajo ec nëpër rrënojat e Katedrales dhe ndez një qiri
e gjujtë e bukur i prekin gurët fort.
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Arka e Nohes s’uzbraz as kur ylberi shkëlqej mbi det
Ernat pushuen e deti ra në gjumë.
Ajo s’u zbraz, as kur pëllumbi i bardh kaloi para saj
e nëpër dyert e ngushta brofën të pasionuemit
me i prekë gjitha ngjyrat e shkëlqimit përnjëherë.  

Ajo lufton e dehun me stuhinë 
shiun e jetës që bie pa pushim
me batakçinjtë që tokën e kanë dhi...  

Qysh atëherë kur njerëzit e dehun i pushtoj dëshira me 
u kacavjerrë nëpër ngjyrat e ylberit,
më beso, paqja s’u shtri mbi ne
askur pëllumbi u shfaq qiellit blu
kur ty të kapi dëshira me u deh në buzët e afshme,
me vdekë aty e me ruejtë  çastin e dehjes për përjetësi. 

Prapë ra nata, 
prapë ylberi u zhduk në orbitën e errësinës, 
si i panjohuni pas një kodre të madhe.
E terri pushtoj sytë e tanë, ashtu siç u pushtueEva nga 
dëshira për mollën e ndalume në Pemë e Dijës, 
o Zot, 
u humb shija për frytin e jetës
qyshkurse arka lufton me stuhinë?

EVA IME

Unë soditësi i qiellit, 
që zgjohem me metaforat e laguna
shtratit të ujitun...që zgjohem 
ashtu si zgjohen mëngjesi mbi det
e si zgjohen dashnorët e mbas një nate plot dashni.
Unë soditësi i zogjve
dhe i tokës...ah, i tokës së plasaritun.

Oh, ti Eva ime,
ke ra në gjumë t’ mistershëm
lehtësisht përkëdhel kohët
dhe i mbyll në kopshtin tand
dhe ashtu turbullueshëm
ruenmshehtësinë e përjetshme 
të gjarpnit
të mollës
të lakuriqësisë.



14
3

DI
TË

T E
 N

AI
M

IT
 2

01
1S’më pyet për hutinë time

as për soditjet e mija
as për lundrimin e imagjinatës sime
nëpër Kopshtin tand
ku shijen e hidhun e ndjej
tek Pema e Dijës, Eva ime
tek Pema e së Mirës, Eva ime
tek Pema e Dhimbjes, Eva ime
tek Pema e Mashtrimit, Eva ime.
tek Pema pa Fryte, Eva ime
sot e përgjithmonë, 
mbeta lakuriq para teje, Eva ime. 
me synin mbi atë mollë...

FRYTET E AMSHUEME

Bukuria asht lart, mes tokës e qiellit 
                                        unë dhe ti.
Truni me ide të ngatërrueme, 
asht si malli i madh për t’ vërteta t’ rralla
që fshihen n’ barin e dendun, n’ barin e lagun.
 
Bukuria asht lart, mes tokës e qiellit 
                                        unë dhe ti.
Ku bien t’vërtetat, 
si bien lisat e gjatë nga stuhia.
 
Kështu humbet shtegu nga terri dhe s’ shihen portat
e qytetit të shenjt.
 
Koha s’lankam’uzbulueftyra e vërtetë
në kopshtin e madh, ku mbillen gjitha frytet, gjitha 
lulet, 
e dhimbjet bashkë me dashunitë. 
 
Po, e meriton lumtuninë
mrekullinë e lumtunisë.
 
Hijerandë asht shikimi yt, 
e sytë e tu janë shndrruenë përrenj t’ thamë.
 
Bukuria asht lart, mes tokës e qiellit 
                                        unë dhe ti.
Oh, sa i murmë asht dheu e pemët kanë thith ngjyrën 
e tokës.
Veç lumtunia asht pemë me fryte t’amshueme
n’ kopshtin ku bari i dendun na mshef thembrat tona.
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(ITALI)

Zingonia Zingoneu u lind më 
vitin 1971, në Itali. U rrit në 
Kosta Rika dhe Itali. Diplomoi 
në ekonomi. Punoi në sektorin 
bankar dhe në bujqësi.
Poete, romansiere dhe 
përkthyese, shkruan në 
spanjisht dhe anglisht.
Botoi këto vëllime me poezi: 

Mascara del delirio (Ediciones Perro Azul, 2006; 
Lietocolle, 2008), Cosmo-agonia (Ediciones Perro 
Azul, 2007), Tana Katana (Ediciones Perro Azul, 2009), 
Equilibrista del olvido/L’equilibrista dell’oblio (Raffaelli 
Editore, 2011), The Acrobat of Oblivion (Poetywala, 
2012). Roman i botuar në italisht: Il velo (Elephanta 
Press, 2000). Poezitë e saj u botuan në disa revista letrare 
dhe antologji tematike. Ato janë përkthyer në anglisht, 
kinezisht, si dhe në gjuhët indiane hindu, kannada, 
marathi dhe malayalam. Ka përkthyer Alarma de Virus 
(Ediciones Espiral, 2012), një libër poezie nga poeti 
Marathi Hemant Divate, nga anglishtja në spanjisht. 
Anëtare e komitetit organizues të Festivalit të Poezisë 
“Kritya”. Prej vitit 2007, ka marrë pjesë në disa festivale 
ndërkombëtare poezie në Amerikën Latine, Evropë 
dhe Azi. The Acrobat of Oblivion (Poetrywala, 2011) – 
Equilibrista del Olvido (Raffaelli Editore, 2011).

1.
UDHA E MASHTRIMIT

Është e parehatshme
ta shikosh veten në pasqyrë
 
ka stina
kur fytyra
shtegton nga fytyra e saj
 
dhe ta shqyrtosh veten është
të hapësh varrin
e fytyrës së vjetër.
 
Nuk është kotë sa
që e bën gurin të fluturojë
dhe xhami të bjerë për t’u bërë pellg
vizionesh të thyera
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e ndërgjegjes
 
me sy të kryqëzuar
nga punë të rënda shterpe
që e largojnë fytyrën nga prejardhja.
 
Fryma nuk të shpëton.
 
Mjegulla bëhet një pikë
bie dhe gërryen
të qepurat e hapura
midis mollëzës
dhe ëmbëlsirës së vetive
të ikura më parë, rrëshqet në me
dhe poshtë
dhe shtrydh
shpresën e kthimit.
 
Është e rrezikshme
ta shikosh veten në pasqyrë
 
dhe të lejosh që ajo fytyrë
të rrëmbejë fytyrën tënde
 
ato buzë
për të qeshur
një buzëqeshje që nuk është jotja
dhe ato sy
një dritare
xham që mbështetet në peizazh.
 
Të zbulosh binjakun e vështirë?
T’ia fshish udhën nga topografia jote?
 
Shaje pasqyrën
merre fytyrën tënde në duar
dhe shiko për imazhin e pasqyruar
të përuljes së mashtruar.

2.
RRËNJË
 
Nunka e ndjeva impulsin
të gërmoj në rrënjët e mia
farë
në dhe
që ngjizi gjakun tim.
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nëse nuk ishte Adami
nëse jam vetëm
një qelizë prej një qelize detare?
 
Ç’rëndësi ka
nëse në një jetë tjetër
ishim vëllezër apo dashnorë
të huaj
njerëz të lindur
nga e njëjta rrahje kohe?
 
Argjila e lagësht
është shenjë përkatësie
Ajri
heshtja
që dridhet pafund
që e rinon veten
dhe është fryma për shpirtin
 
Më pyesin se kush jam.
I mbledh supet.

Tradita është korniza e një pikture
mbi tryezën e natës
një kafaz që kufizon të ardhmen
një emër që përcakton kufirin
që e shkarkon veten si gjethe e thatë
ose ndjek drejtimin e vet
nga shtrati i lumit.

Përse përpiqet njeriu
aq etshëm të shtrëngojë?
Kur një kokrrizë rëre
merr e pa përqafuar
zemërimin e detit
ledhatimin e tij
çmendurinë e tij dhe
vajtjen e ardhjen pa kufi.

3.
ZOGU I VETMUAR

Përpiqem ta përmbaj mërzinë
për të dashur
përtej padrejtësisë

Përpiqem ta ndjek rrugën
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i ngre sytë drejt qiellit
 
dhe habitem se si
tufat e zogjve
ngrenë një koreografi
aq të përkryer.

Po zogu i vetmuar?
A mund t’i mbyll krahët
t’i thyej rangjet
pa thyer konstelacionin??

4.
KOLIZEU BASHKËKOHOR

Xhorxh Bush juniorit

Me ushtrinë e disiplinuar
forcash të bashkuara
kozmopolite
perandori i mbretit
riorganizon Lindjen e Mesme.
 
Gladiatorë
në lodhje aeronautike,
ushtarë detarë dhe nëndetëse,
inxhinierë kompjuteri,
spiunë dhe kundërspiunë,
të infiltruar dhe të kundërinfiltruar

të gjithë bashkë
për t’i zbutur bishat
e egra fundamentaliste

dhe turma duartroket.

Bisha të trishtuara,
të dëbuar,
të çnatyruara,
të bëra jetime,
plot inat

i shpërthejnë kafazet
në emër të Zotit
sepse nuk e durojnë më
perandorin optimist

që e pushton Universin
me buzëqeshje gjakpirëse.
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