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MBIJETESA E POEZISË
Si për të sfiduar të vërtetën e një vargu sentencial
të Bertold Brehtit – “Është kohë e keqe për lirikën”
– Tetova edhe këtë tetor i mbledh për të trembëdhjetën herë zërat poetikë nga gjithë paralelet dhe meridianët e globit, pikërisht për të harmonizuar korin
madhështor të ekstatizmit lirik.
Por, a është menjëmend, siç qe shprehur Brehti,
“kohë e keqe për lirikën”? Nuk është vetëm imazhi
dhe atmosfera e petaleve të brishta të lulekumbullave, të cilat e thellojnë raportin tëhuajësues në ajrin
e nginjur me kutërbim të athët baruti; nuk është
shkëlqimi i bajonetave, as të shtënat e largëta të
artilierisë dhe uturima e kamionëve të luftës, pra
nuk janë vetëm këto peisazhe mortore që e bëjnë të
pamundur kohën e lirikës, krejt ashtu siç e ndjente
poeti gjerman. Bertold Brehti nuk kishte si t’i parashikonte kohërat tona, që e vrasin jo më pak lirikën.
Sepse, armiqtë e saj janë shtuar e shtohën dita-ditës
në masën e topitjes së shqisave të qytetërimit tonë,
në masën e parajsave përtace të konsumit, në masën
e vdekjes së ndjenjave autentike të përvujtnisë dhe
përgjegjësisë.
Armiqtë e poezisë, në përgjithësi, shtohen përditë,
e shpeshherë, brenda vetë “dashamirëve” të saj, të
cilët me buzëqëshje recitojnë poezi, shkruajnë ndon-
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jëherë vargje, botojnë dhe e ligjërojnë atë. Por, që të
gjithë, pas shpinës së saj ngrenë dorën me kamën
vdekjeprurëse, si dora e ngritur e Brutit mbi Cezarin.
Armiqtë e poezisë shtohen përditë dhe rreziku me
të cilin përballet ajo bëhet përditë e më i vështirë,
ashtu sikurse bëhet më e vështirë qëndresa e organizmit njerëzor përballë viruseve të reja. Poezisë
nuk i duhet më të luftojë vetëm me armiqtë e saj të
vjetër – shtetin, diktaturat, muzën e vënë në shërbim
të ideologjive, burokracive dhe morgut të studiuesve
dhe lektorëve nëpër universitete. Poezisë i duhet të
përballojë mefshtësinë dhe përtacinë shpirtërore të
ferrit komunikativ bashkëkohor. Poezisë i duhet të
luftojë me informacionin dhe automatizimin e shpirtit njerëzor, me gjithë atë masë të trashë viskoze që
izolon shqisat tona për ndjenjën e përspektivës dhe
projektimit tonë në të Vërtetat e Epërme.
Poezisë i duhet të mbijetojë vetveten. Të shpikë
format e mbijetesës së saj. Të gjejë aleatët e një
gjaku me të. Të heshtë, të ruajë higjenën e saj, të
ëndërrojë e strukur në zhguallin e saj më të thellë.
Poezisë i duhet të jetë më e guximshme se vetë
ndërgjegjja e flijimit. Poezia, sot, duhet të dëshmojë
se nuk është dobësi, siç mendon turma e pamend.
Nuk është çmenduri, siç beson turma e panerv. Nuk
është humbje kohe, siç mendon turma e pakohë.
Nuk është e padobishme dhe praktike, siç mendon
turma grykëse dhe anonime.
Të gjithë poetët e njëmendët, që i shërbejnë tempullit të vet, vetvetes në rradhë të parë, përnaltësojnë
atë ngrehinë të shenjtë që Hyu e krijoi prej balte dhe
qielli, harmonizojnë idenë e Demiurgut mbi trupin
dhe shpirtin njerëzor, unitetin e lashtë trup e shpirt.
Përndryshe, neutralizojnë vërshimin dhe marrjen
përpjetë të një zanafille mbi tjetrën. Nga na vjen kjo
bezdisje dhe kjo vrajë në shpirt, ne, bashkëkohësve
që jemi rritur me Homerin, Katulin, Danten, Pushkinin apo Montalen? Sepse motivi i të gjitha lëvizjeve
dhe rraskapitjeve të përditshmërisë tonë përreth
nesh ka një origjinë trupore. Trupi është bërë idoli i
ri, idhujtaria e re.
Poezisë i duhet të mbijetojë në një garë të pabarabartë realitetesh të ashpra e agresive. Rruga e saj
duhet të kalojë në shmang, si rruga e oshënarit,
jashtë kompromiseve dhe kompromentimeve. Rruga
e saj është sakrifica, askeza, karantina që garanton
pastërtinë e llojit.

Dr. Agron TUFA

Tiranë, 30. 09. 2009
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Një udhë të ngjashme, një sakrificë të tillë përbën
edhe njëra ndër format e mbijetesës së poezisë këtu
në Tetovë. Sakrificë e trembëdhjetë, sa ç’ishte dhe
numri i apostujve. Dikush duhet ta mbajë gjallë tempullin. Dhe shpesh harrohen pikërisht fjalët e mirënjohjes për mbajtjen gjallë të tempullit. Këtë na jep të
drejtë të kujtojmë poeti tetovar, Shaip Emërllahu, që
e mban gjallë frymën e poezisë shqipe dhe botërore,
për të trembëdhjetën herë në këtë trevë të lashtë
shqiptare. Atij ia kushtojmë dhe mirënjohjen tonë në
këtë edicion të trembëdhjetë të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë “Ditët e Naimit”, me bindjen tonë,
se gjithmonë poezia do të ketë mbrojtësit e saj, se
muza e saj që u ka mbijetuar ditëve të luftës, do të
dijë të mbijetojë edhe në ditët e paqes.

Fitues i çmimit letrar “Naim Frashëri”
Lionel RAY (Francë)
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Lionel RAY
(FRANCË)

Lionel Ray u lind më
1935 në Mantes-laVille (Yvelines). Robert
LORHO
është
pedagog i letërsisë
moderne dhe profesor nderi i shkollës së lartë. Ka
dhënë mësime të letërsisë franceze në Paris në klasa përgatitëse për shkollën e lartë elitare ENS-në.
Së pari botoi me këtë emër tri vëllime me poezi,
mes të cilëve Légendaire (Legjendar), në shtëpinë botuese Seghers, libër për të cilin u shpërblye
me çmimin “Guillaume Apollinaire” më 1965.
Më 1970, Robert Lorho merr pseudonimin Lionel
RAY me rastin e botimit të poezive të reja të prezantuara nga Aragon në “Les Lettres Françaises”.
Lionel Ray ka marrë për gjithë veprën e tij çmimin “Goncourt” të poezisë më 1995 dhe Çmimin
e Madh të poezisë të Shoqatës së Letrarëve të
Francës më 2001. Shumica e librave të tij me poezi janë të disponueshëm në“Gallimard”. Ai është
edhe autori i librave të artit dhe dy monografive
në shtëpinë botuese “Seghers”, njëra kushtuar Rimbaud-it, tjetra Aragon-it (prezantimi dhe përzgjedhja shkrimesh, koleksioni “Poètes d’aujourd’hui”).
Ka qenë anëtar i komitetit drejtues të revistës “ Action poétique ”. (Aksion poetik – 1973-200) dhe
i gazetës mujore “Aujourd’hui poème ”. (Sot poezi – 1998-2007). Momentalisht është presidenti i
Akademisë “Mallarmé”, anëtar i Akademisë Euro-
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piane të Poezisë dhe i komitetit të revistës “Europe”.
Në shtëpinë botuese Gallimard botoi librat: Metamorfozat e biografit, 1971, E ndaluara është opera
ime, 1973, Kudo tamam këtu, 1978, Trupi obskur,
1981 - Çmim “Mallarmé”, Re, natë, 1983 - Çmim
“Méridien” (Montpellier), Emri i humbur, 1987,
Një lloj qielli, 1990 - Çmim “Antonin Artaud”, Si
një kështjellë e lëshuar, 1993 - Çmim “Supervielle”
(1994), Rrokje rëre, 1996, Faqe hije, 2000 - Çmim
“Guillevic” (qyteti Saint-Malo) dhe çmim “Kowalski”.
Pastaj ka botuar Letër e hapur Aragon-it për përdorimin e mirë të realitetit - Editeurs Français Réunis (Botues francezë të bashkuar), koleksion “Petite
sirène”, 1971, Arthur Rimbaud - Seghers, “Poètes
d’aujourd’hui” (Poetë të sotshëm), 1976, ribotim
dhe aktualizim 2001, Approches du lieu (Afrime
të vendit) - Ipomée, koleksion “Tadorne”, 1986,
Le Dessin est une mémoire (Vizatimi është kujtesë) – Për veprën grafike të Alain Le Yaouanc-ut,
libër-objekt, Editions de La Licorne, Poitiers, 1996,
Joaquin Ferrer ou l’Imaginaire absolu (Joaquin
Ferrer ose imagjinata absolute) - monografi, Editions Palantines, Quimper, 2001, Aragon - Seghers, koleksion “Poètes d’aujourd’hui”», 2002, Non
à la guerre (Jo luftës) – Antologji (poezi të botës,
fotografi, histori), Editions Turquoise, 2006, Tout
est chemin (Gjithçka është udhë) – Antologji e poezisë bashkëkohore bengale në bashkëpunim me
përkthyesen Sumana Sinha, Editions Le Temps des
Cerises, 2007, Le Procès de la vieille dame, éloge
de la poésie (Procesi i Zonjës së moshuar, panegjirik
i poezisë)- Ese, Editions de La Différence, 2008.

Cila erë llafazane
na kalon
dhe vdes?
E pashtershme
kalon
koha:
në mes të maskave,
dekoreve të vjetra,
një mungesë e përmbajtur
hijesh.

***
Jeta qarkullon
nga rruga në rrugë
nënvizon shifrën e ditëve
shoqëron
me durim
macet dhe dëborën:
koha është një shkollë gëzimesh.
Këtu as emrat as datat
nuk vjetërohen.
Po kush je ti,
i ftuari
që nuk largohesh dot?
Nuk harrohet.
Në pasqyrë
një zog
		
kalon.

***
Në një heshtje të njëjtë
shtëpitë dhe ditët
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Fëmija që buzëqeshte në
një fotografi të vjetër
nuk është më.
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***
Erdhi vjeshta
në mes të ditës
nëpër udhën e shelgjeve.
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trupat e përgjumur
pasqyrat dhe dritat
dhembja limonet vetmitë.
Pastaj brenda nesh kjo baticë dëshire
që lavdëron trëndafilat:
ja ora kur errësira e lashtë
ngritet
deri në gojën e lindjes.
Breshëri shkume
as të gdhirë as ndonjë zë
as lëndim as ngushtim
por lakuriqësi e përkryer
si një
lulekuqe prilli.

***
Nata midis të gjithave - nata
intime
e lindjes sate
dhe pa njollë
zogjtë bora e lartë.
Askush nuk di përse
kjo shije dimri dhe kripe
mbi gojën tënde
		
vazhdon
dhe cila dritë ende
dyndet në emra dikur të dashur.
I pashtershëm hapet
		
kujtimi
në udhëkryqin e erërave.

***
Gur
që asgjë as shikim as ëndërrim
nuk kalon
dhe cilit askush nuk mund
t’ia deshifrojë enigmën.
Nëntori është pa shkëlqim
dita pa fytyrë
në distancën e madhe të gjumit

* * *				
Si një pyetje e shkulur
nga heshtja
dhe kjo është ngritje:
drita qe pragu ku e pavënëre
rrëshqitet.
Ti e pyet se kush je, moj shoqe!
shih, kupto:
as çasti i largët as e çara e agimit
nuk kërkon alarm të ngjashëm.
Por gjithmonë dridhet gjaku, thërret
për shkak të dheut dhe pemëve,
shtigjeve dhe të nesërmeve.
A nuk jam një pyll,
një përrua, një qytet i padurueshëm,
një udhëtim që nuk shteret nga hiç?

***
Ti ndien kujtimet si ngriten brenda teje:
një e kaltër ngjyre ylli
siç është turma.
Pastaj me natën vijnë
re të tjera që
të përngjajnë.
Dëgjohen klithma
nga ana e hijeve,
çelësa
që nuk hapin më asnjë derë.
Ndoshta hënën
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Në muzgun e palëvizur
megjithatë
ti rilidh fillin e humbur,
një trup qiellor ngritet
gojëftohtë
një rrotë drite.
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ti i përket vetëm
vetvetes.
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e merrke me vete
në kohën më të largët
me
ngarkesën e saj të vjetër të heshtjes
pa gjurmë		
verbërisht.

***
Vjeshta pret nën pemët
në këtë dritë të pakrahasueshme
frutash të errëta.
Tashmë në mes të gurëve
qarkullon
nata si uji.
Ti ke ardhur nga më larg
pa fjetur duke fjetur pak,
mos u ndal në rrugë.
Ecës i më shumë etapave,
bota përpara teje
nuk ka më kufij
hapet nga brenda ku
ti kërkon
errësisht.

***
Fjalët nuk kanë duart të lidhura
nuk kthehen nga larg me
një gozhdë të ngulur në sy
nuk dëgjojnë fëshfërimën
e zogjve në mugëtirë
nuk pinë ujin e pashije të kujtimit
nuk kthehen në shtëpi kur bie nata
nuk janë as yje as baltë
as pasqyra për vajza të reja beqare
as fëmijë të humbur.
Janë vetëm fjalë në mes të fjalëve
pa padurim dhe pa lemeri
pa hije dhe pa maskë
numri është brenda tyre
nuk thonë asgjë përveç asaj që thonë
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Por qenkan fjalë brenda gjuhës
gjithnjë më të largëta dhe më të afërta
në poçen e errët për shkrirjen e ngjarjeve
në rrëmujë dhe në shkëlqim
dhe zbritja e fshehtë e kohës.
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dhe po të shkëlqejnë nganjëherë në hije
është për shkak të burimeve
ose frutave të pjekura
ose pranverës së vonuar.

PËR NJË TË VDEKUR
… a ishit ju? a isha unë? kjo muzikë personale,
Një valë aq e freskët! orët e lehta, dridhja
E zymtë, do të mjaftonte një urë për andej,
Dhe kjo ishit ju. ajo që quhet Heshtje në një park:
A merrni vesh, a i dëgjoni këta hapa të fshehtë,
keta hapa të vegjël
Trumcakësh? zemër e thellë! ja ku është çelësi, i yni,
Misteri i gojës suaj dhe në një rrudhë e mugët e qiellit
Me mbishkrime yjesh, këta emra ndryshues, i imi,
I juaji, atomet e mekullueshme,
fjalët e paqëndrueshme,
Kaq pluhur i lulëzuar! o zonjë e botës tjetër!
Ky lloj i pafund rraskapitjeje të lumtur në dikur
Të shpellave dhe plazheve. ju, vjedharake në mes
të gurëve, gjysmë
E fshehur në kështjellën e zërave, duke dëgjuar
vetëm atë gjuhë
Të brendshme. dhe unë, i pastruar ndoshta së
shpejti ndërmjet hijeve,
Zemër e thellë! zemër e pathyeshme…

IKONA E SHPRESËS
Ka të kaltrën e çarjeve dhe të horizonteve të zbehta
Ka që mendoj për një fik si për
Përsosjen e gjumit
Ka që qielli përkulet brenda nesh
Dhe riçohet: ka rininë e ujrave.
Ka një ikonë në fund të një tempulli
Dhe kohën që plotësisht e shkruan veten brenda teje
Ka këtë poezi që të ngjan
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Një trëndafil përherë i dëlirë
Trëndafil i zi trëndafili i zërit tënd.
Ka një varkë mbi të ftohtrn
Diçka që merr frymë këtu afër
Të dëgjoj a je ti a jam unë
Ka një burim që nuk merr fund.
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NJË GUR
Ky gur
Që nuk di asgjë për kohën
Dhe që është nga koha e ngurtë
As i gjallë as i vdekur
- Pllakë ditësh vitesh shekujsh Dhe që nuk njeh as dyshimin
As faljen as inatin
Gur pa horizont
Gur i fortë,
Ndoshta një pjesë e jotja
Brenda tij
Ka gjetur strehim
Dhe është sikur një pranverë e vonuar
Do të ishte ndalur
Atje
Në këtë trup të ashpër
I ngjeshur krejt kundër
Vetvetes,
Dhe mban përherë
Errësirën gjithmonë të re
Ndërsa syri shikon
I palodhur
Përjashta.
Përktheu Silke Lirie Blumbach

DUAR QË S’PREKEN
Ti e deshe, ata shkojnë.
Vertikalishtet në përflakjen
E një nate pa zë,
Duke dashur, e ti kërkon ajër

19

As pluhur-hi as lugat
Madje as imazh, por se një çast
Pushimi, pafundësie, ndryshimi
Gjëra pa vlerë, hiçgjë si një shi
Duar që s’preken që nuk rrokin
Kurgjë as kurrkënd.
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Gjendesh buzë një mungese
Të madhe, aty ku copë e grimë
Behet çdo gjë e çdo rrëfenjë
Ku koha më s’është kohë

ZËRI YT
Trason rrugë:
Botën e ke përpara vetes,
Ag ëshë
Kërkon transparencën:
Zëri yt është një mëngjes shiu?
Në të ftohtë
Zogu rrëzëllen
Një zë në zërin tënd
Këndo thellë në natë

URA
Është një orë kur çdo gjë shkatrohet. Një
Orë e vetme mes gjumit e pagjumësisë mes
Zhurmës e qetësisë mes të gjëmuarit e britmës, një
Kur koha kallet ngadalë në dënesje lotësh
E që humbet si një shtrëngatë dhe pikëlat e saja
Me ind kaçubash aty-këtu, një orë e vetme
Mes gishtërinjsh nga mosha të pashpresë, mes një
Dielli të mëndafshtë dhe livadhe të ndasura gushti,
Një orë mes vesës e lodhjes, mes trupit
T’uritur e aventurës së çiltër për të qenë,
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Një orë kur shikohemi në kapërcyell Kohe
Që në cep zhbëhet si fshirje vrik.
Paris, shtator 2009

Përktheu: Xhevat Halili

***
Të thërras në emër
Ti je jashtë emrave
Të thërras në emër e ti ndrit
Nga ti deri tek unë ka qindra e mijra gjurmë
Të pazhbeshme
Gjumi yt rrezellin si mungesa
E shkuara flet, data, rruge, dhoma
Botera te mundeshme dhe te tjera te pamundeshme.
Shije dhe drita dhe fjale
Qe jane tonat e vetem tonat
Dhe na ruajne
Me nje dukje sendesh te pandryshueshme.
Te therras me emer
Dhe kaq shume me eshte bere zakon
te bashkohem me emrin tend
Se ne jemi vetem e njejta udhe
Qe te shpie tek deti
Nuk mund te flas per asgje.
Te veshtroj, veshtroj token
kohen bindese
mendimin qe eshte bere i vertete
Si dhimbja dhe te prekurit e duarve.
Te therras ne emer,
Ulem ne emrin tend
Shoh ne te gjithcka qe me mungon
Arkipelage, ÃƒÆ’§atite e dhembshura, stofrat
					
e leshta,
Gure e bime barishtore thatesiren e mire.
Emri yt eshte nje shtepi qe hapet
Si nje pasqyre ne largesine me te vogel
Ne emrin tend une ty te bart
Si nje re bamirese
Si nje pergjigje fatlume.
Asnje dite pa emrin tend te vazhdueshem
Asnje lot pa emrin tend

Perktheu: Anton Papleka
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Asnje jete pa emrin tend
Ai nuk resht se qeni
I shumfishte si nje permbledhje me perralla
Asnje minute pa emrin tend
Asnje hap, asnje nate, asnje heshtje

“nëse të shoh tani kjo është gjithmonë
si nje celes i gjalle. gjinjte e tu ijet goja
kjo placke e bukur e neteve te portave
dhe te gezimit.
nje celes i thjeshte. nje shifer. nje kenge.
dhe rrjedha e gjerave s’ndalet. habiten. njerezit
qe enderrojne shtepite e tyre kopshtin feminine
vdekjet e pavetedijshme te lumenjve te vegjel te ijeve
te casteve te nxehta te udhetimit dhe te veprimeve
plotesisht te realizuara. po ty kur te shoh
vertikale dhe te ndritshme si nje yll maji,
real: behem toka dhe era jam nata jote
me druret dhe fjalet e saj ne levizje
kjo perplasje zanoresh perpara luleve te diellit
duart syte dita si nje pulqer i mbushur me zogj”
Përktheu: Balil Gjini

***
Kujtesa është orë
e madhe,
e kallur
në zjarr, se ne banojmë
mes mushkërive frymuese
të një ishulli oqeanik.
Gjithçka përfton kuptimin e vet
së brendshmi.
Por e lartoj
kohën
e paqenë,
ku llampat kundrojnë
përmes luleve.
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KREMTIMI

Kaltërsia
i hekuros rrudhat e saj
në perëndim të mbrëmjes.
Të duket,
se thëllimi avitet
prej poteres së zogjve.
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Sytë mezi arrijnë të ndjekin
xixëllimin e linjave,
bredharake, mu si ketrat.

***
Gjersa shkallë pas shkalle unë zbres
Shkallët e mia prej boje me konstrukt metali
prej uji të gjallë nga hijet e shtrydhura
atëbotë ti hyn në flluskën
e ditëve në vaktësinë e barërave që ekzistojnë
vetëm për ty – mbrëmjet i ujdisin sërish
marrëdhëniet e tyre
me zukamën e tendosur të mushkonjave
me pëlhurën e pamatë
të fluturimit të rosave të egra dhe mbi flatrat e
ndera
të një shpendi gjigand avullues ti e braktis
këtë tokë

***
Si gjethi që këputet e bie në flakë
dhe nuk ke më çfarë t’i bësh
Si turrmat
që bien në gjunjët e dallgëve
drita nisi të zbehet më tepër
Mu në zgrip të molit
nata nuk ka më ku të sprapset më tej
Mua m’u duk se ia qëllova emrit
në hi ia deshifrova tiparet e thjeshta fytyrës
së një figurine të brerë
Jemi të vetmuar
në këtë orkestër hijesh
pothuaj vetmuar
gjak i paqtë
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E pyeta veten ku në cilën ditë e kam takuar
Atë në kufijtë e librit të dyfishtë cilën çfarë kohe
shurdhane ku
Në çfarë kufijsh të kohës në rrugë cilën në çfarë
Tremeje përvëlake
unë pyeta veten në bota ka shumë
Gjethnaja zinxhirë rrugësh e gjitha kjo është një
pëlhurë rrokjesh
Enigmash unë pyeta veten në cilën prej terrinave
të gjumit tim në cilën prej kështjellave në cilën
çmenduri xixëLluese në çmendurinë e aksit të elipseve në cilin
frymim të flakës së tymtë
Lajmet i morëm lajmet
Nga ngohtësia e pyeta veten ku në këtë
Grimëkohë kam qenë pranë saj afër në cilën prej terriNave prejtej cilit prag të kohës është e mundur vallë
njëmend vallë është tani
Kur ajo në shkarrëzimat e fshehta në numra në ujëra
Pranverore në rrugë që shtretër të tyre iu bënë
në të linjta
Në vështrimet në albume në grimëkohë në kotësira
					
në meloDinë e parrokshme me mend unë pyesja veten
ku në çfarë
Sinoresh të arsyes dhe dritës mu si me vdekë
Dhe me jetue e njëjta gjë mu si me shkue
Ngjashëm me magjinë dhe kënga u sos humbi
zërin e vet e pluhuri
Zuri të flasë unë vetën pyeta ku kemi thithë bashkë
të njëjtin ajër me të unë
Asaj grimëkohe në cilin sinor të erës dhe luleve isha
Në cilën të çmendur violinë në cilën përzierje
Yjesh në cilën pasojë zanafille të gjithçkasë në cilën
Njollë në cilat buzë në korije në përplasjen
mbrëmësore të çelësave
Mundi të zbulohet koha si bajame
Farën e fjalës ne e morëm lajm prej lejlekëve
prej tokave
Të ndryshme ku bredhin qentë tanë të çmendurit tanë
E pyeta veten qendër e cilit rrethi kam qenë
Për cilën pemë kam qenë trung në cilin udhëtim
Kam qenë det në pjatat e cilës peshoreje
kam qenë peshuar
Ngjyra dhe bojëra faqesh libri çka e gjitha kjo
ka qenë një thërrmijë
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Koha e së cilës ishte atypëraty por ja ti tash avitesh
bart qetësinë
E livadheve të fënijërisë ti fjalët i shtrydh
duke i shndërruar në hiç
Në rrahjen e buzëve në unazat e tymit ti ajgëton
Valët e dritës në shtratin e perdes së kohës
Ti e gjalla rëshqitëse efemere
Përktheu nga rusishtja: Agron TUFA

Marigo Alexopoulou u lind
në Athinë në vitin 1976 dhe
diplomoi më 1998 në Universitetin ei Athinës me një
BA në studimet klasike dhe
filozofi. Kreu tezën e doktoraturës për greqishten e
lashtë në University of Glasgow. Ligjëroi për letërsinë e
lashtë greke në universitete greke. Është pedagoge
për greqisht në Kolegjin e Athinës. Ka shkruar katër
libra me poezi. Poezia e saj është përfshirë në disa
antologji të ndryshme bashkëkohore greke dhe europiane.

PUTHJA E JETËS
Vladimirit

Të lë të
lëshosh frymë
por të mbetesh
me dyshimin
se si mund të të kisha
shpëtuar.
Nga greqishtja në anglisht Peter Constantine,
nga anglishtja në shqip Silke Liria Blumbach

LETËR NGA PALESTINA
Yadon Haheya
Jerusalem, qytet në endje

Për shumë kohë kam dashur
të të shkruaj.
Por çasti kurrë s’ishte i përshtatshëm
për të të dëgjuar ty.
Tani përfytyroj se si letra ime
do të të gjejë
të ulur mbi atë mur prej betoni
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në hijen e ullirit
duke dëgjuar afrimin e mesditës.
Besomë, nuk dija që
vija ndarëse,
drita të kuqe semafori
dhe tabela
mund të parandiejnë
ndarje dhe kohëra
pa të drejtën e patjetërsueshme të komunikimit.
Më ka munguar
jeleku i bardhë
dhe pizhamat me të njëjtin motiv.
Një mëngjes besoj që do të thoshe:
“Do të flesh mbi kurrizin tim
dhe unë do të udhëtoj për ty.”
Që mund ta pushtonim gjithë botën bashkë,
të visheshim me dritën e Lindjes
duke u fshehur në tymin
e cigareve
- jo si mjet vetëshkatërrimi,
vetëm nga nevoja për të kuptuar.
Tani është vonë;
Kam fikur dritën e kuzhinës
dhe qeni merr frymë i kënaqur,
sot ka frymat tona si shoqëri,
ndonëse jemi të ndarë përgjithmonë
nga një Jerusalim
në një kohë kur askush nuk mund të kuptojë
pse aq shumë ushtarë bien mbi ne.
(Të dua edhe pse është çmenduri)
Nga greqishtja në anglisht David Conolly,
nga anglishtja në shqip Silke Liria Blumbach

LINDORË
Dhëmbët e tu të vegjël lindorë
dhe gënjeshtrat e tua
lëdhatojnë supin tim
si një parfum llastues vietnamez
në Saigon.
Nga greqishtja në anglisht Peter Constantine,
nga anglishtja në shqip Silke Liria Blumbach

I mbledh plaçkat e mia me ngut.
Ndihem e shtypur këtu brenda.
Muret kanë kujtesë.
Heshtja është e elektrifikuar.
Në çastin kur iki
dua të të puth.
Mos qaj më.
Nuk mundet që çdo herë që ëndërron
vjedhin shtratin tënd prej lulesh,
privohesh nga gëzimi i kthimit.
Në rregull, i thua vetes,
në fund të fundit s’i kam borxhe askujt.
Një kërkesë për falje ia kam borxh vetëm
kujtesës
dhe zonjës Poliduri
duke shfletuar dorëshkrimet e vjeshtës.
Nga greqishtja në anglisht Roula Konsolaki,
nga anglishtja në shqip Silke Liria Blumbach
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Në shtrirjen e Kalamatës
të tregoj udhën më të ndritshme.
Ndërkaq babai po pret
i qetë dhe i menduar
për të më ngushëlluar.
“Mysafiri nuk erdhi”, më thotë,
“por duhet gjithmonë të kujtosh
shkallën e drunjtë hipjen e së cilës ta ndihmova
kur ishe fëmijë, edhe dritën e biruar të vjeshtës.”
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DORËSHKRIME VJESHTE

Blerim MINKA (Shqipëri)

Anton Baev (Plovdiv, 1963)
është autori i gjashtë librave
me poezi, dy romaneve,
një libri me fragmente filozofike, një libri me tregime
të shkurtra dhe një studimi
për poetin e madh bullgar
Ivan Peychev.
U diplomua në English Language School. Baev ka kryer gradën “Bachelor” në
letërsi në Universitetin e Plovdivit. Më 2009 u doktorua në Akademinë Bullgare të Shkencave – Instituti
i Letërsisë. Punoi si bibliotekar, gazetar, vëzhgues i
politikës së jashtme. Anton Baev qe kryeredaktori i
gazetës më të madhe në Bullgari, Maritsa (20002007), që botohet në Plovdiv. Në korrik 2007 filloi
një gazetë interneti – www.plovdiv-online.com – dhe
themeloi shtëpinë e tij botuese. Më 2009 krijoi një
gazetë të re të përditshme në Plovdiv, Noviat Glas
(Zëri i Ri) dhe qe kryeredaktori i saj i parë. Prej korrikut 2009, Baev filloi një gazetë të re interneti – www.
asenovgrad-online.com – për rajonin e Rodopit.
Përmbledhja e parë me poezi e Anton Baev-it, Sinjale të ngadalshme (1988), u shpërblye me çmimin
kombëtar për debutim letrar. Vijuan Ana e pasme
e errësirës (1991), Kalorësi, nata dhe shkretëtira
(1995), Kryqëzimi i Odaegithries (1998). Kritikët
quajtën përmbledhjen e poezive të tij të përzgjedhura E gjithë bota dhe apokrife të tjera (2002) si
përpjekjen e parë letrare për të përcaktuar një model qytetërimi në poezinë kombëtare bullgare, që ka
Mesdheun si qendër kulturore dhe topografike. Disa
e krahasojnë poezinë e tij me shembullin kulturor
të Kavafit të madh. (Prof. Svetlozar Igov) Më 2004,
Anton Baev botoi përmbledhjen më të re të poezisë
Dhuratat e Botës. Apokrife të reja, që vazhdon eksperimentet e tij për të dramatizuar mitologjinë dhe
historinë dhe për të krijuar një shprehje moderne
poetike në bazë. Anton Baev është autori i romanit
Amerikanët (1997) dhe librit me fragmente filozofike
Arka e Noes (1999). Më 2005 botoi një libër me
tregime të shkurtra, Gra dhe planete, që u përkthye
në turqisht.
Më 2006, Anton Baev botoi studimin e tij për poezinë
dhe dramaturgjinë e Ivan Peychev-it (1916-1976),
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që është teza e tij e doktoraturës në letërsinë bashkëkohore bullgare. Vepra më e fundit e Anton Baev-it
është një roman, Mbresa nga një bullgar (2006), që
u shpërblye me çmimin letrar “Plovdiv”.
Disa prej veprave të tij janë përkthyer në anglisht, turqisht,
shqip dhe rusisht.
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E GJITHË BOTA
Vessi-t

Burri kthehet nga tregu,
Po çfarë po mban në çantën e tij?
Portokaj nga Pireu,
Rrush të thatë dhe hurma nga Qiproja,
Limone nga Egjipti
Dhe pluhur të zi nga Eritrea.
Dhe ndoshta ka vënë gjithashtu
Dy tase orizi nga Vietnami,
Një arrëmyshk nga India,
Një kuti cigaresh nga Havana
Dhe një kamë të argjendtë nga Andaluzia.
Në fund të çantës – një shishe
Me tekila nga Meksika e mesnatës,
Misër i konservuar nga Amerika,
Një pako sheqeri nga Brazili…
Por ka edhe
Kafe nga Ekuadori,
Çaj kinez dhe një tufë
Bananesh nga Kolumbia
Si dhe një elefant në miniaturë
Nga Bregu i Fildishtë
Dhe sushi nga Japonia
dhe bile një gjysmë karavidheje
Të zënë afër Puerto Rikos
Nga peshkatarët…
Burri ecën, i kërrusur nën peshën e çantës.
Mbi supin e tij rri një papagall
Nga Indonezia
Dhe nën krahun e tij mban fort
Një libër irlandez…

Ndoshta një puthje në prag
Para se ta kapësh çantën
Dhe e hap librin.
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Mirë se erdhe, gjysmë bote.
Jepma gjysmën tjetër.
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Një torbë psonisjeje mjafton
Për të mbajtur gjysmën e botës.
Po ç’të duhet për gjithë botën?

PLOVDIV
Transfigurim për Dobromir Tonev-in

Eci nëpër këtë qytet si një i huaj.
Asgjë prej meje nuk lidhet më me të.
Kanë ikur shokët e mi… Madje armiqtë e mi
Ikën pas tyre. Bie shi mbi kalldrëmin.
Rrushi është i pjekur sikur të pëlciste brenda minutës
Ose sekondës. Merr dhe ha ç’mbetet nga e kaluara
Dhe veshi rrobat e tua të bardha në emër
Të dashurisë edhe pse nuk ka më dashuri.
Dhe ulu nën ullukun dhe përkëdheli trumcakët
e lagësht!
Sa bukur të flesh gjumë nën diellin e vjeshtës…
Dhe e pyes veten se pse duhet të zgjohem
Kur nuk pres askënd në këtë qytet?
Ajo që ka për të ndodhur, ndodh! Aq e lehtë është
Të mbledhësh me duar si lupë gjërat që mbaruan...
Po aman! Kjo mugëtirë është ende këtu – mbi mua.
Dhe unë rri si kodra e shtatë e qytetit.

STINA BULLGARE
Dimri sivjet ishte vonë
Dhe pranvera nuk u çel,
Pa folur për verën.
Vetëm vjeshta vazhdon të jetë
Si dikush në agoni
Pa asnjë forcë për të vdekur.

Blerim MINKA (Shqipëri)

Thordis Björnsdottir (1978)
është një poete dhe romanciere islandeze, e cila
ka botuar disa libra në
islandisht dhe një në anglisht. Poezia dhe proza e
saj u botuan në revista të
ndryshme në Islandë, si
dhe në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, dhe një poezi e saj në anglisht u zgjodh në vitin 2008 për antologjinë e revistës letrare
amerikane “Tine House”.
Librat e saj janë: Ást og appelsínur (Dashuri dhe
portokaj), 2004; Og svo kom nóttin (Dhe pastaj erdhi nata), 2006; Vera & Linus, 2006; Í felum bakvið
gluggatjöldin (Duke u fshehur prapa perdeve),
2007; Saga af bláu sumri (Përrallë e një vere të kaltër), 2007. Romani i saj i dytë, Sónata fyrir svefninn
(Sonata për gjumin), parashikohet të dale në fund të
vitit 2009.

IMAZH
Dashuria ime u zhduk në vapën e verës.
Ende më kujtohet se sa bukur
digjeshin flokët e saj
kur shkoi perin në vrimën e gjilpërës,
shpoi me të syrin e tij
dhe e qepi mbi imazhin e një vajze të vogël
mbi një karrige para pasqyrës
duke thurur gërsheta.
Me sy të hapur ëndërronte
për gra në rroba të bardhë…
Shtrydh sytë e mi të mbyllur
dhe e përfytyroj me zjarr në flokët
ku është e ulur
dhe ledhaton aq butë mjekrën time.
“Dhe mos harro të mos i hapësh sytë,
ndryshe do të të verbojnë,
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do të të verbojnë, i dashur”,
më pëshpëriti në vesh
si era.
Dhe pastaj kishte ikur.

HËNA E SË NESËRMES
Më le të të sjell hënën e së nesërmes
kur vij për të të ushqyer me vaktin e ditëve tona
para se të ikësh për në qytet.
Megjithatë duhet të të them gjithçka që njeh andej iku ... vdiq,
dhe nuk do të gjesh gjë përveç gjuajtësve kokash
dhe disa pemë jetimesh
që qajnë qumështin e tyre të bardhë mbi barin që
ende rritet.
Por nëse shkon më larg, gjithë rrugën në djerrinë,
mund të hasesh me një vajzë të vogël,
të cilën e linda në një të diel mbasdite.
Ka sy të mëdhenj, gri si gurë,
dhe ia vura emrin sipas furtunës jashtë,
kur pianisti luante për ne, për mua dhe vajzën time,
në dhomën e karrigeve të braktisura...
Apo a luante thjesht për veten dhe karriget?
E di që ti rrit lule në xhepin tënd të fshehtë
dhe tani duhet të më lësh të vë dorën brenda
dhe të këpus njërën para se të ikësh,
ndryshe do ta thërras zogun me pendë të zeza,
që më sjell këngën e tij nga një livadh të mbytur
ose, nëse tjetër nuk ka,
jehonën e një toni të vetëm nga një piano e çakorduar.

PRANË SHTRATIT TËND
Një kafaz i zbrazët zogjsh varet nga tavani
i dhomës ku gjendem pranë shtratit tënd
në rrobën time prej letre
me një gjilpërë me pe mes gishtave të mia,

Por më le të të them - jam e gjallë
dhe do të të ledhatoj, sado i druajtur të jesh,
të thur një batanije nga flokët e mi
për të të mbuluar
kurse frymëmarrja jote më vjen
si nga krahët dridhës të zogut
tani pa dyshim larg kësaj dhome
duke kërkuar një banesë të re.
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Përtej mund të shoh të panjohur që na ngulin sytë
me sytë e atyre që nuk kuptojnë,
megjithatë një ditë do të na hanë zemrat
dhe të ruajnë eshtrat tanë si thesar,
sikur të ishim shumë më të veçantë
nga ç’mendojnë tani.
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dhe unë qep në lëkurën e kurrizit tënd
motivin e rinisë sate
duke udhëtuar nëpër formën tënde
si një hënë,
si një lumë.

Blerim MINKA (Shqipëri)

Silke Liria Blumbach u
lind më 13 dhjetor 1970
në Gotingen, Gjermani.
Në Heidelberg veproi në
shoqatën letrare ‘LitOff’
(Ofensiva letrare).Shkruan
poezi, tregime dhe ese.
Ka botuar dy vëllime me
poezi: “Dyzet vdekje në
Sarandë“,“Naim Frashëri“, Tiranë, 1999, “Karavela
e fundosur“,“Ditët e Naimit“, Tetovë, 2002; “lumi
që rrjedh drejt burimit“,“Ditët e Naimit“, Tetovë,
2008. Ajo është bashkëpunëtore e jashtme e FNP
“Ditët e Naimit“ në Tetovë dhe anëtare e Lidhjes së
Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë. Është lauruar me çmimin letrar “Qiriu i Naimit“ të FNP “Ditët
e Naimit“, Tetovë, 2001, çmimin “Flaka e Janarit“
në Gjilan, 2003, çmimin për krijimtari “Naji Naaman“, Liban, 2005. Shkruan në të gjitha gjuhët që
flet, sidomos në shqip dhe gjermanisht. Ka përkthyer
poetin amerikan Craig Czuri, poeten jugkoreane
Moon Chung Hee etj.
Jeton në Heidelberg.

ÇAJ MALI
Më bëni një çaj
nga xixëllonjat në shpatin e malit
dhe nga britmat në grykat e sorrave.
Më bëni një çaj mali , pra.
Me pak pluhur kromi,
pak djersë minatorësh,
pak erë dinamiti një çaj mali , si më mirë nuk ka.
Me pushim,
me ngushëllim,
me harresë,
një çaj, një çaj,
me ngrohtësi,
me shpresë,
me të gjitha gjërat e paekzistueshme,
një çaj mali, tamam si tek ne,
vetëm një gllënjkë çaji,
kaq.
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MBISHKRIMI I PIRAMIDËS SIME
mëngjesi si brisk
preu ditën nga nata
pavianët përshëndesin me hare
kapitenin shkëlqyes të barkës diellore
brumbulli shtyn diskun e tij
nëpër barkun e lopës së qiellit
dielli me duart e tij të holla
më fërkon jetë në hundë
ti je mbishkrimi i piramidës sime
dhe mëse mbreti nuk më jep
shtëpi të thëpisur në perëndim
je mbishkrimi i arkivolit tim

PYLLI I ANTENAVE
nga maja e malit shtrihen
lart deri atomet e fundit
cilat fjalë mbinjerëzore i kap valle
kjo bimësi metali e etur për kuptim
s’dua te di kush të thërret
këtu vetë pylli telefonon me Zotin

Stefania Cankova u lind në
Svishovë të Veliko Tërnovo.
Në universitetin ‘Shën Kiril
dhe Metodi’ ka kryer studimet dhe ka magjistruar
në Filologjinë dhe Historinë bullgare. Ka punuar
redaktor në gazetën ‘Alma
mater’, në arsim dhe ka
drejtuar një sërë institucionesh vendore.
Librin e parë “Идвам от Дунава”, e ka botuar në
“Народна младеж” më vitin 1989. Më vonë boton
edhe disa vëllime të tjera me poezi. Është fituese e
çmimeve të ndryshme letrare vendore e ndërkombëtare.

BOTËRA
Jetojnë njerëz lart, në botë merimange, botë mize,
ku urrejnë dhe dashurojnë, blejnë, gëzohen
dhe flenë.
Të ngarkuar me pasiguri, ua forcojnë hapin qerret
dhe fluturojnë nëpër xhade të jetës-së shkurtër
qesharake.
Ata faljen e lënë pas dore dhe e mbulojnë me pluhur
të pashpirt
dhe ndalen krenarë me qerre para qortimeve, frikës
dhe varshmërisë,
që të kalojë, si në ëndërr të cilën e pëshpërisin
të gjithë
jeta e tyre ashtu e shpërndarë, si cung
e prerë fatkeqësisht.
Pas tyre larg me dënim falja digjet nga rendi diellor,
përderisa ata parkohen të mllefosur në terr
dhe britma të parave.
Kur kurmi do t’u fundoset e tretet në të ftohtë
dhe do të frikësojë të gjallët, për pak, gjithashtu
do t’i përgjojë
bota e nëndheshme, e fshehtë dhe ndryshe
dhe e maskuar me kullosë,

DITËT E NAIMIT 2009

(BULLGARI)

39

Stefania CANKOVA

DITËT E NAIMIT 2009
40

nga falja e saj do të kërkojnë falje. Por do të bëhet
më vonë.

SHPIRT MACEJE
Unë jam macja për të cilën menduan se është e urtë,
dhe se mund t’i shkelin karakterin e kadiftë,
por nuk panë, se natën mjaullinë dhimbja e saj
e djersitur,
dhe në bebëzat e saj vezullinë zemërimi më i gjelbër.
Nuk e arritën me gishtrinj lëkurën e hijshme,
ndaj dhe nuk kuptuan, se është goditje elektrike,
se në të ngrohtë nuk gërhet dhe se butësia fiktive
mblidhet për kërcimin e saj të lartë në llofkë etjeje.
Me shputat e qëndrueshme ngjitej lartë,
e nën të varshmëria e ndotur i kërcënohej me frikë
dhe ndante olluqe të shermashekta mbështetjeje
që të shohë nëpër kalldërmë gjak të egër maceje.
Unë jam macja, të cilën thanë, se e vranë
ata të vegjëlit, zvarritësit dhe ata që ecin këmbë.
Por në çati llamarine dhe të nxehtë nga fuqia e re
thonjtë e gjallë shpirti im vijues i mpreh.

NATË E NJË MËSUESEJE
Përsëri shfletoj natën dhe nga fletorja e saj
çdo fletë më pëshpërit me zë të njohur fëmije.
Me urëza shprehjesh – të lehta, të ashpra
apo të lëmuara
nxënësit më shpienë në ujëdhesa të pushtetit të tyre.
Ata ulen afër Jabanxhiut, që hallin ka futur në grusht
dhe me doçkat e mëshirshme përkëdhelin kalin
e sëmurë të tij.
Pastaj gjatë udhëtojnë me karrocën e pashpresë,
me dhimbjen e pamëshirshme dhe me rrënkimin
e Nonkinit.
Dhe atje Mokanini sinjalizoi ngushëllimin e bardhë,
përderisa

Tanimë ngadalë errësohet. Shënoj notat e mia,
kurse jashtë uria valëvitet me frikë afër dritares.
Dashuria ime përsëri vizaton të errëta hije nën sy
dhe nënshkruan me pika të gjakut tim çdo klasore.
Përktheu nga origjinali Adem Abdullahu
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Kurse shkrepsashitësja ngroh duart e saj të verenikta
dhe atë natë e ndriçon me fijet e saj të zymta,
në të cilën nxënësit, karshi vitrinave vezulluese
kujtojnë vëllezërit e Gavroshit me shikime të uritura.
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unë kthehem në të sotmen. Këtu në të ftohtë
dhe në gjysmëuri
nxënësit në dimër bajnë rrobat e vjetra...
O Zot! Sa shumë dhembje ka në botën
bashëkohore tani.

Blerim MINKA (Shqipëri)

Laure Cambau jeton në
Paris. Si pianiste shoqëron
këngëtarë lirikë dhe merr
pjesë në recitime poetike
me improvizime muzikore.
U ftua në Festivalin e Poezisë Ndërkombëtare “TroisRivières” në tetor 2002, në
Takimin e Poetëve të Botës
Latine në Morelia, në Panairin e Librit të Meksikës,
2003, në Festivalin e Strugës, 2007 dhe në manifestime të ndryshme poetike në Francë dhe jashtë.
Ka botuar “Bulevardë lunatikë” (shtëpia botuese
“Brocéliande”, 1998), “Njeriu në vaskën e ujit”, vijuar
nga “Retë e kohëve të rëndomta” (shtëpia botuese
“L’Amandier”, 2001), “Latifa, vajza e vogël që qante
fjalë” (përrallë muzikore, muzikë nga R. Gagneux,
shtëpia botuese “Durand”, 2000), “Po bakshishi I
engjëjve?” (shtëpia botuese “L’Amandier”), 2005),
“Thika në përqafim” (qershor 2007, shtëpia botuese
“Phi”, Luksemburg, bashkedicioni “Ecrits des Forges”, Québec) si dhe libra artistësh (me J. Vimard, M.
Cambau etj.). Shkrimet e saj gjenden në shumë revista dhe antologji (Seghers 2008 etj.) dhe disa janë
vënë në muzikë.

PESHKATAR
Mrekullia mbahet veç në një fill
ku ti var
nga një breg në tjetrin
peshq dhe koka
virgjëresha dhe barinj
një lot alkimik
mbledhur mbi faqen e lypësit
ti nuk mund të mos nderësh jetën
në të bardhën e virgjër

DITËT E NAIMIT 2009

(FRANCË)

43

Laure CAMBAU

DITËT E NAIMIT 2009
44

VAJZA QË SHET FRUTA
Ti lan xhamat
po zjarri të kap sërrish gjithnjë
në qytet si dhe në stallë
duke djegur dhi revista
xhingla dhe kujtime të kryeqytetit
duke djegur ujq dhe fshesa
dhe një magjistar do të humbte aty
në këtë të përditshme të padjegshme
ti e vendos fytyrën time në një kornizë
një maskë u vendos hajdutëve
fruta fëmijëve
trungje për rrugën
ti mbjell turbullimin
e një diçkaje përtej të padjegshme
në të kuqen tënde dhe në sytë e mij

KOKË
Kokave dua tu jap fjalë
por fjalët nuk mund t’i detyrojmë
të pushtojnë ikonat
nuk mund t’i dëndim kokat me fjalë lutjesh e poezi
dashurie
nuk mund t’i detyrojmë fjalët të hyjnë në një gojë
memece
veç mund të pyesim ëndrrat
të vëzhgojmë zorrët e pulës
ose të lexojmë në fundin e filxhanëve
unë kërkoj parfumin e kokave
kërkoj aromën e të bardhës
Përktheu: Luan Rama

MIRËSEARDHJE
Në këtë fshat të gjerë
Gjithçka që dikur ndodhej larg, është afër
Me një buton dhe me një hap vigan,
gjithçka bashkohet ngushtë, me përjashtim të shpirtit.
Jetojmë në shtrëngatën e zakoneve, shtrëngatën e
lajmeve.
Asnjë fytyrë e etur për t’u miqësuar me ty.
Ti je një levë në duart e dikujt.
Mirë se vjen në shekullin XXI.
Ndal, le të largohet bulevardi,
Ndal, ndryshoje krejt edhe këtë shekull.
Kjo është koha jonë, ky është planeti ynë.
Dashuria le ta lëvizë levën.
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Mirza Čardaklija u lind në
Sarajevë,
Bosnjë-Hercegovinë, në vitin 1986. Jeton në Mynih (Gjermani)
prej vitit 1991. Momentalisht studion në vitin e katërt
në Universitetin “LudwigMaximilian” në Mynih.
Me poezitë e tij tërheq
vëmendje në publikun boshnjak, sidomos në
diasporën boshnjake. Recensuesit konsiderojnë Mirza Čardaklijën si njërin prej poetëve të rinj boshnjakë më të talentuar.
Ka botuar librat me poezi ‘’Poezija bosanskim okom”
(“Poezia nëpërmjet syrit boshnjak”), Sarajevë 2004,
“Na vrh pera” (“Në majën e një pene”), Sarajevë
2005., boshnjakisht , “U oklopu bez granica” (“Ne
një mburojë pa fund”), Sarajevë 2007, ( në gjuhët
boshnjakisht, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, spanjisht).
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LIDHJE
Jam ulur, ndihem sikur të doja të ëndërroja.
Ëndërroj, ndihem sikur të doja të ecja.
Eci, por ndihem sikur të doja të puthja.
Puth, dhe ndihem sikur të doja të ecja.
Eci, por ndihem sikur të doja të puthja.
Puth, ndihem sikur të doja të flija gjumë.
Fle gjumë, por ndihem sikur të doja të puthja.
Puth, ndihem sikur të doja të largohesha.
Largohem, por ndihem sikur të doja të kthehesha.
Kthehem, dhe ndihem sikur të doja të puthja.
Ku nuk ka puthje më për mua.

O NËNË
O nënë, mësomë disa fjalë më shumë
Për të vizatuar për mua dhe për botën
Një pranverë në kodër, që do të shërojë
Të gjitha kujtimet e hidhura.
Nënë, mësomë të shkruaj
Më thellë dhe më qartë
Për këtë kohë të cilën e thith me frymën
Dhe që absolutisht nuk është e imja.
Nënë e dashur, mësomë të jem i qetë,
kështu që ndërgjegjja nuk më ha të gjallë
Mësomë të mos parashikoj
Fatin e gjakut të tjetërkujt.
O nënë, mos më mëso, mos më bëj të di
Se si qenka kjo jetë.
Sigurisht do ta shoh,
Por deri atëherë dua të jetoj!

Robert Murray Davis filloi
së shkruari poezi pas një
ndërprerjeje 25 vjeçare
pasi kaloi vjeshtën 1981
si pedagog “Fulbright” për
letërsi amerikane në Universitetin “Eötvös Loránd”
në Budapesht. Poezitë e tij
radhiten përafërsisht në tri
kategori: ato që merren me pejsazhin e perëndimit
amerikan, ato që u përkushtohen monumenteve kulturore të Europës Qendrore dhe ato që merren me
dashuri dhe pasojat e saj. Më vonë filloi të shkruante
ese personale dhe kulturore, dhe ka botuar dy vëllime autobiografike të historisë shoqërore, një libër
këshillues për burra të divorcuar në moshën e mesme
dhe një përmbledhje esesh për jetën dhe kulturën në
perëndim amerikan.
Ka botuar dy vëllime me poezi, Outside the Lines
(Jashtë vijave - 1990) dhe Live White Male and Other Problems (Mashkull i bardhë i gjallë dhe poezi
të tjera - 2006). Nga PEN Qendra kroate në Festivalin “Knjiženost uživo“, 2007, atij i botohen në një
botim special vargjet me titull ’Poezi’’, ku 13 poezi,
dy prej të cilave, “Dust Bath” (Banjë pluhuri) dhe “In
a Strange Land” (Në një vend të huaj) u përkthyen
në rusisht, International Literature (Letërsi ndërkombëtare), korrik 2008, version elektronik http://
magazines.russ.ru/inostran/2008/7/fe9.html. “Little
Danube Street” (Rruga e vogël e Danubit) u përkthye
në serbisht nga Snezana Bukal. Burimi u humb diku.
Gjashtë poezi u botuan në sllovenisht dhe anglisht
në Vilenica 2001 nga International Writers’ Gathering (Takim ndërkombëtar shkrimtarësh). Lubjanë,
Slloveni. “At the Hungarian National Gallery: SelfPortraits” (Në galerinë kombëtare hungareze: Vetëportrete); “At the Christian Museum, Esztergom” (Në
Muzeun e Krishterë, Esztergom); “At the Budapest
Fine Arts Museum” (Në Muzeun e Arteve të Bukura të
Budapeshtit); “At Any Historical Museum” (Në ndonjë muze historik) në Hungarian Quarterly (Revista
tremujore hungareze), 40 (verë 1999), 64-66.
“Si requiere monumentum.” Polisz, nr. 45 (Janar
1999), 22. Përkthyer në hungarisht nga Eva Toth.
Davis ka recituar poezinë e tij në interpretime individ-
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uale në Bratislavë dhe Bukuresht, si dhe në festivale
në Zagreb dhe Vilenicë.Përveç poezisë së përmendur, esetë, veprat kritike dhe fiktive të tij u botuan në
rumanisht, sllovenisht, shqip dhe sllovakisht, dhe në
anglisht në Kanada, Angli, Francë, Zvicër dhe Çeki.
Prej mesit të viteve 1990 ka recensuar shumë libra
të përkthyer poezie, proze letrare dhe drame nga
Europa qendrore dhe juglindore. Kjo vepër dhe ese
më të gjata për letërsinë dhe kulturën e rajoneve u
recensuan për librin e tij më të ri, The Literature of
Post-Communist Slovenia, Slovakia, Hungary and
Romania (Letërsia e Sllovenisë, Sllovakisë, Hungarisë
dhe Rumanisë paskomuniste - 2008).

NË GALERINË KOMBËTARE
HUNGAREZE: VETËPORTRETE
Objektet e skenës durojnë, pavarësisht nga stili:
kapela, furça, flokë fytyre dhe sy,
shpesh një paletë dhe një faqe në gjysmë-hije.
Në kohët romantike,
pjerrësia e një mali, re që shtillen,
shtyrja e një peme apo muri
ankorojnë sfondin,
bukla ofset prej mustaqesh ose mjekre vetëpohuese
të ngjitura në fytyrë si gëzof.
Ja kush jam, lusin fytyrat.
Merrmë në zemrën tënde.
Deri 1910 është në fytyrën tënde.
Stili është vetë burri,
maja dhe shtjella përbëjnë kafkën,
krahë dhe mjekra formojnë kënde të dyfishta
për ta mbajtur botën jashtë,
panele dhe njolla të kujdesshme kompozojnë fytyrën.
Sy, të ashpër, dyshues, të trishtë,
nuk kërkojnë dashuri.
Disa, duke u plakur dhe u pjekur, e ndërprenë mutin.
Rti hoqi dorë nga piktura,
e vizatoi veten duke vizatuar,
lakuriq, me bark përpara,
me flokë dhe mjekër që zmbrapsin,

Dikur nuk flisnim dot
pa një cep dhembjeje.
Ti shqiptove fjalët që na çliruan
për të qenë vetvetja.
Tani, të ndarë aq gjatë sa ishim njësh,
pendimi dhe hidhërimi kanë ikur.
Qetësia në tonin tënd rikujton mendjen
që fillimisht më tërhoqi drejt teje.
Po ende dukesh pak dyshuese,
nuk mund apo nuk do të thuash
shprehje që përbënin gjuhën tonë private,
duke druajtur ndoshta një magji
që sjell në mend atë që mendoje që isha ose nuk mund të sjellë gjë nga ai që jam bërë.

MALËSOR
Matanë fundit të rrugëve transporti,
plep i egër, madje kanaçe birre,
drejt shkurres dhe gurëve,
lart, me pak ndihmë nga
kirurgu im artroskopik
për të testuar zanatin tim malor.
Të shikoj para se të shkel është arsye ferme
e mësuar larg, larg matanë Misurit të gjerë,
pesë milje prej vendit ku iku Kit Carson.
Muti këtu në vendin e egër është shenjë:
mishngrënës, jo aq i vogël,
është e tëra që më thotë.
Kit do të kishte ditur
llojin dhe madhësinë,
kur dhe çfarë hëngri,
në cilin drejtim shikoi.
Kreshta tepër e lartë për të ngjitur,
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kurrizin ndaj vajzës nudo të shtrënguar kundër murit,
sytë të fokusuar mbi veprën që nuk shohim dot.
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Më e madhe se çdo kishë që panë ndonjëherë,
kjo faltore arti mbyll në guaskë
çuditshmërinë e lyer me ar të kontinentit.

BUJQ NGA MISURI NË LUVRE
Në mes të radhave të kultivuara
nga ciceronë poliglotë dhe gjithëkompetentë
po shfaqen ata.

As të shtangët as armiqësorë,
të fortë, të shëndoshë, teutonikë, ngulin sytë
në rrafshe që nuk pasqyrojnë ndonjë natyrë që njohin.
Të konturuar nga rajoni dhe një mënyrë jete,
të nxirur nga diejt dhe erërat,
si figura Breugeli në një kornizë rokoko.
Njerëzit e tyre kanë paguar për këtë.
Prapa përdredhjet e truve,
që formuan fshirjet e ijëve dhe kthesave të fryra,
shtinin duar që manovronin një plug
dhe sy që nuk njihnin pejsazhe,
por tokë për t’u pluguar ose lakmuar.

FEMME FATALE
Pak do të të mbanin për fatale.
E veshur pothuajse shkëlqyeshëm,
i zbut cepat me një zë jugor.
Shoqe e besueshme, mentore, nënë duken rolet e
tua.
Ta kam parë zjarrin.
Duke u thinjur dhe pre graviteti,
shkëlqyeke.
Translate: Silke Blumbach

Stéphane
Despatie
u
lind në Montreal në vitin
1968. Ka botuar disa vëllime me poezi duke përfshirë “Engoulevents”, “Au
milieu du vacarme” dhe
“Garder le feu” si dhe një
vepër në prozë, “Réservé
aux chiens”. Është njëri nga
themeluesit e “Montreal’s Marché francophone de
la poésie”. Është kritik letrar dhe teatri për javoren
“Voir” si dhe drejtori i gazetës “Exit”. Poezitë e tij janë
përkthyer mes tjerash në spanjisht, italisht, anglisht,
gjermanisht dhe rusisht. Është anëtar i Bashkimit të
Shkrimtareve dhe Shkrimtarëve të Quebec-ut, Shoqatës së kritikëve të teatrit të Quebec-ut dhe i Klubit
PEN në Montréal.

CHACONNE NGJYRË JARGAVANI
(ekstrakt i një poezie të gjatë në “Në mes të poteres,
Shkrimet nga farkat/Castor Astral 2002)
Stéphane Despatie

ora ngjyrë jargavani rrëshqet
nëpër degët
një reflektim
një rreze e ngrohtë mbi dëborën e ftohtë
një rrebesh drite i shtohet
stinë pas stine
lëkurës së pejsazhit që e ka zakon
hija pjerret
hapësira e merr veten frymë
anijet shtendosen
udhët e zbulojnë veten
rigjetet shija për të mësuar
eci mezi i padallueshëm në Gramercy Park
si në mes të gëmushës
zgjimi
bëhet kudo
rrudhat e një poeti të vjetër
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janë aq shumë jehona
sa njollat mbi duart e piktorit
im atë para liqenit të qetë
një avull nga një rrymë e ngrohtë ajri
kapet pas korrikut që megjithatë kaloi
thërret liqenin Becsie para ullukut
Broadway ose Baie-du-Lac një fjalë u dha
qyteti është alfabet
por një çrregullim fiton një pastërti ajri
si një shikim Bugatti mbi një Riopelle
shpejtësia dhe pemët që kalojnë
përbëjnë paraardhësit e veprave kalimtare
një valle mbi akull që lëshohet
një lëkurëkuq shkrihet me tullën
dhe nuk di më ç’është kujtesa
apo a është vdekja mungesë
ajo nuk është më në mendimet e mia
sepse harrohem
një çast
dje vdiq Menuhin
por është e hënë në këmishën e taksixhiut
më merr me vetë në malësi
në varrezë
pa u shqetësuar për lulen që shtrydh në dorën time
një penel dridhës rrëshqet
mbi kurrizin e një infermiere prej letre
ngjyra e sëmurë është besnike
koha tregtare
kërkon një kishe
për të përparuar më larg
në ambicien e dobësuar
vizatohet tashmë një skelet
por një buzëqeshje drite
vërteton përparimin e të urtit
ka errësirë këtë mëngjes në mol
çafka avionet flenë gjumë përgjysmë
për mua qielli është në hurdhë
nuk shtrihet asnjë nervozizëm
në atmosferën e nisjes
dielli vonohet prapa derës

gërvishtin qiellin për ta ndier diellin
ndërtesa të lindura nga kriza etjeje
shtillen atje era ekonomia
pendohet për horizontet ku vrapon ulkonja e urave
unë flas anglisht numëroj arabisht
kërkoj lakuriqësinë e një mështekne të bardhë
të vë gjuhën time pa prekur dhëmbët
bukuria e nyjëve brishtësia e degëve
arrijnë fjalë
pirg dëbore
kapelë e leshtë
ngrohtësi çokollatë fëmijë
dhe skifter nate

i egër
sydëborë
erë

rruga era e furrës së bukës
liria e shqisave që më prek kujtesën
sjell një thes topash të vockla dhe netë me të
e butë e ëmbël dora e një fjalëkryqi
mbi barkun tim që gërhin
dashuria është tepër atje për qetësinë
pianoja jep një hënë të plotë
një mbushje me gëzim në rojë
një vizatim i tim atë nga koha e dekorëve të vjetër
zarfi që plaset një kujtim nga ana tjetër
këndoj rrënojat e një anijeje të mbytur nga frika
një tokë është shitur
kasollja e saj do të vuajë
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është drekë është ora pesë
çasti është i gjerë dhe fryma ime e pafund
besoj në gjak në rrymë ajri
dashuria e vërtetë nuk mund te zgjedhe
nje mi i madh me bythë mbi kokën
vrapon të përvidhet në Madison Square
babai im dua një femër
që mbulohet nga e ftohta në shkurret djegëse
sa gjëra jo poetike
pickojnë të bardhën e syve të saj
pa lule as ngjyra
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i bezdisur ta shqetësojë kohën

Katerina RUBEKA (Greqi)

Meri Dishnica u lind më 30
Qershor 1983, në qytetin e
Beratit.
Në pemën e saj gjenealogjike gjenden figura të
njohura dhe të shquara, nga
të cilët ajo ka trashëguar
talentin dhe përkushtimin
në studim.
Ajo, që e vogël është dalluar për talentin, e manifestuar kjo në shumë tituj dhe çmime të para në konkurset e poezive. Edhe pse drejtimi i saj i mëvonshëm
dukej se do ishte letërsia, ajo pati një devijim drejt
shkencës së psikologjisë, ndikimi i së cilës vërehet
qartë në disa nga poezite e saj. Ajo ka kryer studimet pasuniversitare ne Drejtesi, por interesi për poezinë mbetet i njëjtë. Vëllimi me poezi ‘Fillimet’ është
libri i saj i parë. Ajo ka në proces vëllimin e dytë.
Lidhja me poezinë është e vazhdueshme, e ndjerë.
Aktualisht punon si psikologe, dhe shkruan artikuj
të natyrave psikologjike në revista të ndryshme në
Shqipëri.

RRUGËT PA TY
Zgjohem dhe ndjej
se zgjohem pa ty.
me ty ne zemër ndjej se zgjohem.
Do të shkoj të t’kërkoj
nëpër rrugë dhe askund tjëtër.
Me mallin tim dhe canten,
duke ecur, s’do te ndihem vetem
Diku ketu,
ketu rreth meje,
rrugeton dhe nostalgjia e heshtur
dhe prane saj qendrojne krenare
gjithe kujtimet e zhveshura.
Ato te joshin,
serrish te joshin me ate ide te tepruar,
qe te ben te qash para se te vuash,
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Meri DISHNICA
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qe te le pa mend,
por edhe pa shpirt,
por te josh aq bukur
sepse eshte e hirte.
Sepse ti do te mbetesh
kujtimi im i preferuar,
qe mu zhduke befas,
kur te kisha ne duar.
Por une ende kam deshire te t’shoh
neper rruge dhe askund tjeter.
Me mallin tim dhe canten,
duke ecur, s’do te ndihem vetem.

FILLIMET
Te ngurta jane fillimet,
kur ne jeten tende vine papritur..
Me nje thes te rende mbi sup,
do ta shohesh veten duke ikur.
Do te shpertheje ne cdo cast
ajo mbytje e brendshme,
qe e ben konfuzionin
te shkruhet me grimca te lengshme.
Por do te kerkoj te fillimet
ate fryme qe me mbush.
Do ta kerkoj ne ate lendine,
ku cel gjithmone e permalluar,
nga fillimet qe shfaqen, qe vijne.

DELIR
Së fundi gdhenda idetë e mia,
aty ku muzgu më bëri vend,
jam bërë si një lëng i frymëzuar,
pranoj cdo lloj gote,
ku të derdh kujtimet.
Pa motive me ngjyra dua ti kujtoj,
me mjafton bardhë e zi,
përmallimi i të tjerëve.

E gjeta qetësinë,
në fund të gotës,
kur lëngëzova qelqet,
ripërdora lotët.
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Ajo rrugë që më shpie,
te ai kujtim që përmallon,
te ai shteg i shpirtit ,
që butësisht lëndon.
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Është e njëjta rrugë,
e preferueshme,meskine,
absolutisht e verbër.

Katerina RUBEKA (Greqi)

Shaip Emërllahu u lind më
1962 në fshatin Trebosh,
Tetovë. Fakultetin Filologjik,
Degën Gjuhë dhe Letërsi
Shqipe e kreu në Universitetin e Prishtinës.
Botoi vëllimet me poezi
“Pagëzimi i viteve”, Sh.b.
“Naim Frashëri”, Tiranë,
1994, “Projekti i thyer”,
Sh.Sh.Sh, Shkup, 1997. “Vdekja e paktë”, Sh.b.
“Flaka”, Shkup. 2001.
Më vitin 2001 “Akademia Orient - Oksident” në Bukuresht ia botoi në gjuhën shqipe dhe rumune vëllimin me poezi “Vdekja e paktë”- “Putina moarte”. Në
vitin 2004 PEN-i kroat dhe Shoqata e Shkrimtarëve
Kroatë ia botojnë vëllimin dygjuhësh kroatisht-shqip me titull “Poezi”. Në vitin 2004, Shtëpia botuese
“Feniks” nga Shkupi ia botoi ngjuhën maqedone
librin me poezi të zgjedhura “Dvorski son”. Në vitin 2000 në bashkautorësi botoi librin me dëshmi të
masakrave në Kosovë “...edhe ne dëshmojmë / Ëe
ëitness”, Sh.b. “Ditët e Naimit” (në gjuhën shqipe
dhe atë angleze).
Cikle poetike të tij janë botuar në disa gjuhë të huaja.
Ka marrë pjesë në festivale poetike ndërkombëtare
dhe ata vendore.
Në edicion të MLN “Ditët e Naimit” iu botua në
gjuhën angleze libri me poezi të zgjedhura “Live’s
Rags”, Tetovë, 2009.
Është nderuar me disa çmimeve letrare.
Ka punuar gazetar në disa media elektronike dhe
të shkruara, brenda dhe jashtë vendit. Për disa vite
ishte redaktor i rubrikës së kulturës në të përfitshmen
“Flaka”.
Është themelues dhe drejtor i Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë “Ditët e Naimit”- Tetovë.

PËSHPËRIMË DYZETMOTESH
Mulla Jahës

në hapsira lirie i nxirnin një lagje njerëzish
ende pa dhënë dritë dielli
i përtypnin
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kur erërat e ftohta tundnin bajrakun
me ta ngroheshin
shikimin e kishin qepur mbi Shqipëri
zhgjëndronin ëndrrën
kur çeli një hingëllimë kalëtroje
në pëshpërimë dyzetmotesh u bronzuan
pranverat zgjoheshin nga kollitja e tyre

FLLAD
natë e argjendtë hëne
kishte çelë
xhamave të makinës vareshin
perdeavujllavë
krejt,
edhe ca racione oksigjeni kishim
dorë nuk hiqnim
me zotin,
vetëm me zotin
ndanim Perandorinë
kur një fllad
prej gjunjëve u shkund
perdeavujllavë
vareshin xhamave të makinës

ÇELJA E KUJTIMIT
në Qafë Thanë
kishte ngelur
hija e thyer e hënës pesëmbëdhjetë
vala e sertë e ikjes së anijes
dhe një tingëllim dhimbës
i një përshëndetjeje
tjetra me zemrën time
kishte çelur perden e kujtimit
Strugë, 2000

Lulëzim Haziri u lind më
1962, në Gostivar. Ka botuar vëllimet me poezi: „Kënga lind në vetmi“ (1989),
„Kur dyert hapen me zile“,
(1995) dhe “Dalja nga Safari (2005). Pastaj në vitin
2000 boton librin me ese
“Rokenrolli shqiptar!”
Merret edhe me prozë dhe publicistikë. Është aktiv
në lëmin e të drejtave të njeriut.
Poezitë e tij janë të përkthyera në gjuhën angleze,
franceze, rumune, kroate dhe maqedonase.

NË BARRIKADA
Na la
Barrikadave
Me pagjumësinë e Makondasve
Mbështetur ëndrrat në njëri-tjetrin si lumë
Sedra e postit e rëndoi
E dogji malli për gjumë qengji
Në kolltuk kundrejt televizorit
Mbështjellë me batanijen e fajit
Me rruazat e gruas si tespihe ne dorë
Dhe sy të varur-Sypërmbys
Në barrikada posta vjen me vonesë
Pijet nuk servohen në gota gjegjëse kristali
Shtyp të ilustruar s’ka as esspreso
Lajmet i bie era të censuruara
Si reporter lufte në TV
Na la
Me sëmundjen e pritjes në barrikada
Kishte shpirt të lehtë romantik
Lidhte kravata të mëndafshta rreth qafe
Epshi për gruan nimfomane e mbuloi
E thirrte shtrati e përvëlonte shtati i saj
Fisnike e kish s’ka fjalë
Besnike me fjalë
Na la të përgjumur e të përhumbur
Për erën e kafesë së mëngjesit
Në barrikada s’ka festival
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Mbi gjak të ngjizur rrëshqitet atje
Shtëpinë e sheh fatamorganë
Mallin e fëmijëve e ruan në xhep në kuletë
E vdekja të flen nën helmetë
Na la
Të nxirë në fytyrë nga tymi i shpresës
Që digjej si gomë kamioni në rrugë
Dëshironte në det të merrte ngjyrë bakri
Pa u skuqur e rrezitur lumenjve më parë
Syçelë shikonte ëndërra kashmiri
Se ish i sëmurë i operuar disa herë
Dru i transplatuar me mjeshtëri
Në kryet e strucit kishte sytë e deles
Zemrën e kish të lepurit
Bishtin e hardhucës
Tamam shëmti mitologjike

NJË GJETH ÇAJI MBAJ NË GOJË
vjen nga vise të largëta ekzotike
i zi në sandëk druri
made in Bota e tretë
si skllav i mbërthyer që pret blerësin
në kolonitë e reja të zbuluara moti
të blejmë në kuti teneqeje
dhe nuk çajmë kokën si u vole
a rritesh në dru si mollë
apo prej tokës mbin si bimë
s’merakosemi si ikin vjelësit
kur vdekja i ndjek si agjent
për ne ti thjesht rritesh në kuti
të këmbejmë me dy metra sintetikë
me një sënduk plumba dhe dy pushkë
që rojë e plantazhit t’i ruajë vjelësit brenda telit
dhe gjumin e padronit nën palmë
vjen të na bashkosh në ora pesë
(apo shtatëmbëdhjetë si i thonë në TV)
mblidhemi rreth çajnikut
që më mirë se bulkthi këngës ia thotë
shëtit nëpër dhëmbët tanë të vënë
tok me fjalët që i hëngri krimbi
gjuhën na e trash dy gishta
sa as të fërshëllejmë mundemi
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kutitë e bukura të çajit
i bëjmë koleksion
madje i ngremë në pop-art
atje larg fëmijëve të vjelësve
po u rranë në dorë
i ruajnë si kuti muzikore
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melodinë e këngës fituese
“Një gjeth çaji mbaj në gojë”
që është hit në radio

AJO MË FANITET
Kur shtrihem mbi shtrat si parazit
Duke dëgjuar hitet muzikore që i vjell transistori
Kur kujtimet nisin t`i valëvitin perdet
Me ritmin e daulleve përzihet trokëllima e takave
tuaja
Mbi kalldrëmin e vjetër turk të qytezës sate
Që shtrihet mes lindjes e perëndimit
Ecja jote dramatike trotuareve
Tej të cilave shtrihen vetëm çajtore
Mbretëri meshkujsh që notojnë në tym e teinë
Atje ku ecja jote merret për herezi
Kurvëri
është rëndë kur ata janë më krenar se ti
Të bën hije
Gjymtyrët t`i ngurëzojnë
Të shtien takimet t`i bësh fshehurazi
Kam frikë të t`i shoh duart
Që vendosin lule si mbi varr
Në gotën time plot alga
Ato duar që me frikë ecin flokut tim
Atëherë i mbledh këmbët
Të bëj pak vend
Për të shtruar mbretërinë e vitheve tuaja
Që rrinë si dy buste
Mbi këmbët e tua
Që mes njëmijave t`i njoh
Pastaj ta ndiej erën e parfumit tënd
Emrin që nuk ia di
Më bëhet se është bar i sapokositur pranvere
Kur të lodh e të vë në gjumë...
Me cigare në gojë nis të shkruaj për ty
E shokët kur më lexojnë
Më thonë se bëj retorikë

Katerina RUBEKA (Greqi)

Jeton Kelmendi u lind më
1978 në Pejë. Shkollën fillore dhe të mesmen i kreu
në vendlindje, ndërsa studimet në Prishtinë. Përmbledhjen e parë me poezi
“Shekulli i premtimeve” ia
botoi ”Rilindja”, Prishtinë,
1999. Në shtëpinë botuese
”Fail Konica”, Prishtinë botoi vëllimin ”Përtej heshtjes” 2002, vëllimin ”Në
qoftë mesditë”, 2004 dhe ”Më fal pak atdhe”,
2005. Përmbledhja ”Ku shkojnë ardhjet” iu botua
në shtëpinë botuese ”Ombra GVG”, Tiranë, 2007,
ndërsa një përzgjedhje poezish me titull ”Erdhe për
gjurmë të erës” ia nxori ”Globus R ”, Tiranë, 2008.
Më 2007, botoi dramën ”Zonja Fjalë”.
Në gjuhë të huaj i janë botuar: Ce mult s-au rãrit
scrisorile (Sa fortë janë rralluar letrat), A breath
(Frymëmarrje) poezi ne Indi, në Greqi ”Που πάνε οι
ερχομοί” (Ku shkojnë ardhjet). Poezitë e tij u botuan në disa antologji shqiptare dhe ndërkombëtare.
Është anëtar i disa klubeve ndërkombëtare të poetëve Bashkëpunon me mediat shqiptare dhe të huaja,
si dhe me disa revista letrare e kulturore që dalin në
gjuhën angleze dhe franceze. Është veteran i luftës
që bëri UÇK-ja më 1998 -1999, si dhe anëtar i
Asociacionit të gazetarëve profesionistë të Evropës.
Punon dhe jeton në Bruksel.

DASHURI MËSOMË SI ME DASHTË
Kam vrapuar
Ditë e natë neper vite e dekada
Jetës sime
Dhe luajtur kam bukur shume me të
E shpesh hile m’ ka bërë
Krejt vonë diku
E kam marr vesh po nejse ma
Henes
Tash më ka ra ndërmend diçka
E unë po matem me vetën
Kam veç një gjë me tu drejtua
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Dashuri
Mësomë si me dashtë
Se mendja ma merr nuk a vonë
Vonë s’ është kurrë
Thonë
Po unë nuk i besoj ma kësaj
Të besoj ty si fëmija përrallës
Mësomë
Ama
Si me dashtë
Jo m’ u dashuruar
Edhe nëna
Më pat mësuar si me ec
Po krejt jeta m’ shkoj vrap
Vrap
Njëherë dej u rrita
Vrap
Me u kthye prej maleve
Aiii
Sa rruga deri të ti sonte
Mësomë
Tash pa hile dashuri
Sa me dashtë
Në modë është
Me marrë njëfarë tisi të hollë
Të mendimi
E sytë me i sjell rrotull
Diku pak
E diku më shumë
Me u marrë erë luleve të njerëzimit
Femër
Krejtësisht pa kurrfarë orarit
Dashuri
Mësomë kur me dashtë
Tanë janë çuar në këmbë
Secili
Sipas kutit të vet mat
Rëndësinë e kohës së rrugëshkurtës
Derisa disa nuk flasin të tjerë thonë
Ç’ është një e zezë
Duan veç ata që janë primitiv e koha
I ka shkel
Me dashtë a si mu deh me raki
E çka tjetër s’ thonë
Dashuri
Mësomë pse me dashtë

Nëse më zë vapa e verës
Sate të nxehtë
Hape pak dritaren e zemrës
Të hyj pak freski
Fjale
Po deshe t’ më bësh vend
Bëj
Të jem pak komod
Jo veç
Sa për t’ strehuar kokën
Në pasqyrën e syve
Më bëhet se jam yll i qiellit
Të mendimeve tua
Ndoshta
Ndodh që siç thonë
Fryma
Hyn për vesh t’ gjilpërës
Nëse ta merr mendja mbylle portën
E shpirtit
Me shkronja të kuqe shkruaj
Emrin tim dhe vendose në derën
E shpirtit tënd
Atëherë dihet se ajo kullë
Ka një zot shtëpie
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Egoja e shpirtit të një personazhi
Ose përformancë përmasash gjigante
Kam vendosur
Siç thuhet
Me një mendje
M’ e i kalua rrugët e gjata
Deri tek porta e shpirtit
Tënd
E ti po deshe më bëj
Konak
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NJËHERË RRUGËTIMIN
E KISHIM TË PËRBASHKËT
“Kjo dashuri e gjitha, kaq e gjallë akoma
Dhe e puthur njëherë nga dielli
Është e imja është e jotja”
Jacques Prevert

Nga të gjitha rrugëtimet
Vjen
Me nga një kthim më shumë
Ku me ditë
Të cila ëndërr jemi takuar
Cilën ditë duheshim
Në çdo lëvizje
Të syve
Shfaqja jonë bëhej më papritur
Të gjitha drejtimet tua
Më ndiqnin
Një natë vetmie
Të ftohtë në Paris
U bë nata më fantastike
Nata më e madhe
Typ u rrezuan tana ëndrrat
Një rrugëtim e nisëm bashkë
Me asgjë tjetër
Nuk matet dashuria
Pos shpirtit
Të gjitha rrugët janë
Të kalueshme
Veç mbaje mend
Formulën
Që si rezultat
Na bashkoj mua e ty
Të shtëpia ime
Çdo të shtunë të fundit
Tetori
Trokasin në derë
Mendime
Thërrasin muzat
Mike
Krejt jeta është një rrugë
E shkurtër
Ne vetëm një natë kishim
Të përbashkët
Sa e gjatë
Sa e shkurtë
Sa brilant ishin dy tre hapa
Rrugëtim me ty

Slavčo Koviloski u lind në
Shkup më 1978. Diplomoi
për histori në Fakultetin e
Filozofisë. Poet, romancier, shkrimtar tregimesh
të shkurtra, historian, kritik letrar, autor fejtoni, artist muzikor. Është autori i
librave me poezi Dielli do
të lindë përsëri (2000) dhe Poezi në lëvizje (2005),
romanit Jam i rrezikshëm (2007), monografisë historike Milos S. Miloeviq dhe Pretendimet serbe ndaj
Maqedonisë në shek. XIX. Bashkautor i një libri për
kulturë urbane Aspekte të kulturës urbane maqedonase – Hip-Hop Maqedonia (2005), Libri Hip-Hop
(2007), si dhe Fjalori Hip-Hop (2008). Redaktor
ekzekutiv i botimit më të vjetër periodik të Maqedonisë për letërsi, kulturë dhe art, “Sovremenost”
dhe botimit periodik “Veles”. Shkrimet e tij u botuan
në shumë botime periodike maqedonase dhe të
huaja. U shpërblye për poezi në festivalin ndërkombëtar të poezisë Mbrëmjet poetike të Melnikut, Melnik, Bullgari, më 2006. Romani i tij Jam i rrezikshëm
u shpërblye nga Shoqata e Nëpunësve Arsimorë
(2008). Veprat e tij u përkthyen në polonisht, anglisht, kroatisht, serbisht dhe bullgarisht. Përkthen nga
kroatishtja, serbishtja dhe bullgarishtja.

PARAJSË
A do të më mbaje pak vend
po të ishte parajsa mu para teje,
a do të më lije vetëm
apo do të doje të më merrje me vete
Po ta arrije parajsën me shtrirjen e dorës,
a do ta kapje ngushtë,
a do ta ktheje përreth,
a do të hyje nëpër portat parajsore
pa i thënë lamtumirë askujt?
Parajsa po të ndodhej rastësisht para syve të tu,
a do të më shihje,
a do të isha unë parajsa jote
apo a do të ishte drita e pafund dhe qetësia vetëm?
Ç’do të bëje po të kishe mundësinë
të ikje në kopshtin e Adamit dhe Evës
pa i thënë lamtumirë atij që do?
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Po ta arrije parajsën me shtrirjen e dorës,
a do ta kapje ngushtë,
a do të më lije vetëm
apo do të më mbaje ndonjë vend?

EJA
Eja tek unë,
ti, gjigand, vigan, vargmal,
ti, Herkuli që pushton centaurët,
ti, ujk në mes të deleve.
Eja tek unë
nëse drita të shushat.
Sille edhe armën tënde.
Eja tek unë.
Eja te një vdekje e sigurtë.

KUR ZOGJTË KËNDONIN DHE NUK
KISHTE ASKË QË I DËGJONTE
Moti ishte i bukur atëherë, me diell.
Kopshti frutor ishte mbuluar me barishte,
kamomil, hiacint i egër, lëpjetë
dhe me atë boronicë.
Diku atje, në skaj
kishin mbirë ca bishta lulekuqeje.
Isha i vetëm atë mbasdite, shëtijesha vetëm
Atje, i largët në malësi,
dalloheshin ca re të vogla,
por ato nuk më po trembnin,
këtë diell askush nuk e hedh jashtë qiellit.
Zbrazëtia e ditës që po ndieja në kurriz,
zbrazëtia në sytë më ndillte kujtime
të llojllojshme,
për gjyshin dhe gjyshin, për erën e byrekut,
për shtëpitë prej guri dhe qerpiçi.
Moti ishte i bukur atëherë,
dielli ishte ngritur lart, aq lart.
Dëgjoja zogjtë që këndonin,
por për t’i dëgjuar, nuk kishte tjetër njeri.

Milazim Krasniqi u lind më
25 tetor 1955 në Breznicë,
një lokalitet afër Prishtinës.
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. Në vitet 1988-1999 ka qenë sekretar i Shoqatës
së Shkrimtarëve të Kosovës. Në vitet 1990-1995
ka qenë kryeredaktor i revistës për kulturë “Fjala”,
në vitet 1995-1999 ka qenë redaktor përgjegjës
për Kosovë i gazetës ditore “ Bota Sot”, ndërsa në
vitet 2001-2002 kryeredaktor i revistës “Interesi
nacional”. Nga viti 2001 është anëtar i Bordit të
Drejtorëve të Radiotelevizonit të Kosovës. Aktualisht
është anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit publik
të Prishtinës.
Botoi tetë vëllime me poezi: Imazhi gri, (1982), Pirg
vegimi (1985), Qeshje sardonike (1987), Formula e
Katonit, (1990), Kurs për pantomimë (1994), Dalja
e atdheut edhe nga ëndrrat (1996), Dritë në kujtime
(2007), pastaj romanet Fijet e shpirtit (1998) dhe Fotografitë e kujtimeve (2007), si dhe disa drama, libra
publicistkë dhe studime letrare.
Poezitë e tij janë përfshirë në panorama dhe në antologji të ndryshme të poezisë shqipe, ndërsa disa
nga dramat i janë luajtur në skenat e teatrove të Kosovës.
Jeton në Prishtinë.

RRËFIM KOMBËTAR
Ishte e gjitha tokë e shenjtë o Zot
Na e dhurove në ag të Zanafillës
Si një amulet të çmuar ta ruajmë
Për shpirtin tonë e madhërimin Tënd
Kupën qiellore që e kishim kësulë
Ekuilibrin që e kishim dhuratë
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I humbëm në lojën fugimthi
Në zonën e muzgët të tradhtisë
Tash na duhet ta rikrijojmë o Zot
Fytyrën e plotë të atdheut
Si portretin në një gravure të thyer
Ta zbulojmë bashkë me ndihmën Tënde
Në gjithkahnajën tonë të shpirtit

RE TË NGARKUARA
ME MËRZINË E NËNËS
Nuk u nisa unë po treni lëvizi pakthyeshëm
Nëpër brymën që si një qefin
Kish mbështjellë vetminë e stacionit
Unë po bëja përpjekje ta ndaloja trenin
Po gjymtyrët më ishin bërë një
Me fishkëllimin alarmuese të largimit
Kur ra nata e parë në atë qytet
Ku dritat nuk më linin ta shihja veten
Pashë mbi kokë një copë qiell kërcënues
Ndërsa nëpër retë e zemëruara
Po zbrazte shkrepëtimat mërzia e nënës
Mërzia që kish dalë e më kërkonte

ANTIPOEZIA
Sot pasdite në shitoren “Gërmia”
kam parë poetin. Më të famshmin poet
Kish të veshur seksi-pallto. Farmerka Texas
e këmishë brilantini. Një minikravatë e
borsalino kauboji. Këmbëzbathur.
Buzëqeshte. Përshëndeste me duart plastike.
Shkëlqente nga dritat shumëngjyrëshe
Të vitrinës
Dhe derisa e shikoja atë të ngrirë
dhe njerëzit kundruall tij të ngrirë
më bëhej se e ndieja të recitonte
një antipoezi pa fund
me zërin joshës të reklamës

Sabri Kuşkonmaz u lind më
1962 në Fethiye, Turqi. Prej
vitit 1987 punon si avokat në
Stamboll. Ka punuar edhe
me skenarë dhe filma të
shkurtër. Ka fituar një çmim
nga Ministria e Kulturës për
tregimin e shkurtër filmik të
quajtur “Sis” / “Mjegull“.
Ka bërë programe për radion dhe TV-në. Ka punuar
për BESAM, një shoqatë për mbajtësit e së drejtës së
autorit. Artikujt e tij për të drejtën e autorit u botuan
në revista, libra dhe gazeta juridike. Ka fituar çmimin
e vitit 1996 “Onat Kutlar” të Qendrës Turke PEN për
librin e tij “Në buzë të asgjësimit”. Ka kontribuuar në
klubin PEN të Turqisë si zëvendëskryetar dhe sekretar i përgjithshëm. Ka marrë gradën “Master” nga
Reparti i Radios dhe Televizionit në Fakultetin e Komunikimit të Universitetit të Stambollit më 2008.
Librat e tij janë “Pyetje dhe përgjigje”, “Fragment
pikturash të pavdekshme”, “Njëqind poezish për
t’u lexuar para se të bjerësh në dashuri” (antologji),
“Ik” (roman), “Kërkohen urgjentisht komunistë për
ta shpëtuar Amerikën nga kriza” (roman). “Fundi i
mesditës në ballkonin e një poeti”. “Zotëritë e Anatolisë – vendi i inateve të ndryshkura”, “Kalendar i
ftohtë” (poezi), “Në buzë të asgjësimit” (prozë).
Filmat e tij të shkurtër janë “Çaste të shkurtra“,
“Çadra”, “Vizita”, “Duke shikuar dhembjen”, “Duke
ndjekur gjurmët e botëve të harruara”.
Sabri Kuşkonmaz është kontribues javor në gazetën
“Birgün”.

GUR ENDACAK
Atë ditë isha bankier lakmitar
një gur u vu mënjanë për mua, dhe nuk ngurrova
t’ia shtoja pronës sime
gjak pikon nga hunda ime e sheshuar
që fryhet duke shtyrë zarfin e saj
i urdhërova shkretëtirës të rrotullohet, i thashë rërës
mora rërë nga pluhuri, gur nga rëra
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o gur, mos ma merr jetën
mund të të dhuroj fytyrën time
Atë ditë isha me sy goxha të gjëra
Unë, varfanjak në aeroportin Gurion
Duke mbajtur një pasaportë fallso Tahkatale
që më tradhtonte, ishte i fshehur në çorapin tim
identiteti im i dëbuar
shtypesha nën këtë shkëmb të vogël
o gur, mos më shtyp
fytyra ime mund të mavijoset, ID-ja ime
nuk shërben
ndodhesha fare në ditën time afgane
i hedhur nga një hobe palestineze
befasisht e gjeta veten çeçen në Irak
Një plumb në luftën e llogarive të ngatërruara
Fytyra ime u zhyt në gur dhe iku
o gur, mos më rreh, mund të të dhuroj
fytyrën time
kështu që mbetesh në të kaluarën me gjithë
paraqitjen tënde
isha në një ditën time më tepër udhëtuese
azia rastit të jetë një mal, njësoj për afrikën
thashë të gjithë ata janë të afërmit e mi, dhe ika
guri im është tamam këtu, mos u mërzitni për mua
azia një mal çalaman
afrika një humnere e pafund
një gur përveshi fundin e vet duke e kaluar Nilin
isha në një ditën time më tepër udhëtuese
varën flamurë të lagësht midis dy maleve
fëmijët e tyre sigurisht do të vdesin urie – o – baballarë

SULLTANI NË VENDIN E FINESËS
kılınç arslan sunduesi në Alanya
humbi kurorën dhe fronin e vet
i mërguar nga vendi i tij
mbi të, stolitë e thyera të pushtuesit
komotoni i lënë për jetesën

POEZI PËR TË NA LËNË TË QETË
Qofshim të qetë para një muri
barërat e këqij le t’i rrethojnë gurët
Të heshtim në buzë të rrugës?
Rrugët nuk duhet të jenë dera e një vendi të huaj
drejt zemrës
Të dëgjojmë zërat tanë duke heshtur?
Pse nuk kthehen burrat tanë nga vendi i huaj
në vendlindje?
Para maleve, të cilat janë aq të heshtur,
Le të jemi pak të heshtur duke kujtuar vendin
Dheu që zhgjyhet në thembrat rastësisht është
vendlindja
Të heshtim, zërat e grumbulluar në pikëllimin tonë
të shuhen?
Pse nuk heshtim përballë bravave të dyerve
të hekurta?
Le të shkojmë, të heshtim pranë ujit
Të kemi heshtjen tonë derdhëse përgjatë lumenjve?
Pse nuk hyjmë në vendin e peshkut nëpërmjet
luspave të paqes?
Le të shkruajmë mbi ujin në heshtje pa vonesë
Si rrjedh, si rrjedh, si rrjedh?
Ia vlen të mbytesh, edhe pse gjejmë vetëm një
përgjigje
Dashuri pa pranverë në zemrën tonë
Të shohim zërat tanë në ujrat e njëjtë?
Ndoshta u shkrua nga mjeshtrat aq shpesh
Poezia e bukur e uljes pranë ujit
Pse nuk shkojmë dhe ulemi pranë ujit
të kësaj poezie.
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nuk u rrëzua kurrë në dhe
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ndonëse humbi vendin e vetë
në vendin e finesës
ende pretendon me duart e veta të jetë mjeshtri

Katerina RUBEKA (Greqi)

Vehbi Miftari u lind më 1971
në Dumnicë. U shkollua në
Prishtinë dhe jashtë vendit.
U doktorua në filologji, me
temën Kritika letrare shqipe
dhe moderniteti (Rrethi e
individualiteti). Ka punuar
si gazetar e redaktor i kulturës në gazetën e përditshme “Zëri”, pastaj udhëheqës i Sektorit të Bibliotekave dhe të Botimeve në Ministrinë e Kulturës, Rinisë
dhe Sporteve të Kosovës, kryeredaktor i revistës për
kulturë, art e letërsi, “Fjala”, ndihmësdrejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës. Së
fundi është mësimdhënës në Fakultetin e Filologjisë
(Dega e Gazetarisë) të Universitetit të Prishtinës.
I njeh gjuhët angleze, italiane, gjermane, frënge
dhe serbokroate. Ka botuar këta libra: Mëngjes në
pasqyrë- poezi, 1995, „Forumi i krijuesve të artit”,
Prishtinë, Figura në rërë- poezi, 2000, „ Rozafa”,
Prishtinë, Teoria e objektit- teori dhe kritikë, 2001,
„AIKD”, Prishtinë. Bibliotekat në Kosovë dhe qasja
në informata, 2004, BKUK, Prishtinë. Modeli kritik Konica, Maloki, Kuteli, studim, „Buzuku”, Prishtinë,
2005. Libri i mallit (Poezia e Ernest Koliqit), studim,
„Buzuku”, Prishtinë, 2005. Etika politike dhe Kosova
(publicistikë), AIKD, Prishtinë, 2006. Maloki: Fryma
nacionale në letërsi, „Shpresa”, Prishtinë, 2006.
Rugova: Vizioni nacional, „AIKD”, 2007. Kritika e
tekstit (Arshi Pipa), „Buzuku”, 2007. Kritika dhe moderniteti (studim), AIKD, 2008. Muret nuk mjaftojnë,
poezi, Buzuku, 2008.

E KAM PARË
TË ARDHMEN NË FYTYRAT E TYRE
një herë duke i shpërndarë qiejt
e krijova udhën dritëhapur
guaskën time mbrojtëse
pastaj provova ta thyeja xhamin
prapa të cilit fshehej emri yt
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unë e kam soditur vetëm fshehurazi
rrënjën e lules në kopsht

“s’ka çelës që i bie tamam
heshtjes sime”
nga ajo kohë
shekujt janë përmbytur qindra herë
në dritaren time

me maja gishtërinjsh
duke u nxirë në blozën e një honi
e kam përkundur netëve pa hënë
ndërkohë
dhjetëra kalorës e kaluan pupthi ferishten e syve
dhe e gropuan varrin në mua
e kam parë për Zotin
të ardhmen në fytyrat e tyre
duke u rrokullisur nëpër barin e njomë
në mollëza të drunjta mbi qati mendimesh
e kam parë për besë (më duket se e kam parë)
ndryshimin në fytyrat e tyre
çelësin për heshtjen dhe kyçin në mua

TIRANA S’KA
KU T’I VARROSË TË VDEKURIT
njerëzit e bartin pikëllimin e yjeve
ata janë hija e tyre mbi tokë
derisa ecin njëri pas tjetrit në kortezh
ata e ndjekin rrugën e përbashkët drejt fundit
të jetë ende brenda arkivolit?
asgjë s’dëgjohet veshi mbyllur me tapë
veç rënkimit të hapave që e ndjekin heshtjen

ndoshta kështu mendoi edhe ai
që nesër do të bartet nga era drejt fundit të pashmangshëm
ndërkohë të tjerëve u është mërzitur heshtja
prandaj e kujtojnë varrin
“kujtesa është sprovë përsëritjeje
e asaj nga e cila kemi frikë”
mbrëmë krybashkiaku i tiranës dha alarmin:
“asnjë varr për ata që duan të vdesin”
bota është shumë e vogël dhe zgjedhja është detyrë
të gjallët të vdekurit mbi dhè
kushedi
ndoshta ai e ka ëndërruar shpesh pavdekësinë
ose e di se pikëllimi njerëzor po shumëfishohet
marramenthi
ndërkohë makina e varrimit ndalet para plakës
që i ka ngritur duart drejt qiellit
duke kërkuar edhe pak tokë pak shi për të vdekurin
e saj
është hera e parë e vetme
ajo thotë fjalë në gjuhën e varreve
askush s’e kupton askush s’e pyet
sidoqoftë
nesër aty ku do të varroset i vdekuri i çehlibartë
dje qeni kishte lëpirë një asht
pastaj i kishte pastruar sytë e mëndafshtë në përroskë
sot mbase mund të kërcejë vetë benda arkivolit
që ta mund vetminë 			
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pluhurin e rrugëve në re dëshirash
mendojnë se me vdekjen përmbyllet jeta
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NJË ÇAST
të gjitha ato që i shihni përreth janë vepra të mia
djersë e mbledhur në govatë
ju kaloni pranë tyre dhe i mbështillni me rrëshirë
sikur era e hedh në përqafim një grimcë pluhuri
pastaj secili vazhdoni rrugën tuaj
drejt shtëpisë së dylltë të vizatuar në ajër
drejt një sprove të re
dhjetë minuta më vonë asgjë s’ju kujtohet
vetëm një shenjë në folion e dylltë të kujtesës
“ajo që e kujtoni është një çast i vetëm,
i përjetshëm”
ai mund ta ndryshojë rrjedhën e kohës
sikur gjethi që rrotullohet duke fëshfëritur
në ajrin e zbrazët
çdo gjë tjetër është e pritshme
ajo mund të shndërrohet lehtë në kujtesë

Mohamad Migdady u lind
në vitin 1952 në Jordani.
Është doktor për Ekonomi
ndërkombëtare (SHBA) dhe
profesor në Pacific Western
University (SHBA).
Ka botuar katërmbëdhjetë
përmbledhje poetike, botuar në Amman, Beirut dhe
Damask., si dhe tre libra të veçantë lidhur me efektet e thella të politikave të globalizimit për çështje
politike, ekonomike dhe kulturore në shumicën e
vendeve në zhvillim në botë.
Është anëtar i Shoqatës së Shkrimtarëve Arabë, Kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve Jordanezë disa herë
nga viti 1986 deri 2006, dega Irbid. Ai ka qenë
sekretar i përgjithshëm i Shoqatës së Shkrimtarëve
Jordanezë – Amman, Kryetar i Shkrimtarëve Arabë
Interneti në Jordani 2007.
Është pjesëmarrës në disa festivale dhe konferenca kulturore brenda dhe jashtë vendit. Shkruan në
gazeta dhe revista nëpër vendet arabe. Ka marrë
pjesë në shumë programe të specializuara në TV
satelitore arabe.

E dashura ime
Fle çdo natë
Qetë dhe paqësisht
Sepse
Ruaj sytë e saj
Nga vjedhësit dhe dashnorët
Çohem, si qiri, pranë shtratit të saj,
Duke u shkrirë... pika-pikë,
Mbi qerpikët e saj,
Ndonëse
Njoh mbarimin tim,
Por ngul këmbë të vazhdoj
Duke u zbehur nga kënaqësia,
Sepse duhet gjithmonë që shoh
Lule që lulëzojnë,
Zogj që fluturojnë
Dhe të dashurën time
Siç fle çdo natë
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Në çerdhen e saj të gjelbër
Qetë dhe paqësisht!!

Asgjë më nuk do të humbet
Kur këngëtari e humb zërin!
Dhe
Kur trëndafili do humbaset
Po qe se nuk ka më aromë!
Dhe
Drita... po të zhdukej dielli
Apo hëna, po të fundosej
matanë reve të zeza,
Asgjë nuk do të humbet
Në të gjitha rastet...
Po të vijsh herët
Apo...
Munguese përgjithmonë!
Meqë nuk kam më pemë të erga
në fushat e mia të mjera!
vetëm atë që posedoj
barëra të thata dhe të zbehta,
që zvarriten mbi gjoksin tim të lodhur...!
Atëherë
Shkretëtira nuk do të humbë asgjë,
Edhe pse
Perronj thahen
Ose lumenj të çmendur
Fluturojnë lart drejt qiellit!!

Mëngjes, herët,
Ne të dy do ta pimë kafenë tonë bashkë,
Do t’i ndezim dritat e agimit bashkë
Do t’i gjuajmë ëndrrat
Që ikën nga lutjet mbrëmë
E pastaj
Secili do t’i kthehet
Nëpër rrugët gjarpëruese
Vetmisë së vet të thartë
Me duar të zbrazëta,
Zemrën të mbyllur,
Shpresat e plagosura
dhe habi të gjerë!!
Asgjë për t’u dalluar,
Por
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Mos u çmend
Sado e madhe qoftë etja ime,
Dashuria jote është e vetmja pranvera ime,
Kudo që shkoj në botë,
Duart e tua do të jenë sheshi im i lojërave,
Sado larg të shkoj në ngashnjim,
“Qeblah” ime
Do të jenë, më në fund, sytë e tu
O zonja ime
O ëndrra ime e dëshiruar!!
Të gjitha femrat përveç teje
Janë vetëm legjenda
Ku nuk ka det më
Veç tëndit,
Lundroj barkën time
Të gjitha qytetet,
kaotike apo të stolisura me bukuri,
nuk janë asgjë për mua
sapo të ikësh,
më vë dorën mbi gjoksin,
sepse askush – përveç teje –
është malli im i lodhur!!
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Një vijë e vockël e kuqe
Gjendej në hirin e buzëve tona!!

Kristiana NEGOESCU (Rumani)

Besnik Mustafaj u lind më
1958, në qytetin e Bajram
Currit.
Ka kryer punë të ndryshme
si; profesor i letërsisë së
huaj në Universitetin e Tiranës, gazetar, përkthyes,
deputet , ambasador i Shqipërisë në Francë, Ministër i
Punëvë të Jashtme.
Ka botuar vëllimet me poezi Motive të gëzuara,
1978, Pragu i verës, 1983, Fytyrë burri , 1987 dhe
Legjenda e lindjes sime, 1999.
Ai në prozë ka botuar romanet: Vera pa kthim, 1991,
Gjinkallat e vapës, 1993, Një sagë e vogël , 1995,
Daullja prej letre, 1996, dhe Boshi, 1998. Më 1992
botoi librin me ese Midis krimeve dhe mirazheve,
dhe më 1996 Fletorja rezervat.
Vepra e tij në prozë dhe poezi është përkthyer dhe
vlerësuar me çmime të ndryshme, në më shumë se
dhjetë gjuhë.
Ka përkthyer në shqip poetët Alan Bosquet (Poezi
të zgjedhura) e Nazim Hikmet (Peizazhe njerëzore),
dhe eseistët Edgar Morin (Europa në mendje) e Robert Schuman (Në emër të Europës)
Jeton në Tiranë.

***
Një herë, dikur, në fëmijërinë time të largët,
Madje në pjesën më të fshehtë të fëmijërisë time
të fshehur
Kisha dashur të provoj, sigurisht pa asnjë qëllim,
			
në kishte a s’kishte sy
Urithi gjëmbaç, e vetmja kafshë e vetmuar e kopshtit tim.
Vura një pasqyrë të vogël, të vjedhur nga kutia e tualetit e
			
nënës time,
Në një shteg të ngushtë, në shtegun më të ngushtë,
Në shtegun që në të vërtetë nuk ishte as shteg
				
e ku nuk kalonte
Askush, nuk kalonte asgjë e që mirëfilli, pra,
				
nuk ishte as shteg.
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Besnik MUSTAFAJ
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Nuk ishte shteg, them unë sot. Por atëherë
			
e zgjodha për shteg
				
dhe pikë.
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Ish ajo gruaja e hollë, e zgjatur edhe më në ajër
			
mbi takat e holla.
Pse mua? tha ajo. Në vend të përgjigjes mua vetë
				
më erdhi ta pyes
Në ka a s’ka
Urithi sy.

Si e zgjodha? Pse e taksa pikërisht atë pëllëmbë
tokë
Si vend ku urithi do të paraqitej detyrimisht para
pasqyrës?
Pyetje krejt të ngjashme dëgjova mbrëmë nga një grua
			
kur i thashë se e dua.

ËNDRRA E NJË NATE VERE ME SHI
Unë të dua ty, fshehtas e fshehtas,
siç duhet gjithçka e ndaluar,
Fshehtas vetes sime madje të dua,
Dhe po ashtu fshehtas teje.
Unë e di tani përse shirat në verë më shumë bien
natën:
Dita ka diellin që djeg pamëshirshëm.
Ato pikla të vogla, shpirt i thërmuar në hapësirë
Ato pikla të brishta, që shuajnë etje të madhe
Do të avullonin nëpër qiej të zbrazët.
Unë të dua ty, pra, fshehtas vetes sime.
Dhe për t’u hakmarrë ndaj vetes
të dua fshehtas teje.
Thërras më kot poetin e dikurshëm
Që jo Zotit do t’i lypte ndihmë, por dreqit.
A thua, kaq shumë jam plakur, sa kam frikë nga
rreziqet?!
Unë e di tani ç’është një etje që s’shuhet.
Qiejt e ndiejnë pa dhimbje etjen e tokës në verë.
Të gjitha më kanë mundur: vapa, politika e vonuar...
A mund të të dua ty gjatë, fshehtas vetes dhe teje?

Nëpër ujra të kthjellta përkunden gurët,
përkunden pyjet dhe fytyrat e njerëzve.
Jo majëmalet, sytë e pëllumbave të egër
në të katër skajet qiellin e mbajnë nderur.
Po s’ka vetëm borë e ujra të kthjellta
Dhe përmbi to sy të shkruar pëllumbash të egër,
Janë zotërit e tyre që me një ëndërr të bukur
E sotmja i rrëmben, i përcjell tek e nesërmja.
Atje ku kam lindur unë.
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Atje ku kam lindur unë
dimri hedh pareshtur borë të ngrirë,
vera vjen vonë e ikën shpejt,
po nga të shtatë Omerat, asnjëri s’ka vdekur urie.
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ATJE KU KAM LINDUR UNË

Kristiana NEGOESCU (Rumani)

Giuseppe Napolitano u
lind më 1949 në Minturno
(Itali). Pasi u diplomua për
Letërsi, dha mësim për 33
vjet.
Botimet e tij të fundit përfshijnë: Gaeta memoria
e futuro (ese historike) –
2008; Le parole degli altri
(ese letrare) – 2008; Antologia (poezi të zgjedhura
1967-2007 përzgjedhur nga Stelvio Di Spigno) –
2008; Medida de vida (përkthyer në spanjisht nga
Carlos Vitale) – 2009; Ditët e Naimit (poezi, ditar
nga Tetova 2008) – 2009; Genius loci (18 poezi me
pikturat e Normanno Soscia-s).
Veprat e tij janë përkthyer në frëngjisht, spanjisht,
anglisht, gjermanisht, greqisht dhe gjuhë të tjera.
Në Edicionin XII të Festivalit Ndërkombëtar të Poezisë ‘Ditët e Naimit’ iu dha çmimi special letrar ‘Ditët
e Naimit’.
Jeton në Formia dhe punon si operator kulturor. A ka
themeluar gjithashtu edhe shoqatën: “La stanza del
poeta”(dhoma e poetit) që merret me organizimin e
një festivali ndërkombëtar poezie; si dhe një kolanë
libërthash me të njëjtin emër, ku janë botuar shumë
shkrimtarë mesdhetarë (italianë, francezë, spanjollë, shqiptarë, algjerianë, tunizianë, të cilët kanë
disa botime në këtë kolanë). www.giuseppenapolitano.it stanzadelpoeta.wordpress.com napolitano.
giuseppe@ymail.com

VARIACIONE MBI TË BËRIT POEZI
(vetes sime)

Më kot i ruan kujtesat –
tashmë zhele të pamundshme për riciklim
Nëse jeta na shkakton një plagë
në fjalë (pa plagosje
nuk ka art – thuaj ti) a mund të shërohet
dhe a ndihmon ta copëtosh shpirtin?
**
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Giuseppe NAPOLITANO
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Nuk mjafton të jesh poet:
duhet të bësh poetin – të ndërtosh
përditshëm një mision
si buka e djeshme
kur është e mirë
ashtu dhe poezia është e mirë të nesërmen
Por ai që ka uri
e ha mbyturazi
sot pa e shijuar
deri në fund shijen
**
Drejt gjërave të përndershme poezia
josh ata që dëgjojnë pak
por ai që dëgjon merr
ndër duar
jetën e vet dhe e dhuron
(përkim ndjenjash dashurore!)
që në kohë
një gjurmë sosh të mbetet
për vëllanë që do të vijë
duke u rrekur
në kohë të udhëtojë
shtigje të tjera në paqë të jetojë

ËNDRRA JONË E GUSHTIT
(Gruas sime, bijës sime)

Ti më mëson durimin e jetës
po më ndoqe pa ngut
dhe po deshe të kuptosh se si
kjo e ajo gjë bëjnë një dyshe të ndryshme
*
Krah meje karrigia
bosh dëshmon
melankolinë që të kam
këtu
por me t’u fashitur mendja
tash as vetmia
s’e shqetëson – as
qielli grigjor i gushtit

MË PËRKËDHEL DORA JOTE
(in memoriam për tim atë)

...pastaj thuajse të gjitha bashkë
mbi sheshin e çinarëve gjethet
bien – është vjeshta
e përndezur nga kalimi i dërgesave
dhe e lë pa frymë kë beson
se mund të rreshken në vakësinë
e një stine ende të paardhur mirë
*
E përkëdhel këtë ajër dora jote
vel mbi kodrina – veçse
dofarë kërcitjesh mes degëve:
heshtin krijesat e tokës
ditën që s’dëshirohesh për kujtimet
- edhe një muaj dhe Kërshëndellat! por qielli
ka ngrohtësinë e stinëve tjera
dhe e ngrohtë fjala që thoshe
për nga natyra e mirësisë së njeriut
vonë ëmbëlsohet pirgu i mendimeve
dua të shoh përmes syve të tu përtej
kësaj vuajtjeje që ndez jeta
dua që në vargje të më lësh një magji
që të çelet nga ledhatimi i të nesërmes
Përktheu nga italishtja: Elvana ZAIMI
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ngre vështrimin: asgjë më
s’kërkoj
- mora dhuratën më të bukur
të yjeve që një ëndërr e dyfishtë
ndezi në dëshirën tonë
(besonim deshëm të besonim)
hera e fundit që i pashë të binin
:është fruti ynë që na ushqen oxhakun
e një jete që tashmë jeton ndanë nesh

Kristiana NEGOESCU (Rumani)

Amir Or u lind në vitin
1956, në Tel Aviv. Ai është
pasardhës i rabinëve të
famshëm Elimelech nga
Lizhensk dhe Rashi. Studioi
filozofi dhe fe të krahasuara në Universitetin Hebraik të Jerusalimit, ku më
vonë lekturonte për fenë e
lashtë greke. Or është autori i tetë vëllimeve me poezi, i fundit prej të cilëve është Muzeu i kohës (2007).
Poezitë e tij u botuan në më shumë se 30 gjuhë në
antologji, revista dhe në tetë libra në Europë dhe në
SHBA. Botimet e tij të fundit në anglisht janë Poezi
(2004) dhe Ditë (2006), të dyja nga shtëpia botuese
“Dedalus”, dhe Pllaka nga muzeu i kohës (ArtAark
2009). Ka botuar edhe pesë libra me përkthimet e
tij në hebraisht dhe poemën epike fiksionale Kënga
e Tahirës (2001).
Or është laureati i vitit 2000 i nderimit “Pleiades”
për “kontributin domëthënës për poezinë moderne
botërore”. Është lauruar me çmimin “Bernstein”,
çmimin “Fulbright” për shkrimtarë, çmimin e Poezisë
të Kryeministrit dhe për përkthimet e tij nga greqishtja e lashtë me çmimin e Nderit të Ministrisë së
Kulturës.
Or ka lekturuar dhe mësuar poezi dhe shkrim krijimtar në shkollën “Helicon” dhe në universitete në
Izrael, Europë dhe Japoni. Është kryeredaktori i Shoqërisë “Helicon” dhe drejtori i Shkollës HebraikeArabe të Poezisë “Helicon”. Është koordinatori kombëtar i programit UPC të sponsorizuar nga OKB-ja
“Poetë për Paqe”. www.amiror.co.il

GJUHA THOTË
Gjuha thotë: para gjuhës
gjendet një gjuhë.
Gjuha është gjurmë
me njolla atje-këtu.
Gjuha thotë: dëgjo tani.
Ti dëgjon: këtu ishte
jehona.
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Amir Or
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Merre heshtjen dhe përpiqu të heshtësh.
Merri fjalët dhe përpiqu të flasësh:
matanë gjuhës, gjuha është plagë
nga e cila bota rrjedh e rrjedh.
Gjuha thotë: është, s’është, është,
s’është. Gjuha thotë: Unë.
Gjuha thotë: hajde, le të flasësh ti,
le të veprosh ti; hajde, thuaj
ti ke thënë -

BARBARËT (RAUNDI I DYTË)
Nuk i kemi pritur barbarët kot,
nuk u mblodhëm kot në sheshin e qytetit.
Të mëdhenjtë tanë nuk u vishën kot togat e tyre
zyrtare
dhe ushtruan fjalimet e tyre për ngjarjen.
Nuk dërrmuam kot tempujt tanë
dhe ua ndërtuam të rinj hyjnive të tyre;
aq mirë i dogjëm librat tanë
që nuk përmbajnë gjë për njerëz si ata.
Siç parathoshte profecia, erdhën barbarët
dhe morën çelësat për qytetin nga dora e mbretit.
Por kur erdhën, u vishën me veshjet e vendit,
dhe zakonet e tyre ishin zakonet e shtetit,
dhe kur na urdhëruan në gjuhën tonë,
nuk dinim më se kur
barbarët kishin ardhur te ne.

NJË GOTË BIRRE
Vrasja perfekte nuk ka arsye, tha ai,
vrasjes perfekte i duhet vetëm një objekt perfekt,
siç ndodhi në Auschwitz.
Jo krematoriumet, patjetër, por si ishte
pastaj, jashtë orarit të punës.
Dhe ai ra në heshtje
duke shikuar shkumën mbi birrën
dhe duke pirë një gllënjkë.
Vrasja perfekte është dashuri, tha.
vrasjes perfekte nuk i duhet asgjë perfekte
përveçse të japësh
aq shumë sa mundesh.

E vërtetë është, një punë e ndershme çliron shumë,
por
një vrasje perfekte nuk humb
asnjë pikë,
si buzët e një fëmijë, shpjegoi,
si rëra dhe shkuma,
si ti
duke dëgjuar,
duke pirë gllënjka dhe duke dëgjuar
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Madje kujtimi i shtrëngimit të fytit
është i përhershëm. Madje ulërimet që përkundën
dorën time,
madje shurra që ra si hir mbi mish të ftohtë,
madje taka e çizmes zgjon një tjetër amshuri,
madje heshtja,
tha,
duke shikuar shkumën.

Amir IBRAHIMI (Kosovë)

Ekrem Ajruli u lind më 1
shkurt 1957, në fshatin Sëllarcë e Epërme, të Tetovës.
Ka botuar Marshi i demonëve (1995), Rroftë e qoftë
Lolestani, 2004, Kur qesh
Doktor Valuta, 2007.
Ka marrë pjesë në manifestimeve të ndryshme letrare.
Në Festivalin e Dytë Ballkanik të Poezisë në Lushnjë,
u nderua me çmimin e dytë për poezi.
Punon në shtëpinë botuese “ArbëriaDesign” – Tetovë,
si drejtues i sektorit të botimeve.
Jeton në Tetovë.

INKUBATORI
Pus pafund
profilesh
të ndryshëm
tregëtar
matrapaz
hoxhallar
letrar
drejtor burokrat
ministërlugat
shefa biznesi
klane interesi
krijesa egzotike
që preferojnë heshtjen
vetëm kërcëllimë
e karriges
ua zgjon kureshtjen
politikan butak
nënë sqetull mbanë
shtatë a tetë bajrak
rrofshin
inkubatorët politik
shpëtimtar të miletit
depo kukullash
të pushtetit
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Ekrem AJRULI

Duart shtrirë kah shpresa
Sytë përplot melankoli
E rrahin erërat shiu pa mëshirë
Kur nuk gjen ngrohtësi
Trastën plotë premtime
Si e kalon natën ku
Parqet, skutat ka atdhe
Shtëpi kartonët Made in EU
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LYPËSI

ANAL(-)ISTI
Feston lagjja
Majë plehut këndon këndesi
Gëzohet tërë mëhalla
Anal(-)ist është bërë bilmezi
Shkruan me shtërzim
Ca ese e analiza
Krekoset pa fije turpi
E dëgjon të djeg kërthiza
Merr bekimin prej padronit
Dhe vërsulet mbi fletore
Për të ruajt lezetin e fronit
Bën do shkrime hamullore
Lapsin n’dorë si jatagan
E vringëllon ditë e natë
Ku e dinë anal(-)ist bilmezi
Se arti s’duron diktat.

ATDHE
I shenjti Atdhe
Me shekuj numëron beteja
I lidhur ec mbi dhe
Në trup të radhiten plagë të reja
Fqinjët të djegin flamurin
Çdo dit të rrudhin kufi
Tjerët na e lidhin e zgjidhin ushkurin
Dhe ne heshtim përsëri

Valerio Orlić, një shkrimtar
dhe poet kroat, jeton dhe
shkruan në Rijekë, ku u
lind më 13 shkurt 1967.
Veprat e tij letrare u botuan
në botime kroate dhe të
huaja si: Književno pero,
Književna Rijeka, Sovremenost,
Irin-Pirin
dhe
shumë të tjera. Deri më tani ka botuar pesëmbëdhjetë libra. Poezitë e tij u vunë në muzikë dhe u përkthyen në italisht, anglisht, gjermanisht, polonisht,
bullgarisht dhe maqedonisht.
Është themeluesi dhe kryetari i Shoqatës së
Shkrimtarëve Kroatë si dhe anëtar i disa shoqatave
kulturore: Shoqata e Shkrimtarëve Kroate, Shoqata
e Poetëve Kroate të Haikut, Shoqata e Poetëve të
Haikut Rijekë. Është nismëtari i “Festivalit të 1-rë të
Letërsisë – Dita e Shokut të Librit” në Rijekë, 2008,
dhe i revistës letrare “Književno pero”.
Librat e tij të poezisë të botuar janë:Gjurma e fatit
(1997), botuesi “CD Library VAL”, Rijekë, Zinxhirët e
ngjyrave & Mbledhësit e grackave (1997), botuesi
“CD Library VAL”, Rijekë, Fijet e argjendta (1998),
botuesi “ANDROMEDA”, Rijekë, Mos hyj pa të drejtë
(1999), botuesi “Andeomeda”, Rijekë, Mjeshtri i
kohës së vet (2003), botuesi “ANDROMEDA”, Rijekë,
Mendimi i humbur (2004), botuesi “Triler”, Rijekë,
Në heshtjen e hijes (një përzgjedhje poezie dashurie,
2006), botuesi “Andromeda”, Rijekë

ZAMBAKË TË KUQ
të kam zgjedhur dhe të kam spërkatur me zambakë
të jap jetë
sepse lavdia ime do të jetojë më gjatë se ti
të puth shpirt i ëmbël
dhe shtrëngoj fort trupin tënd në qoshe.
erotika shpërthen,
jemi në buzë të pavdekshmërisë.
trupat tanë janë të dëlirë
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Valerio ORLIĆ
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jemi të pafajshëm të shtrirë në fushën e
zambakëve themelorë.
e bardha është një kaos pavdekësie,
qeniet dorëzohen pa kufi
erosi i është më afër kënaqësisë,
e keqja e dëgjueshmërisë është zgjuar
eva ka dëgjuar gjarprin dhe ka humbur
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lumturi,
kureshtja e ka vënë dashurinë
në kurth.
dhe unë kam spërkitur zambakë prej teje
për ta përshpejtuar këtë dashuri të pafaj të ndaluar
dhe atëherë hapet dheu
dhe të tërheq në mbretërinë e tij.
dhe unë kam spërkitur zambakë prej teje
dhe ata janë të kuq, të kuq, të kuq...

MAGJI
je e ulur mbi kreshtën e lartë
jam magjiplotë me bukurinë tënde
dhe harmoninë e këngës.
ti më çmend
dhe më zvarrit drejt vdekjes.
odhiseja është i lidhur në direk
për t’i bërë ballë thirrjes sate.
por unë nuk kam as barkë, as trap.
jam vetëm një i vdekshëm
që do pasionin tënd.
kush mund ta ndalojë ëndrrën?
më thuaj, ti, ti, që je e ulur
mbi kreshtën e lartë nën detin
a është e mundur për mua
a mund, a lejohem t’i mbyll sytë,
t’i mbyll fort,
a mund t’i hedh një sy trurit tim për ta ndalur
këtë magji të çmendur.
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nëse ndonjëherë ke dëshirë të më shohësh
nganjëherë
do të më gjesh
si marr një sy gjumi, pa lëvizje,
në fushat erëmira me diell.
mbi degët e qershisë.
mbi renë që qan. mbi dallgët e detit,
në plasën e shkëmbit. në pasqyrën e jetës sime,
në një atmosferë të heshtjes.
do të më gjesh në çastin e shoqërisë së vërtetë.
do të më gjesh në fjalinë e fshehur
në një mendje të hapur, në fjalë të qarta,
në netët pa gjumë.
do të më gjesh. në miqësi.
do të më gjesh.
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PRAPA PERDEVE TË SË KALUARËS

Amir IBRAHIMI (Kosovë)

Hristo Petreski është lindur
më 1957 në Krushevë. Ka
kryer Fakultetin Ekonomik.
Është themelues dhe drejtor
i shtëpisë botuese “Feniks”
dhe fondacionit “Makedonija prezent”. Është anëtar i
Shoqatës së Shkrimtarëve
të Maqedonisë nga viti 1985. Është një nga themeluesit e revistës “Stozher” dhe manifestimit “Praznik
na lipite” (Festa e lipave). Tash është kryeredaktor i
revistës “Trend”.
Veprat poetike për të rritur: “Pasqyra” Shkup 1979,
“Vazhdon” 1980, “Nevojë vullkanike” 1981, “Bisedë
me murrët” 1981, “Në dredhëzën krimb” 1982,
“Maja”, 1983 “Mburoja” 1985, “Trupi i huaj” 1990,
“Udhëtar në kthim”, “Oxhaqe”, “Çelës i qelqtë”,
“Gjuhë e gurtë”, “Leximi i të pashkruarës” 2009.
Vepra poetikë për fëmijë “Bonsai”, “Gjel i bardhë,
erë e zezë”, “Të mençurve nuk u duhen shkallë
për të hipur”. Proza për të rritur “Dyqan në ajër të
pastër”, “Dreq i mirë”. Proza për fëmijë: “Dashuri
plus”, “Tramvaji i Shkupit”, “Fshehtësia më e madhe”, “Lamtumirë, Kenzo Tange”.
Kritika: “Enë të ngjitura”.
Publicistikë, antologji, etj.
Ka marrë çmime të shumta

PETRITI DHE I ZOTI
Kur i Zoti do të lëshojë petritin nga duart e veta
Rrezikon që ai të fluturojë në pa kthim dhe asnjëherë mos t’i kthehet
Për atë i zoti shpesh pyetet:
Ç’është ajo për të cilën petriti i kthehet prapë!?
Ndoshta edhe petriti atëherë pyetet:
Pse i zoti aq lehtë e lëshon të fluturojë i lirë
Përse pret që ai prapë t’i kthehet
Dhe përse ai me të vërtetë prapë i kthehet?!
Edhe i zoti edhe petriti i dinë përgjigjet:
I zoti mendon se petriti atij i shërben
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Ndërsa petriti beson se ai i ndihmon atij në gjueti
Prapë se prapë: që të dytë janë të kthyer nga gjahu
Qeni dhe kali janë vetëm një dekor në shoqërimin
e përjetshëm
por i zoti nuk ka të drejtë në asnjë gabim
në të kundërtën: më kot do të bërtas, lut, pret dhe
petritë të tjerë të përcjellë
petriti i ikur kurrë nuk do t’i kthehet!!

NJERIU PREJ QELQI
Njeriu është prej qelqi
i hollë, i thyeshëm, i lehtë
për një çast të bie nga dora
dhe përplaset në patos
copëtohet në copë më të imta
në betonin, nga mermeri, nga pllakat
dhe asnjëherë më nuk është ai
që dikur më herët ka qenë.
Ai nuk ngjitet
nuk bashkohet
më kot i mbledhësh copat
mundohesh t’i kthesh
në gjendjen e parë
më kot, mos u mundo më shumë
por beso se ashtu duhej të ishte
e keqja aty le të shkojë

KËNGA
Ajo do të paraqitet për moment
dhe do të zhduket
si peshku nën ujë
që tregon vetëm kurrizin
ose e tëra do kërcejë mbi ujë
por asnjëherë nuk do ta zësh.
Ajo është bukël
Që me durim dredhon pas hambarit
Për të kapur gjahun e saj
Dhe ti vë në shënjestër- gjah të bëhet ajo për ty
Do ta pastrosh vallë kockën e peshkut
do ta shijojë vallë bukla mishin
dhe ti gëzofin e saj të butë

Më pas ajo merr forcë
Në zemrat e të tjerëve do ngulitet
Ndërsa krijuesi mbetet fajtor për të
për rrugëtimin e saj të papërcaktuar
me të cilën do të ballafaqohet vetë.
Ohër 31.07.2008

RRUGË
S’ka rrugë më të mirë
Se rrugëtimi i parë
Dhe ti shko shih tash
Bridh nëpër pyll
Zvarritu nëpër kaçube
Mezi do të dalësh në lendinë
Dhe nëse do
Rrokullis gjuhën
përmbysi fjalët
ose fol, trego
dhe pastaj ose do ta kryesh punën
ose do t’i biesh kokësh
Lehtësia e gjetjes së rrugës
dhe lehtësia e shprehjes së fjalës
asnjëherë nuk do ta ndiesh magjinë
e kërkimit, të anës tjetër, të krahasimit
sepse ose vertikalisht ose majtas-djathtas
ose me emërim, ose me përgjithësime të detyrueshme!
Ohër 31.07.2008
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Këtë mjeshtri i frazave
në fund të këngës do ta thotë
si skulptori që nga një copëz glinë
do të bëj kokë, pastaj duart dhe në fund këmbët
do ta lëshojë skulpturën të ecë
ose kirurgun për ta mënjanuar perden
dhe plaka sërish do ta shohë dritën e bardhë
Kështu dhe kënga mbin nga mendimet
Se nga hiçi do të bëhet diçka
E cila nga leximi i parë frymon
fillimisht nga krijuesi i saj

Amir IBRAHIMI (Kosovë)

Vesna Miculinić Prešnjak
(1951) ka diplomuar në
drejtësi dhe psikologji. Deri
më tani ka botuar 19 libra.
Veprat e saj kanë dalë në
shumë antologji dhe almanakë brenda dhe jashtë
vendit të saj. Shkruan edhe
në kroatishten standarde
edhe në një dialekt. Libri i saj me poezi “Një dritë
në errësirë” u përkthye në polonisht, ndërsa libri i saj
me tregime për fëmijë, “Fëmijët nga stacioni hekurudhor Rijeka” në maqedonisht. Është anëtarë e degës së Rijekës së Shoqatës së Shkrimtarëve Kroate
(DHK). Është edhe anëtare e bordit redaktues të
revistës “Pena letrare” dhe kontribuese për shumë
botime të huaja periodike. Ka marrë pjesë në një seri
festivalesh poezie në Greqi, Bullgari dhe Maqedoni
dhe ka fituar disa çmime letrare ndërkombëtare.
Disa prej poezive të saj u përkthyen në anglisht,
italisht, polonisht, shqip, maqedonisht, bullgarisht,
japonisht dhe turqisht.

TETORI I KUQ
Kjo ditë e katërt
e tetorit
pikon në erë
kur agimi digjet pa flakë.
Shkalla e parë, shkalla
e fundit.
Këto ishin të vetmet fjalë
me të cilat më udhëhoqe
nëpër mjegullën, në natë
Preke gishtat e mi
E jo, nuk luante asnjë gabel
ndonëse doja muzikë të tillë aq shumë.
Rërë gjendej nën këmbët e mia
kur një mace u shfaq nga diku.
E frikësuar kërceu poshtë nga muri.
Vetëm sytë e saj përvëlues
dukeshin qartësisht.
Shkalla e parë, pastaj shkalla
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e fundit.
Për një cast dëshirova
që kishte ende një numër të pafund.
Në zërin e heshtjes së mbytur
prapa malit shkëmbor
lehte qeni i dikujt.
Është tetor,
por pse dita e katërt…
Nuk shihet asnjë lëndinë,
o Zot
çfarë gëzimi
argëtohet në verë të kuqe.
E para, e fundit…
dhe në gjithë rrugën drejt dhembjes
e vërteta rrokullitet më tej
e pafajshme, lakuriqe.
Ti më përqafove.

NËN FENERË TË VJETËR KINEZË
Do t’i ndiqja zogjtë
vetëm për të të takuar përsëri
në perëndimin e diellit
dhe për të parë fytyrën tënde
të rrezatojë nga bukuria
Do ta ndiqja erën
për t’u lëshuar në
rrymat e lumenjve tanë
dhe për t’i lutur qiellit
që ty të më japë bashkë me vesën
dhe të fshehur në flokët e mi
do të mbaja një kurorë
nga petale trëndafilash të egër
dhe do t’u lutesha të gjithë uraganëve
t’i mos lejojnë askujt
në ëndrrat e mia
të të marrë, të të largojë…
E veshur në frymën tënde
dhe e pastruar nga shikimi yt
numëroj të gjitha çastet që kaluam
nën fenerë të vjetër kinezë
kur këndoj këngën tonë
kurse po rri e ngrirë dhe vazhdoj të rri

Por ende, o ankthi im,
ëndërron ti në djepin e dritës
derisa një këngë e butë zogu
të zgjon dhe krahu i tij
prek fytyrën tënde erëmirë
Ftoi im
pema ime e mëngjesit të hershëm
të dërgoj përshëndetjet e mia
nga Deti Adriatik
nga Deti Adriatik

KTHEHEM TEK TI
Po kthehem tek ti, o mëngjesi im,
në agimin e shpërndarë dhe të zhveshur
nëpër shtratin e lumit të vërshuar.
Jam e veshur më së miri në dantella
prej dallgëve të shkumëzuara të kaltra
ndonëse zona e tërë fshatare
digjet në valë moti të nxehtë
Po kthehem tek ti, o drita ime
nëpër pikat e vesës së kripur
që të përkëdhelësh kurorën time të shpresës
dhe këmbët e mia të mavijosura pa këpucë
Po kthehem tek ti, o nata ime
e gatshme për prekjen e një ëndrre
për shtrirjen e dorës sate të butë
Një etje për tufat e tua me lule

DITËT E NAIMIT 2009

Ftoi im pranë lumit
i veshur me vend me rrobë lulesh vjeshte
me fytyrë të larë në vesë të ëmbël mëngjesi
dhe vetëm era
fshihet prapa kurora e tij të vjetër
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PRANË NJË LUMI TË QETË

Blerim MINKA (Shqipëri)

Azem Qazimi u lind më 6 shkurt 1977 në Strugë,. Ka
mbaruar Universitetin e Tiranës, Dega Gazetari. Ka
botuar: “Të bekuarit, sfera” (tregime, Tiranë, 2005),
“Ajri i kryqëzimit” (poezi, Tiranë, 2008), “Fjalor i
mitologjisë dhe demonologjisë shqiptare” (Tiranë,
2008). Përkthieu: William Faulkner, “Një trëndafil
për Emilinë” (tregime të zgjedhura, Tiranë, 2004),
Horhe Luis Borges, “Libri i qenieve imagjinare” (Tiranë 2005); “Tregime amerikane të shekullit XX”
(antologji, Tiranë, 2006), John Banville, “Deti” (roman, Tiranë 2006), Horhe Luis Borges, “Libri i rërës”
(tregime, Tiranë 2009) etj.

SANTA CONVERSAZIONE
Sipas “Shënimeve...” të Rilkes

Figurat siten në ajrin e rrallë të Umbrias,
të qeta e të qarta në festën e gjesteve.
Mes gjestesh ato marrin fjalën
e, me veprime që kufizohen vetëm tek zëri,
shtojnë në skenë intimitetin e qetë
të asaj që s’duket.
Në ajër takohen gjestet, rrokjet,
dhe me të tashme, rastësi e hare
mbruhen përmallime të bekuara,
por vetëm kur hapet prapa tyre
një sfond prej mija zërash që rrallohen.
Figurat që mbërrihen me gjeste pëlqehen,
dhe e mbushin me buzëqeshje arin e sfondit.
Breroret e shenjtëve,
ashtu si kaskat e zhytësve, janë plot ajër.
Vetmia e secilit e di se kur duhet të bjerë në sy,
dhe se ndër tingujt e ditës dhe të natës,
këta solo do të braktisin vetjakësinë,
për hir të melodisë që do të mbushë sfondin
me këngën e përbashkësisë me Zotin.
1 maj 2009
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***
E kanë diellin përballë
dhe këndojnë psalme flijet nën portokaj,
pezull mbi syprinën e lëmueme të gjetheve,
nën shekujt e ngjyrnave e n’prehnin e Maries.
Ashtu lindet nji lavd
ku luhatet, si në trekambësh,
fyti i mavijosun i muzgut.
Gojët e greminave flasin me njerëz,
që gjithnji e ma qartë duken në terr,
e u thonë a ka kund ndonji vend
ku mundet me u ndërtue me kashta flakësh ksolla,
e negër prej hane, eukaliptesh e limonash?;
për zanin e veshun me myshk e me ikje kohe,
për zanin e veshun me gjelbrim,
që gjelbrim s’asht, po vdekje që avytet?
3 maj 2009

NGJARJET E GROPAT
KU LYPSEJ T’QENË NGJARJET
Ngjarjet e gropat ku lypsej t’qenë ngjarjet,
ta mbushin zemrën me dhambë të hapun n’etjen
që ndryn mbrenda përvoja e synit.
I bamë trup, mishi i ngushllimit
anohet mbi honet e metalet e nji nate
me kumb të ntrashun kumbone.
Ndër tokat rrëpina të vullnetit,
eterit të rrashtës i varet nji mjegull gjaku
që e nginj stërvinën e zemrës me randesë puplash.
Vullnet shpërhapet nëpër trupin e ngjarjes,
që del nga e dukshmja
për të vû kambë në mrekulli.
Po asht e ditun,
duhet nji mish ma i bindun në pjesët ma t’buta
me fitu tejdukshmëni.
E zamë për nji çast se dita, tue fshehun kryet,
ndriçohet nën korien e rrezeve.
Po ç’mbetet prej dite, pos ditës së tkurrun
n’pavdekshmëninë e nji çasti?
18 prill 2009

Remzi Salihu u lind në Gajre të Tetovës. Shkollën fillore dhe të mesmen e kreu
në Tetovë, kurse Fakultetin
Filozofik- Dega e Letërsisë dhe Gjuhës Shqipe
në Prishtinë. Pos poezisë
shkruan edhe kritikë dhe
përkthen nga gjuha gjermane. Ka përkthyer poezi të Erih Fridit, Paul Celanit,
Roze Auslanderit, H. M. Ecenzbergerit, Folfgang Behlerit, Ulla Hanit, Myhael Krygerit, si dhe studimin
,,Mjeshtria e interpretimit,, nga Emil Shteigeri, etj.
Në konkursin letrar ,,Goranova prolet,, të Zagrebit,
fitoi me librin ,,Fluturimi i largët,, të cilin shpërblim
e botoi Rilindja, 1987. Librin e dytë ,,Sheshi i shtrigave,, e botoi më 1992, librin e tretë ,,Gjurmë
malli,, ia boti ,,Flaka,, 1993. Ka qenë themelues i
Klubit letrar në Tetovë dhe redaktor përgjegjës i Revistës ,,Vlera,,. Ai, po ashtu është njëri ndër themeluesit e Lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve në Zvicër.
Një kohë ka qenë në Kryesinë e Shoqatës së Poetëve
,, Pro dichtung Ballada,, etj. Ai është fitues i disa çmimeve dhe pjesëmarrës në disa manifestime letrare.
Ka punuar disa vite në arsim. Një kohë të gjatë ka
vepruar dhe punuar jashtë vendit në Zvicër.
Tani jeton si krijues i lirë.

RRËNJËT
pesha ime shtrihet
në rrënjët e pemës
me fryte të kafshuara nga dielli
në duart e mia
trungu shpërndanë degët
yjet bëjnë dritë ngazëlluese
nëpër rrudha balli
nëpër diskursin e fjalëve
mjegullat lëndojnë
metaforat e thyera në asht
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fryti më bie nga dora
shkëlqimi i tërheq hijet
dhe thellë në mua
varen rrënjët e gjakut

SHTEG I HAPUR
Ecën me këmbët
e ngjitura në qiell të hapur
me kokë lëpinë damarët
dhe kufijtë e vrazhdë të [At] Dheut
Lirinë e nxjerr të përgjakur nga konserva
e ushtarit të vrarë ekspres në betejë
nëpër zorrët e robërisë lidh vetminë
Luan shah me kuajt hingëllues të ditës
që marrin byk lëndinash
nëpër mullarin harkorë të kohës
hapësirën e ndriçon me yje
si meteor ndriçimi mbetet nga toka
shteg i hapur në sheshin e shtrigave

SHKRIRJA E VETMISË
me duar të lehta
ajri m’i krehën
mendimet e elektrizuara
me gishta prej polemi
vizatoj profilin tënd
dhe mbaj gjallë drejtpeshimin
e kujtesës në parakalim urie
mbështillem me zjarr krateri
në trupin e salduar nga malli
për të mbajtur gjallë kujtesën
dhe largimin e ndjeshëm
nga elektrodat e shpirtit të ndriçuar
mbi kodrat e fuqisë së errtë
të krahnezave të vetmisë së acartë
shkrihen shikimet e prushta
nëpër dritaret e trupit të magjepsur
të shtanguar në profil vetmie
në shtegun e pa ndriçuar të kozmosit

Jørgen Jacobsen Sonne u
lind më 1925 në Kopenhagë. Cand. mag. në histori
dhe anglisht (+ frëngjithst),
tezë për një bank të fuqishme investimi dhe rrjetin
e saj të karteleve.- Punë
në muze, në një gërmim;
mësim në të gjitha nivelet dhe në tri universitete; punë
letrare dhe dramatike në Radion daneze dhe për teatro; veçanërisht me dy pjesë mesjetare mrekullish.
Debutim më 1950, 17 përmbledhje poezish, dy romane, një libër tregimesh dhe ese pafund.- Përkthime nga anglishtja, frëngjishtja, gjermanishtja,
italishtja dhe spanishtja + latinishtja, prej vitit 1100
deri më sot. Në mënyrë indirekte nga greqishtja dhe
kinezishtja.
Veçanërisht poezi afrikane të viteve 1960 dhe poezi
popullore si dhe redaktimi i shkrimeve të legjendave
norvegjeze, nga kohët elizabetane, folklor grek,
shkretëtira arabe dhe India e sotshme.
Për një kohë të shkurtër zëvendëskryetar dhe kryetar
i Klubit Pen danez. - Një poezie u dha një melodi
nga kompozitori danez Per Nørgaard. -13 çmime
private, 13 çmime zyrtare, para së gjithash Bursa e
përjetshme shtetërore.
Është përkthyer në anglisht, greqisht, gjermanisht,
frëngjisht, italisht, holandisht, letonisht, rumanisht,
hungarisht, maqedonisht! (përkthyes Boiomil Guzel):
Në: Kulturen zivot. Makedonija. Gocina 10, broj 7/8
(septemvri/oktomvri 1975), p. 12) dhe arabisht. Dokumentimi i bujqësisë tradicionale sardenjase dhe
këndimit të improvizuar sardenjas të poezive..- Përmbledhje fotografish për Arkivin Danez të Folklorit si
dhe inçizim për këtë arkiv të dramës tajlandeze me
maska nang thalung dhe lojës tajlandeze me hije.
Piktura dhe qeramika në ekspozitën ”Vjeshta e artistit” në vitet 1950. Në vitet 1990, montazhe dhe një
”art natyror” praktik në një seri ekspozitash.

SIGURISHT SALISBURY
I mpirë në mëngjes dhe i përjashtuar, po thith lëng
portokalli; po shoh:
Konturë mbi diellin e nxehtë, të zezën, palëvizhsh-
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mëri; dhe atje
të dy macet rreshqiten nëpër oborrin
në këtë grand hotel kaq anglez
të shtrenjtë, i cili ha i shtangët:
mësalla të bardha, pëlhura “tweed” dhe fëmijë
të larë dhe asnjë
kontakt apo nerva. Por macet
po luajnë mbi rrogozin e tyre kokosi, të ngrohta,
duke u tërbuar (dhe Qymyri merr frymë i gjallë në
kërcitje dhe) e g o: befas dhe me një prekje të zezë
si pluhur i butë
mbaj njësinë time dielli dhe elektriciteti.

INFERMIERE TË NXIRA NGA DIELLI
Një pemishte e kuqe mangosh të pjekura
dhe degë ndriçuese në një lëmsh Lëkura e krahëve të gjerë
nën harqe të zjarrta vetullash
dhe flokë prej zjarresh të zeza Fëmija Buda si vallë përmbahej
duke u lutur me hijeshi, pa kafshuar fare?
Pra mos ulni më shumë kafazin e barkut
Më të hollë,
kështu që gjitë tuaj pluskojnë jo
aq të rënda nga hëna, nën fundin e përflakur,
nën sytë e zi si thikë.

PARË NGA LART
Bhaneshvar
Gjumashët narkomanë përgjatë këtyre rrugëve
të lagështa janë kufoma. U kanë ardhur shikues:
fëmijë, një qen. Ende nuk u sollën brenda
nga rrënimi dhe shirat, pas
masakrave, transferimit, arratisjeve të këtyre
njerëzve paqedashës, ata që kthyen faqen
duke mbështjellur zemërimin e tyre shpërthyes
dhe dëshpërim të zi në getot. Fëmijët e tyre tani
i shpërthejnë kampet.
Qentë do të kenë
shumë për t‘u lëpirë natën

Artan Arsllani u llind më
1978, në Tetovë. Shkollën
fillore dhe të mesmen i
kreu në Tetovë, ndërsa në
Universitetit të Shkupit,
Fakultetin Filologjik dega
Gjuhë dhe Letërsi Shqipe.
Ka punuar si gazetar, që
nga viti 2001, në të përditshmen “Flaka” në revistën “Lobi” të Shkupit, si dhe
në “Zëri” të Kosovës. Ka botuar disa cikle poezish në
faqen e kulturës të “Flakës”. Ndërsa, përmbledhjen
me poezi “Portali i yjeve” e botoi në vitin 2004, në
edicion të “Flaka”, Shkup.
Është anëtar i Drejtorisë së Festivalit Ndërkombëtar
të Poezisë “Ditët e Naimit”, Tetovë.
Punon drejtor artistik në Qendrën e Kulturës në
Tetovë.

SILUETA HAP DERËN
virgjëresha
me ujin e kristaltë
shuan etjen kalimtarit
silueta afrohet
troket në derë
lavirja lakuriqe
kënaq vetëm
agimin e parë
agimin e parë
duke harruar
yjet
e hëna e artë
udhëton
në pambarim

NGJYRA E ERRËSIRËS
kaltërsia ime
shijon ëndërrimet
në ngjyrat e errësirës
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(Maqeoni)
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Artan ARSLLANI
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thur këngë
hija e Mbretit
shihet në tokën e tij
kali i bardhë
vrapon në agim
princesha e ngujuar
pret ndihmë.

PORTALI I YJEVE
fati kalon nëpër lumin e harresës
gjurmon këngën e ngadhënjimit
me çelësin e humbur në histori
pret të zbulojë portalin e yjeve
fitorja e shpirtit të përmbysur
fillon të agojë me ditën e përbuzur
humbjen ua dorëzon duarve në pranga
që tretet natën në skëterrë
kënga e shpëtimit rrëshqet
me buzëqeshjen e agullimës
dielli bekon premtimin
hija humbet në horizont
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Skender Sherifi (autor shqiptar frankofon) u lind më
vitin 1954 në Viti (Kosovë). Është me origjinë nga
Tropoja e Shqipërisë. Jeton
në Belgjikë prej vitit 1956.
Autori ka përfituar një eksperiencë franceze në Paris
gjatë 14 vjetëve (19761990), duke qenë mysafir nderi i privilegjuar nga botuesi dhe shkrimtari
francez Pierre SEGHERS.
Ka punuar si gazetar i radios dhe i shtypit belg për
art, kulturë dhe spektakël.
Tani punon si profesor i frëngjishtes në Bruksel. Eshtë
autor i dhjetë librave të shkruara direkt në gjuhën
frenge (poezi - ese - dramë) Tri nga këto libra janë
të përkthyra në gjuhen shqipe: “Lojë dhe Kundërlojë” dhe pastaj “Oksigjeni” nga Ibrahim Rugova të
botura në “Rilindja” Prishtinë, pastaj të ribotuara më
vitin 2008 me titullin “POEZI - Skender Sherifi “ në
“Faik Konica”, Prishtinë.
Ndërkaq, libri “ Ateljetë e Endrave “ i botuar në versionin shqip në 2005 në “Globus R”, Tiranë, me një
përkthim shqip të Albert Nikolla.
Skender Sherifi figuron në Fjalorin e famshëm
francez të LARUSIT (Dictionnaire LAROUSSE) “Fjalori
i Letersisë Botërore” i botuar në Paris në vitin 2003, i
konsideruar nga francezët njëri nga 26 figurat më të
talentuar të letërsisë kombëtare në 7 shekujt e fundit (1400 - 2009) Ky fjalor botohet çdo 20 apo 25
vjet në Francë, mbas çdo gjenerate të re autoresh
që imponohen me talentin e tyre në fushën letrare.
Pastaj libri i autorit me titulin “Love” është konsideruar sipas nje vlerësimi të shtypit belg profesional të
kulturës, në Top 10 librat më të mira të vitit 2008 në
Belgjikë. Ai ka mbajtur gjithmonë lidhje të ngushta
me kombin e tij, dhe ja ka dhuruar publikisht, si testament letrar, vepren e tij Shqipërisë, Kosovës dhe
gjithë shqiptarëve, kudo që të jenë nëper botë.
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Skender SHERIFI

(BELGJIKË / KOSOVË)
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BALADA E KARDINALËSH
Tru-humbur në qeshje, lindjes se agut të butë,
Dete përmbysës e llavë djegëse për pyjet,
Shenjat e tua shfaqen porsi një lahutë:
Liburne e tejdukshme që në mungesë ngjyhet.
Poezia nuk e pret kurrë murrlanin,
Këngën e dashurie në portat e ankorimit,
Lot për tu derdhur, dhimbje në gjëmë,
Po kush, për ç’arsye.....të jemi fat-zi-thënë.
Në të katër pikat kardinalët,
Buzëqeshjen tënde pikin në delir,
Një zë qiellor, i butë, dhe i flashkët
Më bën të braktis të gjitha armët
E tu bindem furive të mia gjithë zhurmë.
Kur ti më shtërgon fashitem në fron,
Harroj që ka vajtime rrëke përjashta,
Ndërkohë që ti bën pothuajse mbretin Munon,
Blusitë do më marrin të nesër në flatra.
Kur ti më shikon mbytem në vorbull,
Thellësive të zhgjëndrrave poshtë e lart
Në kalimin drejt një planeti më të mirë rrotull,
Ti ndryshon si alien në një çast.
Kur ti më puth, unë e humb vetveten,
Ndër pyjet pafund të zhurmshme, valzuar,
Shkëlqimet e fëmijërisë, magjepsur,
Zemrën time lënë të dashuruar.
Si bardhnajë nga jugu poezia më pret,
Këngë dashurie në portën e ngulimit,
Lot për tu derdhur, qëndresë që thërret,
Po kush... vallë duhet të vuajmë trishtimit.
Në katër pikat kardinalët,
Buzëqeshjen tënde pikin në delir,
Një zë qiellor i butë dhe i flashkët,
Më bën të braktis të gjitha armët,
E tu bindem furive të mia gjitha zhurmë.
Një çështje stili fisnikërie dhe kujtimesh pa fund,
Të duash njëzet shekuj përpara lindjes,
Përgjatë simfoninë madhështore e fillese të
heshtjes.
E shtunë, 22 nëntor 1986 në Bruksel

Si mundemi të jetojmë irnosur sapo drita e diellit na sheh,
Kredhur në të keqen e Kozmosit,
thërrmuar si një kometë pas përplasjes?
Në zjarrin e syve që ka,
Rithan shpirtin e saj me bllokime përskuqëse zemre,
Të gjitha ngjyrat e varësis’ së pjesshme,
Zbukurojnë me ornamente kreshpat e nostalgjisë,
Vulsionet e saja reagojnë në fundet oqeanike,
Pasiguria zbehet e tretet,
Në lumenjtë e egër të shfrimeve.
Kohët e kallkanta shfryjnë në veshët e natës,
Një fjalë ardhur nga larg:
Çdonjëra prej bluve, pret ngjizjen orës vendimtare....
Si mund ta tjerrim një muzikë,
Përplot me diej e kurora ylberesh?
Thellë në plotësim të JON-QENIES, perdet e hollëshme,
Shëmbëllojnë si vlagë, tjerruar nga brendësia e
kohërave,
Bota e fluturakëve na kujton,
Zgafellën e boshatisur të ëndrrave të ikura.
Pasionet e saja të krispura që tulaten
mbi dëshirat e trallisura,
Asnjë njeri që ka kryer duflashe thellësisht të krisura,
Çlirim nuk ka veçse në jetën saj të lisëshme,
Rëniet e poezishme që përmbysin amën e tokën pjellore.
Si mund ta gatuajmë një kohë të pafund,
Me flokët e saj,
Pa asnjë të ardhur nga dimri?
Në vullkanin e buzëve të saj,
Gjuha përhap palcën e dashurisë,
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Brenda brendësisë së brendshme,
Të gjitha shenjat e ideshme ngjajnë me shpresat tona,
Fortuat e shirta sjellin kujtimet e dallgëta,
Në thellësi të qeshjeve melankolike.
Shtegtojmë kënd-skajeve për tu ndodhur në fundet
					
e botës,
Ku divi gllabëron malin me një uri te brylëshme,
Pa fjalë, pa kufij makar edhe të mjergullshëm,
Dhe dëshiron lugetërit e padukshëm,
Në tërbim për të kaluar muret.
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PARRIZËT (PARAJSAT) E DASHURISË
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Skalit sensin e tërmeteve ,
Gëlltitur me llava të mjalëta,
Hëna shpërthen erotizmin e saj argjendor,
Në ylber shëndrin ballin e tij,
Tuntaku hirues shugullon nëpër të,
Qenësishëm, si dhuratë zanash.
Shendevera jonë shtrihet në shtrat me një balenë,
Një mirazh rëre furrë e gjallë,
Përjetimi i mrekullive nuk ka çmim,
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Beli yt më ngjan me një zikikje uji,
Si mund ta zbukurojmë humbjen tonë
			
të padeshifrueshme,
Me një fyll a me një gjarpër .
Në shpërthimin atomik të bashkimit të kokoshit
					
e pulducit,
Thurthurja ja heq duvakun sekretit
			
të pjellanës njerëzore,
bizfitilat katosur mpilojnë çmendur mes tyre,
Gatuajnë burrzamet e shenjta amshore,
Një trampajë ariu shfryn tek hundët tona të vockëla,
Çdo shpërthim të qeshurash çliron ah-amat,
Një çoroditje yjesh nakatosur,
që shfaqen thekshëm në blunë e qiellit,
Pikërisht në rikrijimin që shkrin dëshirat e saj.
Njëri nëpër ferre, tjetri në parajsën e premtuar,
Drita e krijimit kruspullon trupat e engëllzuar,
Ju kërkoj të me rikrijoni për të më përjetësuar.
Si mund ta sundojmë të vërtetin cep me peshë të kohës,
Në katrahurën pluhurosëse të shekullit,
Dhe tradhtinë e gjysmës sonë, binjakut?
E shtunë, 30 nëntor në Bruksel

Përktheu Albert Nikolla

THIRRJE
qytete qytete të lindjes dhe
rritjes sime qytete boshe shterpe
një burrë që kalon dhe një grua
që gjendet para një vitrine
dhe të gjitha ditët që kalova brenda
mureve tuaja duke u strehuar
në mendimin më të thellë
qytetet e mia të lutjes

PËR ATA QË KANË RËNË…
për ata që kanë rënë ose
nuk janë përpjekur kurrë të depërtojnë
flakat për ata gjaku i të cilëve
qarkullon në damarët e mi
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Jon Tarnoc u lind më 1964
në Budapest. Ai është një
poet dygjuhësh (kanadezisht-hungarisht). Luan folk
rock me grupin e tij, The
SOPHIeSTICATED
(www.
myspace.com/thesophiesticated).
Librat e tij në anglisht: Midnight (Mesnatë) - Window Press,1992 Toronto, Kanada, MERZ, a Selection (Spaletta Books, Budapesht
-Tel Aviv - Toronto, 2000), Encyclopaedia MERZ www.
jontarnoc.com, 2007. Librat e tij në hungarisht janë
Tér és Idő (Toronto, 1990) dhe Ősország (shtëpia
botuese Belvárosi, Budapest, 2005).
Ka qenë bashkëredaktor i antologjisë së poezisë
bashkëkohorë kanadeze Crystal Garden (Budapesht
2001, Shoqata Hungarezo-Kanadeze e Miqësisë).
Është kryeredaktor i revistës së artit KILINCS, një
botim që del dy-tri herë në vit me një përzgjedhje
shkrimesh të reja nga Hungaria dhe me përkthime të
letërsisë bashkëkohore nga vende të ndryshme.
Jeton në Victoria B.C., Kanada.
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Jon TARNOC

(HUNGARI / KANADA)
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krijim prokrijim pjellje pa fund
për meshkuj të paparë ndonjëherë që rrinë
në gjestet e mia pa emra
për femra që përhapin spermën time
në barqet e tyre prekin veten
duke më kujtuar për ata njerëz
të harruar të padukshëm të padëgjueshëm filloj
të këndoj duke nxjerrë çdo tingull nga
qenia ime duke u zhytur në të
panjohurën për t’i zbutur fuqitë
e universit

PRANVERË, TORONTO
Je e mençur dhe e bukur, pothuaj
joshëse, por nuk të prek dot.
Dhe të dy xhepat mbi bluzën tënde,
që mbulojnë gjitë e tua që lëkunden,
në njërin një pako cigaresh dhe
në tjetrin një çakmak. O zjarr!
Po digjem, si ky bisht cigareje midis
buzëve të tua.
Mos më fik!

SHKRIMTARI
Kush mund të shikojë nëpër rrugët pa
humbur mendjen, pa marrë mesazhet e
ajrit elektrik?
Kush mund të ndalë të lëvizet
midis dy dashnorëve dhe kohëve të tyre,
të ndarë nga koha e tij, të paprekshëm?
Kush mund t’i ngulë sytë në zbrazëtinë gogësuese
të ditës duke pranuar, gjithmonë duke pranuar?

Cai Tianxin u lind më 1963
në Huangyan, Kinë. Ka
mbrojtur doktoraturën në
Teorinë e numrave në Universitetin e Shandong-ut
më 1987. Ai është poet, eseist dhe përkthyes i njohur
kinez. Ka botuar dhjetëra
librash me poezi, ese, përshkrime udhëtimi dhe biografi. Së paku pesë pjesë
të veprës së tij u përfshinë në metodat për nxënësit e
shkollave të mesme dhe studentët e universitetit.
Më 1995 themeloi revistën poetike Apollinaire, që
është tani njëra nga revistat më të njohura jozyrtare
letrare. Ka përkthyer kinezisht veprën e Jorge Luis
Borges, Gabriel Garcia Marqez, Octavio Paz, Antonio Porchia, Alejandra Pizarnik, Elizabeth Bishop,
Margaret Atwood dhe Apollinaire. Poezitë e tij u
përkthye në 20 gjuhë.
Ka marrë pjesë në festivalet të ndryshme poetike
ndërkombëtare. Cai ka marrë disa çmime dhe nderime, duke përfshirë “Shkrimtar proze i vitit 2003 në
Kinë” nga “Youth Times” dhe ishte njëri i tre finalistëve për çmimin “Vilenica Crystal Award për poezi”
në vitin 2005.
Jeton në Hangzhou, ndërsa punon profesor matematike në Universitetin Zhejiang.

NË OQEANIN E BOTËS
Notojmë në oqeanin e botës
me ditën tonë gjysmë të zhytur në ujë
me natën tonë gjysmë pezull në sipërfaqe
Nga ballkoni, ç’ke parë?
pranvera që lundron për një tjetër port këtu, atje, shpesh duke ndërruar kursin
Ura e mbikalimit është e ngurtë
vela e bardhë, vela e kuqe
përplasen me të dhe thyhen në muzg
Notojmë në oqeanin e botës

DITËT E NAIMIT 2009

(KINË)
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Cai TIANXIN
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vdekja – një flamur tërheqës
lart mbi një direk të paarritshëm

LUMI I MENDJES SIME
Më pëlqen të rri para teje
dhe të lë dritën e ballit tënd
të ndriçojë mbi lumin e mendjes sime
Flokët e tu të harlisur
shpërndahen mbi buzët e lumit si fshatra
aroma e tyre pluskon mbi erën
Kur afrohem më shumë
barka e vogël e hundës sate
kthehet shpejt mbrapa

BARKA E NATËS
Ajo është ulur qetësisht
me krahë të palosur në një
katërkëndësh të dybrinjënjëshëm
fascinues si gjëegjëzë
Kur ajo ngre kokën
sytë e saj nën flokët e kaftë
janë si dy kokrra të njoma, të freskëta rrushi
të cilat i përlaj me lakmi
Këmba e saj e bukur shtrihet
si një lavjerrës i palëvizshëm
dallgët e detit fryhen
dhe gjumi im avullohet
Buzëqesh kalimthi
duke zbuluar dy rreshte dhëmbësh
si një shegë
të varur hapur në ajër
Deti Egje, 1999

NUMRI DHE TRËNDAFILI
Pitagoras luante muzikë në hipotenuzë
duke spikatur sistemin e numrave racionale
një labirint aq të tejdukshëm si kuarc

Medellín, 2000

NGA MË LART
Nga më lart
do të shohësh
turma si kokrra rëre
të grumbulluara bashkë
të gjitha pak a shumë njëlloj.
Nga më lart
do të shohësh
shtëpi si guaska
me fytyrë të kthyer lart a poshtë
vështirë për t’u dalluar.
Nga më lart
do të shohësh
një qytet që fundoset
banorët arratisen në grumbuj
në trena ekspres të stërmbushur.
Nga më lart
Hangzhou, 1988

Përktheu nga kinezishtja në anglisht Robert Berold,
nga anglishtja në shqip Silke Liria Blumbach.
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shtëpinë e kishte në Samos në Detin Egje
si fëmijë kurrë s’donte të bëhej detar
as nuk joshej kurrë nga vajzat e bukura të Selanikut
numrat ishin trëndafilat-thesar të zemrës së tij
ato lule thellësisht të kuqe, të portokallta, të verdha
ose në të bardhë të dëlirë
ishin shprehjet e përkryera të mendjes së tij
				
të paarritshme
që e shtynin të shkruante pohimin e famshëm
		
“të gjitha gjërat janë numra”
Leonardo njëherë në Firencë i është përkushtuar
këtij parimi
duke shpërfillur magjepsjet e bukurisë së re Genevra
më në fund hoqi dorë për arsye që nuk njohim

Blerim MINKA (Shqipëri)

Agron Tufa u lind në 1 prill
1967 në Dibër. Studioi në
Fakultetin Filologjik të Tiranës e më pas në Institutin Gorki në Moskë (1994
-1999). Pas diplomimit atje,
ndoqi edhe programin e
masterit për filozofi arti në
Institutin e Kulturave Europiane IEK (1999 – 2001).
Është profesor i Letërsisë së huaj të shekullit XX në
Fakultetin Filologjik të Tiranës, si dhe jep lëndën e
teorisë së përkthimit në fakultetin e gazetarisë po në
Tiranë, si dhe në disa universitete të tjera brenda dhe
jashtë Shqipërisë. Është gjithashtu Kryetar i Këshillit
Drejtues të Radio-Televizionit Publik Shqiptar, President i Institutit të Kontakteve Kulturore.
Ka botuar vëllimet me poezi: “Aty te Portat Skee”
(“Onufri” 1996); “Rrethinat e Atlantidës” (“Aleph”
2002); “Avangardë engjëjsh” (“Ideart” 2005); “Fryma mbi ujëra” (“Fjala” 2007). Ka botuar romanet
“Dueli” 1998, 2002; “Fabula rasa” 2004; “Mërkuna
e zezë” 2005. Eseistika e tij është përmbledhur në
vëllimin “Janusi qindfytyrësh”, në librin me miniatura “Thembra e Akcilit”, si dhe në proces romanin
“Tenxherja”.
Ka dhënë dhe vazhdon të japë një kontribut shumë
bujar në lëmë të përkthimeve, duke sjellë në shqip
shkrimtarët dhe poetët më të rëndësishëm dhe mendimformues rusë dhe më gjerë: Ana Ahmatova,
Osip Mandelshtam, Mihaill Bahtin, Boris Ejhenbaum, Lev Tolstoj (Pullaliu), Josif Brodskij (Stacioni
në Shkretëtirë), Velimir Hljebnikov, Vladimir Nabokov, Vladimir Majakovskij, Andrej Pllatonov (Jushka),
Olga Sjedakova (Lëkurës rrjedh shikimi), Danjill
Harms (Iluzione optike), Vladimir Propp (Morfologjia
e përrallës), Jurij Llotman (Kultura dhe bumi). Ndërsa
nga poezia më e re ruse, poetë të tillë si Danjilla Davidov, Svjetllana Bogdanova, Maria Stepanova, Ilia
Kukulin, Andrej Sen-Senkov, Stanislav Lvovskij, etj.
Krijimtaria e tij, më së shumti poezia, është përkthyer
në disa gjuhë të botës, spanjisht, anglisht, frëngjisht,
gjermanisht, italisht, polonisht, rusisht, serbisht, portugalisht, etj. Është doktor i Shkencave Filologjike.
Është i martuar dhe ka tre fëmijë. Jeton dhe punon
në Tiranë, Shqipëri.
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Agron TUFA
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PA FILL E FUND
Tani s’ka më borxh poetësh;
të tyren shembëlltyrë
e zboj vramendjesh dhe shket tej –
fantazmë në shkretëtirë;
tash rênë e shoh si një lakmus
që skuqet n’perëndim
dhe – tejpërtej – varganë krillash –
kaligrafi që nxin,
që ikën-vjen, që ikën-vjen
ky tekst në sfond të kuq,
sikur dikton egzegetikë
një Zot i fshehtë thuthuq.
Tani nuk ka më borxh poetësh,
ndaj muza vjen e qetë...
pa patetikë, pa melodramë,
e mysët, fytyrëzbehtë –
ajo m’i ngjan një murge t’heshtur
përpirë në brendësi,
ku fill’ i humnbur i Gjësendeve
rravgon fillim të ri.
Tani nuk ka më borxh poetësh,
as kohë për ta shlyer;
përreth nemiten, ulërasin
Gjësendet gojëshqyer;
përreth ka zi... ka shend të fshehtë...
ka ngazëllim e peng –
dhe rendin varg përfytyrimet
të bien në një rreng:
është Fjala vetë që përshtat sytë
me çdo kontur të flashkët,
papo gjen udhë të na prekë
brerja e përbashkët –
për krime t’ra, mëkate t’reja,
që as i kemi ditur –
pa vjen na shkundullon së thelli
ky shpirt kaq i mëritur...
prish masë, grimasë në buzëmuzg
pështjellës së mëndafshë,
me miun levarash të dritës
që bren mullarë me kashtë.
Trazirë gjithkah në errësirë...
Lëfyte ankthesh regëtijnë.
Diç duhet të ndodhë. Dhe ndodh.

Pluskojnë fragmentet e Gjesë!
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Fillon me fëmijërinë.
Se nga shpifet një e kruar
me gishta që grricin në livadhe zgjatim gjymtyre t’amputuar:
demarrsh absurd Gjë-kafshe!
E ndjen si vuvoset Gjuha në rrëzë?

Pluskojnë fragmentet e Gjësë...!
Kam parë si vajton muza në muzg,
Pështjellë me lecka ndër shtroje të vjetra.
Tejendanë,
ndajnat’herë,
shungullonte zia;
tok me dherat, tok me gjethet e shkapetura
ziente e përzihej angrrave zjarrmia.
Majëmaleve me borë flatroi dhe u ndeh me kthetra
një napë e ujshme mbi çatinë e shtëpizës në
shpatinë.
Nëpërdridhet.
Fërfëllon.
Membranë kobesh të vjetra.
Bakërr i oksiduar perëndimi.
Aromë gjineshtrash të shtypura dhe pisk i dëbortë
thellimi
që pezullohet mbi çati nga tymi i gështenjave të
pjekura.
Përreth shtëpisë, të shushatur vërtiten
engjëj dhe lakuriqë nate.
Ti po vyshkesh, ti po thahesh, petalet pa i çelur,
Trëndafil i zi, vogëlushe frymëdobët, o Gjylsie!
Faqeprushtë, me atë kukull shëmtaraqe që e adhuronTi po shkulesh nga palca e butë e kësaj kasolleje.
Dhe askush dot kthetrat nuk i ndal!
As baba, i madh si vigâ
me at’ hije stërmadhe e kry gjer në tra;
as nana sy-kallajtë, që pecat t’i ndërron mbi ballë;
as vllau, që sillet i pagojë rreth shtratit;
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as Zoti i Madh, që rri platitur mbi borën e maleve;
as Zoti e as Maçoku,
as vorba kërkëllitëse në votër,
as fushë-ora me akrepa xixëllues në mug;
as baba e as nana;
as vorba e as ora;
as Zoti e as Maçoku...
E as kukulla Puga!
Lëre flakën ta djegë gjer në fund rrënjën e vet të
këtij dheu,
se, megjithë që, vështirë të mendohet, vdekja
duhet t’i ketë ngushëllimet e veta!
Trëndafil dheu, trëndafil hiri... ti po mbyllesh,
ti po shtjellesh mbi çati si një fjollë e zezë tymi,
trëndafil i zi, o Gjylsie!
Kush janë ata që po vijnë të të marrin?
Engjëj, apo lakuriqë nate?
Kujtimi yt vazhdon t’i vishet përmallshëm këtij
pragu,
Pullazit, dritoreve picirruke, çatisë te caku
Me vertebra rënduar nën dëborë dhe shket dy
faqesh pjerrake...
Ia beh një stuhi yjesh farfuritës që shprushen ndaj
mesnate
E ngrihet stërkalë e fryrë n’ajri flatra e serafimit mbi
çati.
Kujtimi shkrihet me gjendjet dhe u vishet sendeve,
Kujtimi yt shkund farëzat e bimësisë dhe vendeve
Pështjellë rrëkezash bari, do jedh ti Frymë dhe vesë,
Asgjë nuk lind vetiu, asgjë nuk mund të vdesë.
“Mos i kyçni dyert, le t’metet hapur trina
Me fllat të agut kthej shpatinës me mersina
Të prek gjithçka kam parë, te jem ngapak gjithçka:
Jam trajta që nuk shlyhet e syrit që e pa”.
Kërcet në llampë fitili dhe hijet drithërohen.
Zjarrmia bje në fashë. Gjymtyrët akullohen.
Dhe bota e papeshë çliron, pastron imazhet...
Dikush i dhembshur fort po t’i gatit bagazhet.
Pikojnë heshtur kristale prej suve mbi çarçafë,
Vërtitet i pandjerë në dhomë një fotograf
Dhe shkrep e shkrep pa pra dhe blicet hedhin dritë

Tash je dëshirë e lirë jashtë kushti e jashtë radhe
Dhe Udha të përpin në shtjellë të saj të madhe.

***
Ditë për ditë pa gjak në plazmë
mbruhet nga një fantazmë –
e pak nga pak ti nis t’vraposh,
mbas saj të hiqesh osh.
Fantazma di të prijë mirë,
dhe ti, e ndjek me ëndje:
të merr të gjallë që pa gdhirë të kthen kufomë në mbrëmje.
Ti zbret në gjumë si vozë me musht
qilarit – merimanga:
përbrenda teje ziejnë flamuj asnjë i bardhë: fantazma...
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Mbi forma e mbi thelbe që deshi shpiti yt.
Je kaq e lehtë tani, e flatërt sa një mizë,
E kqyre veten tënde portretit në korrnizë
Dhe u çudite fort: si mundet me qenë vallë
Në foto dhe shtrat, në tre përmasa gjallë?
Tash veç imazhet flasin, pa pasë nevojë për fjalë,
Pa pasë nevojë t’ia thuash dikujt përkundruall,
Pa pasë nëvojë t’mendosh për zërin e mendimit,
Pa pasë nevojë për ndjenjë të turpit a tundimit.

Marijeta SIDOVSKI (Maqedoni)

Ndue Ukaj u lind më 1977
në Stubëll të Epërme të Komunës së Vitisë, ku ka mbaruar gjimnazin e përgjithshëm. Në vitin 1996/ 97 ka
filluar studimet për letërsi
dhe gjuhë shqipe pranë
Fakultetit Filologjik të Universitetit të Prishtinës.
Gjatë kohës së studimeve,
ka qenë i angazhuar në redaksinë e revistës letrare
“Fryma”. Gjatë vitit 2002-2004 ka ndjekur studimet
e magjistraturës pranë Fakultetit Filologjik. Ka qenë
editor i revistës për art, kulturë e shoqëri “Identiteti”
(2001-2002) që është botuar në Prishtinë. Ka qenë
sekretar i manifestimit kulturor mbarëkombëtar “Takimet e dom Mikel Tarabulluzit”.Ka bashkëpunuar
dhe bashkëpunon aktivisht me revista, gazeta,
agjenci lajmesh nga gjitha hapësirat shqiptare. Tekstet e tij letrare, eseistike, publicistike janë botuar në
Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni, Suedi, Angli, ShBA dhe më gjerë. Ka botuar tekste në suedisht, analiza politike lidhur me proceset politike
ne Kosovë dhe tekste kulturore. Gjithashtu, shumë
tekste të natyrës së diskursit politik janë përkthyer e
komentuar në media ndërkombëtare. Është autor i
qindra artikujve për çështje të ndryshme nacionale,
ndërkombëtare, kulturore, etj.
Gjatë kohës së okupimit serb dhe pas luftës në Kosovë, Ukaj ka qenë aktiv në jetën politike të Kosovë.
Është dekoruar me mirënjohje nga Partia Liberale e
Kosovës për zhvillimin dhe promovimin e demokracisë liberale ne Kosovë në vitin 2000. Nga viti 2005
e gjerë në fund të vitit 2008 ka jetuar në Suedi, ku ka
ndjekur disa kurse të gjuhës suedeze, si dhe një kurs
për shkencat sociale.
Është i përfshirë në disa libra me poezi dhe antologji
të poezisë shqipe. Po ashtu, është përfshirë në antologjinë shqip-rumanisht, shtatë poet shqiptar dhe
shtatë rumun, “Bukuria e bukurive” “Frumusetea
frumusetilor “, Bukuresht (2008). Ukaj është autor
i dhjetëra studimeve letrare për autorë shqiptar e të
huaj, të botuara në gjithë periodikun shqiptar. Është
redaktor i revistës “Kalendari letrar” që botohet në
Prishtinë. Ndue Ukaj shkruan poezi, prozë, eseistikë,
kritikë letrare dhe publicistikë. Më 2004 ka botuar
librin “Diskursi biblik në letërsinë shqipe”, AIKD,
Prishtinë. Në vitin 2008 ka botuar librin me poezi
“Ujëvarat e metaforave” , Botimet M&B, Tiranë.
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PËRLESHJE
Nganjëherë i kafshoj dhëmbët furishëm
Më mbetet gjuha në dhëmbë nganjëherë,
Me gjilpërë më duhet ta qep gjuhën,
Engjëllushka ime, jo pse dua, nganjëherë
Çuditem edhe me veten si i kafshoj ëndrrat.
Hahem me to deri në përgjakje
I kafshoj dhe përleshem me realitetin,
Nëpër net me ëndrra vjeshtore
Dhe pranvera me buzëqeshje dashurore
Hamendja për fitore mbyt trishtimin
I kafshoj ditët, edhe netët i kafshoj,
Të zeza si futa, netët e paperënduara,
Përgjakem krejt nganjëherë,
Me dhëmbët e mi të rëndë, të rëndë,
Sa shkëmbinjtë e Bjeshkëve të Nemuna,
Nganjëherë botën e zë gjumi n’mes të ditës,
Dhe aty përulet miti i fuqisë së qëndresës
Trulloset bota krejt e humbur përkundet,
Harron përuljen e gjurit bota nganjëherë
Bie në gjumë nëpër ninulla ledhatuese
Papritur tretet nga thartira që të qet zorrët
Tëhuajësohet mendja dhe humb imazhin në pasqyrë
Pema e Jetës zë rrugën në mëngjesin me vesë diellore
E unë, nganjëherë i vetmuar përleshem me botën
Dhe përhumbem në lakuriqësinë e poezisë

KUPTIMI
Tek e fundit çfarë kuptimi ka arti shpirti im
Mes gishtave të mi përvijohet shikimi yt
Dhe kalendari i grishur ku Kulla e Babelit u thye keq
Si të deshifrohen të pathënat, të pashkruarat,
E të kuptohen absurdet si lule të ujitura
Trazohet arena e mendimeve të bukura
Mëkatarë e papenduar ngarendin
			
pas Përmendoreve Lavdie,
Ditë e natë çirren pa fije turpi nën hijen e hijes
				
së dhembjes
Që gulçon tmerrshëm
Këlshedra prej detit gulçon
Ne puthemi pa e ditë efektin e puthjes
E duhemi pa i ditë pasojat
Më ç’paftyrësi ecet rrugës së djallit, Zot im

Gjarpri s’dihet në cilën ditë të krijimit u zvarrit në Eden
As për misionin e tij nuk mësuam asnjëherë

TUNDIMI
Koka e rraskapitur tundet vend e pa vend,
Zoti im sa vështirë e kam ta mbaj drejt
Era e heshtjes e luhat si një fletë qershie
Bota qesh mistershëm
Unë nuk çaj kokën engjëllushja ime
Përkundem në tundimin tim
Aty ku rrëshqet dheu nën këmbë,
Mundësia për të mbajtur boshtin drejt
Është më e vogël si një zero e madhe
Tundimi mban peng kokën time
Rrëmujës së përplasjeve tokë e qiell
Për fjalën e ambël si gjini i nënës
Për shkronjat e emrit tim që i përpiu Liqeni i Shkodrës
Mori krimbash të qelbur ushqyer nga dromcat e
vjella nga alkooli
Rrëzë Kalasë së Rozafatit u kryqëzua një grua
Dhe dymbëdhjetë meshkuj dhanë betime të rreme
Tridhjetë e tri shishe të zbrazura
Tridhjetë e tri të mbushura i cakërroj përnjëherë
Pëlcet pikëllimi dhe bërtet:
Sa i mirë është të mos lexosh poezi kjo domethënë, thjesht, të mos vrasësh kokën
					
për asgjë,
Vetëm poetët, vetmitarë dinë të duan,
Të duan e të duan pakufi,
Të kapin diellin në shuplakë dore,
E të përqafojnë detin në gji
Vetëm poetët dinë t’i numërojnë
Heshtjet tua të dhimbshme
Të lavdishme, o Shkodra jonë,
Të puthurat e përgjakshme nga Kosova,
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Karikaturat e vdekjes të përdhosin trutë
Ndërkaq misteri i pafund rëndon:
Një mollë e kafshuar natën mbin dhëmbët e prishur
Dita nuk fsheh gjurmët e mëkatit të zi
Dhe ekzistencën e konceptit të humbjes
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Me lëkurë të gjarprit veshur për të hijeshuar trupin,
Dikush thumbon e dikush thumbohet
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Dardania Antike e maja e Stubllës së kryqëzuar
Dhe një emër i përbashkët:
Të vdesësh për të rrëfyer mistere të përjetshme

***
Si të mësohet te shkruhet ardhmëria në dheun
Që rrëshqiti nën këmbët tona elastike,
Ikën frikshëm, sa çel e mshel sytë ikën si era
Ku ta vjedh një pikë uji ta shumëzoj si Krishti,
Ta shumëzoj e det ta bëj
Për pastrim të pluhuri të mykur ka etje
Dhe mendimet e burgosura të lirohen
Lëkura e gjarprit të nemur, O Zoti im
Ngre kokën mbrëmje e mëngjes
Zvarritur tokës së cilës i zihet fryma
Dhe një kope zvarranikësh të dehur
E një mollë e mbjellë pa dëshirë
Në oborrin tonë rrethuar pa dashje
Nga pluhuri dhe merimangat
ehu, po si të digjet pa tym e zjarr...

Tatyana Savova Yotova u
lind më 1961 në Aytos,
Bullgari. Ka mbaruar Universitetin e Sofjes “Shën
Kliment Ohridski”. Ka studiuar filologji bullgare dhe
psikologji. Jap mësime të
gjuhës dhe letërsisë bullgare nga klasa e 5-të deri
në klasën e 12-të në shkollën “Hristo Botev”, Aytos.
Është autore e dhjetë librave me poezi, prej të cilave
tre janë për fëmijë, dhe gjashtë dramave për fëmijë
dhe të rritur. Jep mësim në një punëtori të një teatri
për fëmijë. Ka marrë disa çmime nga konkurse teatri
dhe poezie në Bullgari.
Këndon këngë nga poezitë e saj. Di edhe të luaj pak
kitare. Ka inçizuar dy CD me këngët e veta dhe vazhdnj të bëj muzikë.
Është e martuar dhe ka dy djem, që shkojnë në
shkollën e mesme.
I dua njerëzit me zemra të guximshme, i dua aventurat dhe... ende nuk kam vallëzuar nën kullën Eiffel.

SHOKËT JANË JETË
As vendi
ku je lindur
as flaka e vetme
e familjes sate,
as buka
që është lindur nga netët e tua pa gjumë.
Shokët janë jetë.
Ata që të japin
drejtime,
ata
që këndojnë këngën tënde,
ata
që të shohin për një çast,
por ky çast
pasqyron përjetësi.
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Shokët janë jetë
sepse me ta
ndihesh si qytetar i botës.
Ti i përket universit
dhe universit të përket ty.

ÇELËSI
Mund të mos kesh rehat dhe para
dhe lumturia jote është deficit,
mund të mos kesh një të dashur
por duhet të kesh një çelës.
Një çelës për një derë, për një zemër, për fatin,
një çelës për iluzione, për liri,
për çaste romantike dhe të mërzitura,
një çelës për yje, kohë, sentimentalitet.
Si një shpresë dhe një dashuri
shkatërron mur pas muri,
as dera nuk ka vrimë çelësi,
nëse ke çelës, mund të shkosh në anën tjetër.
Është art të jesh një çelësxhi.
Të duhet frymë dhe dashuri, shumë pasion.
Shpresoj që, nëse je i mbyllur,
mund të gjesh një çelës.
…
Nëse do që Zoti të do,
duhet ta shohesh me sytë,
asgjë, që lotët e tu bien
mbi fatkeqësitë e lumenjve të panumërt.
Ngaqë Jovi rregullon çdo dramë,
Mos fajëso, mos u hidhëro shumë kohë,
Lësho lutjet e tua në tempull,
Në tempullin në të cilin ekziston.
Nëse do që Zoti të do,
Shkel mbi dheun, por shiko lart,
Ai ngritet nga ndjesa jote,
Tempulli do të jetë gjithmonë i hapur.

Irene Vallone u lind më
1968 në Zyrih. Është diplomuar për Ekonomi, por ka
qenë e interesuar përherë
për artin. Tani është e përfshirë në promovimin e
letërsisë, dhe sidomos poezisë, duke bashkëpunuar
në organizatat e ngjarjeve
të rëndësishme ndërkombëtare të kësaj fushe. Pas
shumë vitesh pune, në mars të vitit 2009, ajo botoi librin e parë me poezi (në kolanën “La stanza
del poeta”): “Nëpërmjet”, në të cilin ka përmbledhur tekste të periudhave të ndryshme të jetës së saj.
Ka bashkëpunuar më parë me kolanën “La stanza
del poeta” në botime antologjish (“Dridhje poetësh”, “Një vajzë nga Jugu”), por edhe si përkthyese
nga frëngjishtja: “La mine d’or” (Miniera e arit) me
autore Nicole Stamberg dhe “La chambre du lac”
(Dhoma e liqenit) me autor Georges Drano.
Jeton në Formia (Latina).

TAKIME
Topitet kjo festë e vakët
s’mbetet tjetër veç ngërdheshja
statike e rrugëve të fëlliqura
dhe brenda shtëpive zgërdhima
e shtrembër mbi shukun e mendimeve
që në të nxehtë ngjizet
peripeci dredhuese shpëtimtare
duke u hedhur drejt shtegut të duhur
kjo turmë që më mbyt
Dhe ka ardh’ koha e fjalëve e zhbërjeve
ekstazë statike në vardisjen
e ndërlikuar të tingujve lëndorë
zgjohen kujtime të largëta
gafrruar në intrigat e kohës
mjekra dhe portrete që s’vihen në fre
prijnë mes peisazhesh e metaforash
mes përroskave më të fshehura e mezidukshme
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ku gjuha nuk kërcet
		
dhe nuk dridhet as qerpik
maskë përtallëse dhe rrenashe
do ta shpotisë fatin duke u arratisur
brifati i shorteve dhe parathënave
boshuar dhe përçmuar, i ngatërruar
mes manaferrash e gjarpërinjsh e majëkullash në
rrënim

SENDE TË VJETRA
Aroma pylli e blace*
nuhatjen ndjellin
mbi gjurmë-mëndafshin lëmuar nga kujtimet
dhe pamja mbi çiklaminët lejla
dhe dëgjimi zë në befasi kërcitjen e krahëve
dhe mes manaferrash takti sprapset
ndërsa bëj të shijoj
shtigjesh të çapëlyera
Na i lini kësollat e lashta
plaçkat e jetës të na jehojnë kujtime
të britmave, urisë e mjerimeve
lërini t’i mbulojnë ferrat
e thimthat e çeliktë
të dhëmbëzojnë kosat dhe gojët
mbi grazhdet e sanës
që vijnë erë fushe
e aromë meli
lermëni të ndjehem fshatare
të ngjyrëkashtës e myqeve
e bashkë me tymin më lini të zbardhem
* Blacë – Bimësia që rritet poshtë pemëve të pyllit (shën.përkth.)

AFRIKA
Kam në zemrën time britmën
mihjen e pashlyeshme
plagën e kujtimit

Shtrënguar për kraharori
fëmija i frikës
kërdia e dhunës
në sytë e tu fëmijë
do të buzëqeshë nesër dhimbshuria
Përktheu nga italishtja: Elvana ZAIMI
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Ajër i dëmshëm
për të përshpirtur dashurinë
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Grykështrënguar
mes gjyrykësh të hekurt
thasë trupash të rrahur
thërrmija pluhuri
për të mjekuar plagët
ne shurdhanë, të verbër

Maqedoni

Jim WARNER është autori
i përmbledhjes së poezisë
Too Bad It’s Poetry (Sa keq
që është poezi – Paper Kite
Press). Poezitë e tij u botuan
në revistat Word Riot, The
HazMat Review, Drunken
Boat, Cause and Effect, In
The Arms of Words: Poetry
for Disaster Relief (Sherman-Asher) dhe disa gazeta
të tjera. Jim Warner është momentalisht ndihmësdrejtori i Programeve të të Diplomuarve për Shkrim
Krijues në Universitetin “Wilkes”.

SONNY CHIBA
OFRON URTËSI NË ORËN KATËR
PA NJË ÇEREK NË MËNGJES
Duke përsëritur mësuesin në një koment filmi: “Një
vijë
i nënshtrohet
lëvizjes së një rrethi”.
Në rishikim të përhershëm, vargjet e mia
				
i nënshtrohen
					
lëvizjes
					
së syve.
Tkurr
metaforën zgjeruese
që është “qenka e premte
natën”. Kupto se unë jam i paaftë për të
kuptuar të gjithë vëllezërit e mi aziatikë –
edhe pse
filipinasi brenda vetes sime ka një mbresë
stërgjyshore
në formën e një peme bonsai.
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DUAR FUSHE
E vunë në tezgë jashtë në
fushën e misrit, një infuzion dhe një
sahat nga dyqani i duhanit lëkundej nga duar
të përgjumura.
Mjekët thanë se ajri i freskët do të ndihmonte,
ai gërhiste shumë dhe nëna vërejti
se sa e rëndë qenka bërë frymëmarrja.
Ai thithte frymën sikur të kishte diçka
serioze për t’u thënë por me
një “vush”, ujërat i rrodhën nga gjoksi.
Të gjithë koçanët e misrit ishin korrur,
kanione baltëthata bënë që tezga e lëvizshme
shkoi me këmbë lepujsh nëpër dheun
gropa-gropa.
Mund të shihnin depon e drithit
dhe sa e largët ishte bërë shtëpia -Asnjë ndezje oxhaku,
Asnjë re kërpurdhe nga centrali elektrik.
Yje të shkëputura nga bishtat e tyre
u liruan nga shtyllat e dritave të rrugës
për t’u fryrë si fara e mbjellur në arat e
mesnatës.
Gjithçka do të merrte fund së shpejti.
Ky pacient po vdiste në dritën e pishtarëve
me mushkëri të trasha si xhungë.
Dheu ishte i mirë për t’u shtrirë brenda,
për të gjetur gjumë në bimët e kositura por
që rriteshin.
Një bujk citoi Librin e Salomonit ose McGuinn-in,
një trupi iu fshi pluhuri lehtë në shtresën
				
e punueshme.
Nëna lëvizej si kosë në bimësi
të imët.
Yje lëshuan rrënjë në qiell.

Çdo burrë shpërthente në një shkarkim verbues.
Gënjeshtrat e saj
kullonin dhe bironin derisa dhëmbët pikonin gjak
në vaskë. Ajo s’kishte buzë.
Kur ishte 16, një shishe vërtitej përreth shtëpisë së saj.
Fëmijët e lagjes talleshin me perdet e zeza.
Një erë më në fund gjëmoi
nga mitra e saj, çau shkallët në ashkla,
gllabëroi zemrën e saj të premtuar dhe të zbuluar.
Përktheu nga anglishtja Silke Liria Blumbach
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Dhurata e saj për ditëlindje qe tortë
që prishi stomakë të vegjël
gjatë gjithë festës së saj.
Dhembja ziente
nën tryezën e saj të shtëpizës së kukullave.
Nuk kishte nevojë për respekt,
zhvidoste të gjitha llambat e kuqe në
flokët e saj për të fjetur në dritën
që përdridhej nga sytë e saj.
Në vjeshtë priste me gërsherë
emra dhe numra yje dhe llastiqe çorapi.
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SHTRYDHJET

Maqedoni

Jean-Luc Wauthier u lind
në vitin 1950 në Charleroi. Ligjëron letërsi në
Ecole normale (Shkolla e
lartë pedagogjike) Nivelles
(Haute Ecole PH Spaak).
Prej vitit 2001 është kryetar i
Qendrës belge të Shoqatës
Ndërkombëtare të Kritikës
letrare, dhe prej 2004 është
zëvendëskryetar i Qendrës ndërkombëtare.
Ka botuar 17 përmbledhje me poezi, lajme, ese –
dhe një roman, “Le Royaume” (Mbretëria), në Editions de l’Age d’Homme, ku më 1999 u botua “La
soif et l’oubli” (Etja dhe harresa).
Më 1998 mori Çmimin ndërkombëtar “Lucian Blaga” nga Qendra kulturore rumune për gjithë veprën
e tij poetike, si dhe më 1987 Çmimin “Polak” (nga
Akademia), më 1993 Çmimin ndërkombëtar “René
Lyret” dhe më 2001 Çmimin ndërkombëtar “Gauchez-Philippot”.
Në dhjetor 2003, shtëpia botuese “Editions de
l’Arbre à paroles” (Amay, Belgjikë) ka ribotuar gjithë
veprën e tij poetike të botuar midis 1976 dhe 1993
nën titullin “Fruits de l’ombre” (Frytet e hijes).
Si kryeredaktor i revistës “Journal des Poètes” (Gazeta e poetëve) prej vitit 1991 ilustron dhe mbron poezinë e gjithë botës. Është edhe administrator i Bienales Ndërkombëtare të Poezisë.
Faqe interneti për t’u konsultuar shërbimi i librit luksemburgas www.servicedulivre.be/fiches/index.htm

LUFTË ME ENGJËLLIN
Tani
pasqyrat kanë mbaruar
të reflektojnë imazhin tënd
Vetmia gjendet mbi pragun,
zhduku para hijes së saj
mbaji sytë të ulur
për të mos parë gjestet e apelit
që ajo të bën.
Larg në lëndinë, jeta kalon gjithmonë
larg shtëpisë ku ti rri në agoni,
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i verbuar
Jeta dhe kortezhi i saj i kënaqësive
dhe kotësive, jeta që, sikur nata
që vjen dhe mjegullat e saj,
do të tresë fytyrën tënde.
Megjithatë
ti banon tash e tutje
në një vend të bukur si një kalë i lënduar
nën kreshtën e stuhive,
por do të bjerësh nesër,
i munduar,
me fytyrën kundër dheun
dhe do të fshihesh nga ditët e përbashkëta.
Ktheje pasqyrën kundër murit
prej hije dhe zjarri,
ty të përket pishtari dhe zjarri
ty të përket dora e lumtur
që hap derën
nën një rrebesh yjesh.

S’ka ç’të bësh
kjo shtëpi ka dy banorë
Njërin që derën ua hap erërave
dhe kënaqet me karrige lakuriqe
ku të vendosë këmishën e hapur të një poezie
Tjetrin që mbyllet në një dhomë të errët
dhe që shqyrton të varfrit dështakët
Njërin që shëtit kudo një zemër të çmagjepsur
Tjetrin që ngul sytë e thatë në portretin e Makiavelit
Kur ndeshen në shkallë,
kalon çasti i bezdisë
bëjnë sikur injorohen
Dalin në të njëjtën kohë
Por jashtë gjithçka është ndryshe
Në rrugë, nën shikimin e yjeve,
ka dy burra që ecin dhe, para tyre,
një hije të vetme.

POEZI E DUKSHME
E pres
prej kohësh

Çdo ditë
një çikë më afër
në çdo kthesë të rrotës
e pres
në kokën time
ka një zhurmë zogjsh dhe hekurishteje, dhe po t’i
bëja thirrje qiellit,
di që do të pështynte në shaminë e reve
E pres
si pret një dashnor
agun e mëngjesit
si një femër pret
thonjin dhe përkëdheljen
Kafshimi i tij nuk do të jetë
ai i erës
Dhe fytyra - ah, fytyra e tij! do të tejkalojë të gjitha fytyrat
Prej kohësh
e pres
në kufijtë e jetës
dhe vdekjes

Kërkuar nga urgjenca,
një poezi shtyn tjetrën
Duhet të shkruhet
Duke lënë gjithë punën mënjanë
Kërkuar nga xhelozia,
një varg fsheh tjetrin
me kokëfortësi dhe s’ka
ç’të bësh, i pari
nuk do të kthehet kurrë
Kërkuar nga vdekja,
një vdekje tjetër na shpëton nga asgjësia
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e pres
i ulur në skaj të kohës
prej kohësh
Di që do të vijë
me vonesë pa dyshim
ose shumë para kohës
para ose pas zjarrit
para kosave të mëdha të korrjes
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por këtu nuk do të reduktohet
e para në heshtje
Çdo ditë
e ushqej me një copë të vogël mëlçie
me një copë zemre të seksit
ose të trurit
Ajo më lë vetëm kaq
për të jetuar

Nganjëherë
është humbja edhe një copë syri
që nuk do të shohësh më
ikur përgjithmonë
një copë e vogël gishti këmbe
kaq kapja pas tij

Kaq më mbetet megjithatë
për të ecur çalë-çalë
në anën tjetër
të pasqyrës

Në ditën
kur njeriu i fundit
do të ketë dhënë frymën e fundit,
heshtja shurdhuese që do të pasojë
do të jetë ajo e një poezie më në fund të dukshme.
Atëherë,
në dritën e zezë të asgjësisë,
do të marrë frymë mbi pyjet e ngurosura,
do të fluturojë deri në skaj të një hapësire
ku plagët e errëta të natës
do të na kujtojnë ne

* WBi ia mundësoi ardhjen në FNP “Ditët e Naimit”, poetit
Jean-Luc Wauthier.
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