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POEZIA

Poezia është dita kur, i vogël, mora 
pushkën dhe qëllova njerëzit nga dritarja,
dita kur i preva kokën mbretit dhe josha 
një grua, dita kur mësova se duhet lexuar
me sytë e të vdekurve, se, mbi të gjitha,
është e papërdorshme, se duart që përkëdhelin,
duhet të dinë ta mirëpresin dhe t’i çajnë barkun,
kur vë në gjumë një lumë që s’ishte 
dhe ndan ujërat e vet nga të tjerët, kur ngre
një prani të qëndrueshme, reale sa shtiza 
e çastit të ngulur në brinjë, dhe – prova
vendimtare – del shëtitje me të, te realja
e fakteve, jo e sendeve.
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MUZA HERMETIKE

Dikur shkruaja, bie fjala: cari dimër
me skeptër shpërndan kavalerinë e erërave,
po pranvera e këngës do m’rinxjerrë mbi dhera:
jam dru skandaloz i tragjedive –
dhe ma mbante kokën nga qielli
një dorë ku doja të flija përgjithmonë:
muza ime që, po ta shihje, ecte hundëpërpjetë.

Tashti që hedh përnatë dengje ëndrrash
nga qerrja e stinëve, si dru plak shtrëngoj
gjethen e fundit, se mos zemra e dimrit
mund të prekej nga vallja e saj –
dhe ma mban kokën nga toka
një dorë ku dua të trullosem përgjithmonë:
muza ime që, po e thirre, mbase prapë shihet.



7

(MUND TË QE) PALIMPSESTI I POETIT

1. 
Tashti e Këtu: pra, matanë Historisë

2.
I pathirrur dhe i nxjerrë prej asgjëkundi: kush tregon 
ëndrrën e vet, duhet të jetë krejt i zgjuar nga gjumi

3.
Zotit i duhet t’ia ndjekë shakatë 

4. 
Shikon se, çfarë ishte, është vetëm hija e vjetër, si zogu që 
desh të jetë i ngjashmi, që këndonte i vetëm në degën më 
të lartë

5.
Shikon a mund t’ia heqë të artin disk diellit, të gjejë atë që 
ndrin atje: lavdinë e vërtetë

6.
Dhe pse shkon prapa kodrës së vockël të kohës, të zërë 
një metër kub vend në kuzhinë

7.
Dhe pse në kopshtin fantastik mban ritmin e rënies së 
gjetheve të vjeshtës së sivjetme
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8.
Dhe pse një palë këpucë të vjetra prapa derës thonë: të 
vijë e nesërmja e të shohim

9.
Dhe pse kur vijnë ta nxjerrin nga Republika, shohin 
tekstin e nënshkruar nga një armatë

10.
Dhe pse, derisa t’i gjejnë emra, polici a prifti i së Bukurës 
duhet ta durojnë si ready-made që qelb dynjanë

11.
Pa kamje, pa front, pa kryeqytet, pa urdhër, pa qendër, 
pa shtëpi, pa bërë përpara, pa përjetësi, ëndërr që di se 
askush s’e sheh në ëndërr - vetëm arti mund t’ia kalojë - 
i zë pritë asgjësë me lojën supreme.

12.
Mos kërkoni “orar pritje” në derë: po i zgjate dorën, 
tashmë ka vdekur

13.
Motivi pse e flakën: as mrekullinë s’e sheh dot
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FIKSIONI DHE FAKTI

Nganjëherë mjafton ajo goja e hapur e ajrit
për shenjat e diçkaje që ka ndodhur -
që pëllumb i zi nga juga, që pranverë poshtë lisit 
ta ribëjnë Dodonën pellazgjike.

Mjafton të ikë asgjëja nga diçkaja, 
kur i fryn një zot i rastit,
që ndez yje dhe zërat e tyre, të kesh plot kohë 
të shënosh e rrënosh idhuj: e vërteta 

Mund të vijë nesër, me një fjalë të vetme  
në gojën e gjelucit mbi gardhin e ngrirë të kohës,
në dimë ta lexojmë divnesën
ku ylli ynë i kujton H(erën) e mbarë 

Anijes prej lisi; mjafton që, lart nga qielli, 
me teh rrufeje, hyjnesha Re(j)a 
të çmontojë zërin e aedit të verbër
që këndon, tek shkon, përtej gjithçkaje,

Duke rivdekur pak nga pak, 
duke ma ribërë zemrën plagë, 
siç vazhdon ta ribëjë: një provë tjetër
se fiksioni mund të dhembë më tepër se jeta.
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GENESIS 
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ADAM
                (Â-dám)

1.
Trupi - simbol i mendimit që mbulon, vetë mendimi - 
simbol i diçkaje tjetër që mbulon

E ai prapë s’di në shkon te liria a ikën prej saj

2.
Ende s’ka besim a fjalë të shenjta, parajsë a ferr 
të vetmet pasuri - mendimi, ndijimi

Sa pa u shfaqur shkallë e shkaqeve e sendet t’ua pinë 
energjinë

3.
Mendimin e çmon, sepse siç mendon ashtu bëhet: ndjehet 
krimb por beson se është në rrugën që shenjt të bëhet

Shikon shenjtin madje edhe tek krimbi

4.
Koha i duket veçse një mënyrë mendimi, kur rreket ta 
ngrejë unin te fjalët “kam të drejtë”

Kur sheh se Zoti nuk ka nevojë për asgjë

Se është vetëm një shenjë, që mund ta heqë qafe si dregëz 
a duke i vënë përpara një POST- 
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EDENI YNË

Ishte kaq i vogël Edeni ynë, 
sa edhe në homazhe ujërash e guaske, 
hendek i hollë nëpër zallin e zemrës

thërriste të zgjohen të vdekurit e largët:
që janë më larg, 
kur fjalët bëhen mbrëmje

pa flatra pulëbardhash; sa edhe yje të shpikur,
me këmishë jermi, flisnin me puse, cisterna,
të gatshme të çikin edhe vetë marrëzinë, derisa 

rrathëve të hukamës hutaqe humbnin dhe ata:
duke dashur veçse të mbahen mend, 
të përfillen paksa, kur ta ndajmë bukën 

e gjuhës - dritaret e avullta, ku mund të ngulet 
ndonjëherë, kushedi, me lejen tonë 
supreme, si mik i rrallë, me teka a pa teka, Zoti;

Ku edhe mund të jetë ulur, por ne s’e dimë 
se heshtja jonë e zbrazët ndoshta 
bën zhurmë më tepër se zëri i tij,

ku mund të na ketë prekur sa herë
me këta qiej të shijuar sa dhe frika
e të bërë të pavdekshëm që të gjithë.
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Ishte kaq i vogël, sa
humb në të gjelbrën që,
tek duartroket, largon pluhurin e fjalëve,

që të tjerëve më s’u duhen, 
sa bën të ndjehet mbi kokë 
si dora e ngrohtë e Zotit 

flatra e engjëllit 
të tmerrshëm të vapës, që vjen t’i heqë
tullën e fundit një tjetër pranvere;

Ishte kaq i vogël
sa të ndezë metalin e fundit poshtë zemrës,
sa të shohim sa i duron vargjet boshe 
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POST –

Dikur, kur quajtëm dritën “ditë” dhe terrin “natë”; 
kur nata vizatoi një yll lëkundës fati 
dhe engjëlli shkeli mbi gur, që ikona e dritës 
të kërkonte drurin e duhur 

ku vërshimi i diellit sërish skicon habinë e përlotur 
të jetës; kur u bëra rebel dhe Zoti 
nderoi me luftë, kur lypa devocion 
dhe Zoti injoroi - rashë një mendje 

me hyjnoret kujdesje: qeshë unë, prej plagës 
së parë, trashëgimtari - libri i poemave: një lule 
dioksine (m’e forta lëndë kanceri): dashuria, 
sido ta çmoje, soj infeksioni. Dikur, kur kambana 

e qiellit na mbante zemrat zgjuar nga mbrëmja 
në agim - re një mendje me mua
se poema e kujt ishte e marra sintaksë e puthjes 
te fletë e rrezes që iku në pafundësi.

Tash që Zoti hoqi mallkimin e kënaqjes me jetën 
i vetëm, do bjerë një mendje me ne:
të kemi çdo mbrëmje në tv të vjellat e ditës -
përse duhej goja, nëse kujtesa do ishte e besës? 
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Aherë në shtëpinë që na mbledh përnatë 
të tre të biem një mendje me lajmin e mirë
se dashuria s’është të shihesh sy më sy,
por dy njerëz që shohin në të njëjtin drejtim.
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NIRVANA

Midis përgjigjes
Dhe pyetjes së saj
Një thes i madh skaj rruge
Vetja që zbrazet
Nga dilemat e dëshirat
Nga kremtet e disfatat
Nga ëndrrat e triumfet
Nga vargu i Ungaretti-t:
Perché bramo, Dio!

Pastaj heshtja që pret të bëhet pyetje
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ANNO DOMINI



20



21

NDIJIMI

Ndijimin e nderë në qiell
E gjen më njeriu q’e kishte para meje?
Na ndan tërbimi i motit
A humori i fëmijës që del nga kinemaja?
Po vjen drejt meje? Po shkoj drejt tij?
Kush është ai drejt të cilit po shkojmë të dy?
A mund të kemi të njëjtën kapicë mendimesh të tre?
Secilit i mjafton pikëllimi i vet,
Po poezia e do që ta pyesim njëri-tjetrin:
A vlen ta qash atë ndijim jetim? 
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TË DIELA

Mami ka menduar për pluhurat,
babi për libër gjëegjëzash.

E diel. Ç’është e re? Ç’është e vjetër?
Vajza ëndërroi kurorë princeshe,
babi fronin e melankolisë së vet.

Të pish kafe me vetminë dhe t’mos kesh fjalë,
thua se ke kuptuar të vërtetën:
Lamtumirë, zemër që nuk zbavitesh!

Zemër që zbavitesh, ndarë mënjanë dijesh 
që fitova, ngurrimesh të bëra pyetje:
A do shpëtoj nga gabimet? A duhet ta kalojmë cakun?
 
Në ditët që zgjaten, zërat ngrihen
nga toka që prapë atje të kthehen – 
një askush bëhet mbreti i përsëritjes.
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SHPALLJE

Fjalë, keni qenë shpesh ajo era
Që hyri në sqetullën e pallatit e fjeti
Dhe heshtja që mat pavijonet e spitalit.
Keni qenë shpesh ai prushi i natës
Ku ngrohet një Zot me shumë emra
Dhe hija e dashurisë.
Keni qenë shpesh ylli dhe larva,
Po shpesh e më shpesh
Ajo shkapetja e këmbëve në tokë,
Ku kërkoj trupin tim. 

Vetëm kush ka parë lypësin të dielave,
Kur luan me ato që i pinë gjakun,
Pasurinë e vetme: morrat e tij,
E di se si ma sulmoni kokën. Shpalleni, 
Qoftë edhe vetëm për ata: të ruhet
Kush mundet nga kruajtja e shekullit!
Unë vetë e kam humbur të drejtën
Me qenë i pakënaqur: s’isha shembulli
I duhur; gjithmonë u përdrodha nga pak
Në shtratin e jetës.
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HISTORIA E NJË TAKIMI

Ai burrë që mendimet i bëjnë zhurmë më shumë  
se karvani i makinave; që pi në dritën e muzgut 
mushtin e ditëve që s’bëjnë histori; që s’më sjell  
as emocionin, as rregullin që e rren; që s’më sjell 
largësitë e shkelura mbi shpinën e tokës: ai burrë 
ka emrin tim. Ecja e tij mbyllet te një libër i hershëm.
 
Ose, më mirë, te disa libra, që s’i nxjerr nga biblioteka  
as kur kam mort, as kur kam festa, përderisa  
s’e ngushëllojnë matematikën e dyshimtë të moshave. 
Përderisa mendoj, fundja, ç’vlen takimi me të, kur s’do  
t’ia dijë për sëmundjet e mia, as kur lumi s’kthehet lart,  
edhe pse i vizatoj krahë, as kur lumi s’fle, edhe pse  
i këndoj ninulla! Përderisa mendoj se ai takim - torturë  
ndoshta është portë tiranie të re.
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KY GISHT VIGAN REJE

Ky gisht vigan reje, drejtuar hapësirës,
Pak përpara qe reptil i zjarrtë që piu
Dy ylbere të pasdrekes: s’ditëm kë ka
Për zemër, Qytetin e Qiellit a Tokës,
S’ditëm për kë ruante kokrrën e rrufesë.
Ky gisht është provë e ngulmimit te Ideja 
E pastër dhe që s’dimë se kujt i përket. 
E njohim? Na njeh? S’është as ky fundi: 
S’do rrojë më gjatë se sfida kryeneçe 
E flakës së gjelbër të dheut
Në sytë e papastër prej bote.
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FLUTUR NATE

Pak rëndësi ka ku e gjeti flutura e natës guximin
M’u ulë në pasqyrë. Pak rëndësi ka shpirti i kujt
Është, kur s’ka gojë ta thotë. Është mik “një nate”, besoj.
Më mjafton të kujtoj se n’atë pasqyrë, si në fund 
Të kohës, kam parë të vetmen muzë pa maskë:
Si s’shqitej, edhe pse në heshtjen e dritën e rreme,
Pa ngjyrë e trajtë, duke zhbërë mendimin, duke bërë 
Të plotën me copat e mia, më tërhiqte nga vetja.
Në s’mbërrita kurrë, më mjafton se tash e di
Se ka një rrugë që t’çon atje,
Se si hyjni që s’e ka vënë për fije vetveten,
Në t’vetmin vend ku shkohet vetëm, do mbart rraqe, 
Si pasqyra, njerëz, që dinë pse shihen aty, 
Gjallesa të tjera, si kjo flutur nate, që s’dinë ç’bëhet.



27

RUTINA

Asgjë nuk ka ndryshuar prej vjeshtës së mbrame, asgjë:
ndjej dhele mbi shpinë dhe shoh engjëllin
që njeh gjuhën prej një fjale: Zot, Zot, Zot;
më dridhen gjunjët nga pesha dhe shoh shtazën,
hyjni e llucës, që di dhjetë fjalë vetëm për përsosjen –
heshtja që futet aherë midis nesh,
zgjat xixën e njëqind pikëpyetjeve
mu nën tabelën: “Mos pini duhan: hani mollë!”
Asgjë nuk ka ndryshuar, asgjë:
as recetë e mjekut për shëtitje të gjata
dhe shallin e trashë rreth qafës,
as trupi që shpik pengesa gjithfarësh
apo tabela “Mos shkelni barin”.
Asgjë nuk ka ndryshuar, asgjë:
as krimbi në drurë,
as krimbi i pasigurisë.



28

BREAKING NEWS

Nuk shfryva mirë as këtë mëngjes –
Iu afrova gjithnjë e më shumë idesë: Po familja?!
Nuk shfryva mirë as këtë mëngjes –
Iu afrova gjithnjë e më shumë idesë: Po atdheu?!
Mandej: Po nderi?! Mandej: Po buka e gojës?!
Pa e gjetur në qe jeta ime a të tjerëve,
Se çdoherë ikja në drejtim të kundërt –
Iu afrova gjithnjë e më shumë idesë: 
Po rasti i përshtatshëm me humbë ndjenjën e kohës,
Me gjetë kujt i duhen poetët, pos amshimit?!
Mandej: Po rasti t’i kesh të gjitha e të mos flasësh
Përballë ushtrive të një zoti pa ide?!
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KAFE

Tek masim edhe këtë mëngjes me lugë kafeje, thuamë a 
mban mend 
si vinte vera gjithmonë kështu si ves që qull zemrën, që 
mendja, 
si grua e shtruar, të thoshte: mendimet, kokës; që, andej-
këndej, 
nga shpirti dhe gjërat distiluar me sy prej vitesh, të shqitej si 
bezdi çasti 
metafizika: ja ku isha unë; ja ku ishin dackat dialektike: buka – 
m’u ble, këmisha – për hekur, vendim gjyqi - m’u pritë, 
për ngjatjeta – pastruesja dhe shitësja e qumështit; unë, ti, 
toka e qielli
(brenda gardhit materialist, tek mbledhim një nga një 
kacidhet e kafes) – 
t’i hapemi njëri-tjetrit, në jetë të jetëve, deri në më të ndyrat 
detyra 
sekrete që mund të mbajmë e s’mund të mbajmë mend
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ORË ESTETIKE

Nëse shtëpia prej dielli e shiu 
ngrihet, siç bënte dikur Sezani, 
me kon, cilindër e sferë, 
nuk shkon Realja në krizë; 
vjen të pijë Ylberi i Bukurisë, 
të rrëmojë në grushtet miqësore  
Amshimin dhe Mosqenien; 
të bëhesh ti Realja - trajtë  
gati e dielltë, lulemimozë, e parë 
nga ballkoni i ditës me shi; 
të mos ecim, të mos flasim: kohën 
mes dy stacionesh të brishta kozmike 
ta mbushë kjo orë estetike.
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WORK IN PROGRESS

As këtë herë s’e di nëse vera që vjen 
Më çon te ujërat që mbajnë emrin tim, 
Cekëtinë e ujërave territoriale, pa sprovën 
E sirenave mitike e profilin ballkanas 
Të Bekim Femiut; aq larg sa as zëri  
I gruas s’arrin, aq larg sa duket se vetëm 
Unë do dëshmoj se qe ndonjëherë.
Vera vjen dhe s’do ta di nëse i shpëton prushit 
Të këngës së gjinkallave a rërës së rritur 
Mbi syprinën e botës, që ime bijë 
(Duke soditur flotiljen e varkave prej letre) 
Të gjejë guaskën ku gjëmon cikloni i heshtjes.
Shikoj përmes botës plot me shenja se prapë  
Ajo do flasë për poetë që flasin për gjëra  
Që s’janë, por s’më jepet të vdes – unë 
Që pata nisur të vdisja gjithë kujdes, 
Optimizëm, urtësi, pa humbur kohë – 
Se vdekja është dembele përballë krijimit: 
Edhe metaforën më të keqe e bën të pavdekshme.
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URBANE

Duke u vjeshtuar, e qarë gjinkalle kumbonte 
gjithnjë e më fort: të hapura dritare e dyer -
diçka, e dija, më mungonte, kur drerë të fjetur resh 
në perëndim, që mburrnin brirë të artë, s’e dinin
se me “amen” zëlartë pagëzon vjeshtën bubullima,
se në kanavacë të ajrit, me ankthe si të Van Gogut, 
tërbimi i shiut plak vjen e ritmon: pigmentin 
e vjetër të brengës ende s’e kemi hequr 
prej zemre - mungon ndonjë prag i pafajshëm.

Ai që mendon kuptimin t’ia kapë e vjeshta 
e bën të madh, a do dijë, në muzikën e lojës,
edhe të harrojë imazhin e vdekjes, 
edhe të nënshkruajë pa vuajtje dy - tre hapa?

Kur në çdo kthesë agimi, që ka sjellë përdore shiun, 
pegasi humb rrugën mes tabelash “majtas”, “djathtas”,
kur kalin, që nxjerr kokën mbi supe burri,
e bluan nofulla e poetikës gjeometrike, kur një udhëkryq, 
nga ikën si mjegull përjetësia, që gishtat e artë të rrezes 
e fshikin si bekim, masë kalvari ka, qytet, a më jep 
prapë atë që di të japësh më mirë: oazin e vetmisë? 
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QETËSI

S’e mori diellin me vete vera lojcake: qielli 
Vjeshtor kërkon të vërteta ngjyrash që mungojnë
Në tavalocën e shpirtit dhe hesht.
Kujtimi më i parë nga të gjithë: s’e di,
Nëse kthehet, çfarë mbledh dielli
Në frëngjinë e grisë; s’e di, nëse bie nga retë,
A i ngjan Muzës rrezja e vonë; s’e di,
Nëse ajo prek zemrën e madhe të hapësirës, 
A pritet një koncert i mahnitshëm zilkash.

Për dëshminë e lodhur të verës, nën trokun 
Delirant të gjethit, që s’ka bërë poezi
Po retorikë, që pret njeriun që hahet 
Me veten po s’ia del të bëhet poet –
Më duhen këmbë ere e të humb për fare 
Nuk mundem; as kur tetori kthen ngjyrat,
As kur era, që ka mision të fshijë gjithçka, 
Nuk mësohet me ne.

Në botë heshtja dergjet e në prehrin e saj
Rrinë gërmadhat e ëndrrave të mia idilike.
Atje heshtazi dikush prapë sot ka qarë
Si qan dreri i vetmuar në korie.
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RRUGA E SPITALEVE

Siç kishim frikë, vesi 
Për të lypur bukurinë atje
Ku s’e vënë re të tjerët
I ka qëndruar fatit
Edhe në rrugë spitalesh.

Çfarë sheh dielli që ndjell
Zeniti? Brenga, tek shkon
Me gjithë motorët ndezur,
S’e tregon fundin e vet.

As agia e çastit, ngritur për t’u fshehur 
dikur në ndonjë rënkim, s’na harroi.
Edhe kantilena e vapës më kot
Mundohet të gjejë fjalët – ikën
Gushti nën gushë gushti,

Ku kënga i përket diellit
E gazit engjëllor fëminor:
Vrasës serialë që bëjnë 
Punë e s’lënë gjurmë.

Ashtu siç kishim frikë, mbeti
Vesi që mendja prapë na thotë
Se jeta është interesante.



35

E shoh tek i jep vetes lart
Si shkuma në gotën e birrës: duhet
Më shumë se një jetë e vetme
Me vra fytyrën e cinizmit.
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SI ELEGJI

Braktisur prej nesh, mbi kokat tona, ku në radhë rrahin flatrat 
engjëjt, 
dhe rrjedhin lot nga sytë e tyre, qoftë, së paku, nga të 
qeshurit

Braktisur e gjitha prej Zoti, që fshehtas nesh lajkaton 
lojëra fëmijësh nëpër pluhur, jeta më kthehet sferë sekretesh.

Braktisur nga çdo zbaticë zemre prindërore që nga zëri im 
zbutej,  
ka heshtur përgjithmonë edhe elegjia e madhërishme:

Mua burrë më bën vaji, baba, më thuaj se kur do vdesësh! 
Çunak më kthen botë e zbrazët, nënë, më thuaj se kur do 
vdesësh!

Tash që më fort se larg përbrenda gjëmon – e asnjë epitaf 
s’mungon, 
Tash që çorapet e lëna nga nëna për dimër, janë muzikë e 
ikjes së shpejtë

Që popullon, pjeston pikëllime më të vogla: sërish vetmia, 
buka, uji –  
Njeriu që ka nevojë të rrijë menduar përmbi gjithçkanë e 
panjohur,
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Përmbi pohimin e jetës vetë, vetimë që vjen e vlerëson në 
dhomë 
sekretet e botës: prova që bën qetësia, m’e vështira nga 
gjitha,

Pranëvënë zemrës prehet e rri ajri që priti një verë të qetë  
Orgjive a koktejesh kungues – vetë kulti dhe vdekja ime. Ku 
prapë di 

Pikën e helmët: të lashtën palumturi që ta mblodha pa 
përtesë – një dimër  
Ku dielli nuk di për susta që gur i vakët i qenies të tregojë 
veten,

Ku dita e mekët e ditës me atë të tjetër bote përplasen në 
mure xhami, 
Ku secila beson se është ajo brenda, se është ajo më e 
bukura.

Ose derisa mirësia postmoderne e gjendjes së gjërave ta bëjë 
të pavdekshme. 
Ose derisa koha të shkrihet vetë me të.

As unë s’e di se cila bie mbi vargjet e prishura e thotë: 
Kurrfarë vargu nuk mjafton nëse ti vetë të nesërmen e 
harron.



38

AGORA

Kur shqelmat prej fëmije të dritës mbi xhame, 
që shpallin ardhjen e mëngjesit, bëhen gjithnjë 
e më të lodhshëm, kur lodrat e vajzës, andej-këndej 
dhomës, bëjnë zhurmë edhe më shumë 
se lajmet e reja të ditës, më vjen ndërmend 
se preka në ëndërr idenë e qenies
së pastër - një çast pasmesnate, ku janë lexuar të gjithë
librat, ku janë parë të gjithë filmat, ku janë 
grisur këpucët në gjithë peizazhet virtuale 
të tv-së. A mund të jesh prapë Mbreti i gjithësisë? 
Pyes, se jam, se rrjedh lumi i materies në gishta, 
se ndodh ligjërimi i faturave të fatit 
dhe vë veton kamja e leksikut të tyre, 
e madhe sa tezga e dyqanit të çikërrimave 
në mes të sheshit, që, si përditë, i bie përmes. 
Në çastet kur trupi do ndihej i fortë sa fjalët 
- të rrallat, të brishtat, të pabesat - mbaja 
shpresë të flisja gjatë edhe për dashurinë, 
kaq shpejt, kaq njerëzishëm, kaq prerë sa 
ç’i them vdekjes: “ Mirëmëngjes, e dashur”!, 
por s’vjen dita e fatit: kur boria e diellit hapet
në forma të papëlqyera, që mbase vetëm qenia e pastër
mund ta shpëtonte, e nuk vlen as të bësh filozofin, mund
të kem Sokratin në kokë për të thënë: “sa shumë gjëra 
që s’më duhen, ka këtu”, vetëm se çfarë 
shkreptin herë - herë në çantën time, nuk është 
meteorit fjalësh, por kripë e pastër greke.
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SHTËPIA DADAISTE

Kur flasim në familje për mobiliet e vjetra,  
karrigia shikon në ëndërr një vullkan.  
Në zhgjëndërr mund t’i pëlqejë baroku: janë 
në modë edhe e befta, e mprehta e drama.
Kur më merr për Platonin, shkon pak shtrembër: 
ndoshta në kujtesën e saj Njëshi i bie murit  
të ndijimeve të mia, ku unë vë shpatullat, 
kur ajo pret një vjershë lavdie: ose të triumfojnë
e Drejta dhe e Mira, qoftë në formë katrori 
a rrethi, ose t’arrij të kërkoj me dalë  
nga ky thes Bukurie - libër i hapur anë për anë 
për sytë e mbyllur. Ndoshta mbijnë në të 
Librat e Njohjes. Ndoshta lexon tek unë 
se lind secili me drurin e vet, Pinokun  
e habive, që pret ta marrë përdore Zana  
që lodhet nga mobiliet e vjetra.
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NË SHTËPINË E PRINDËRVE

Në degëza lojcake drite, papagaj
të rinj thonë fjalë të vjetra: i njoh 
fishkëllimat bizare
që lypin habitë e çastit.

Shkëlqimi që del nga pluhur fletoresh,
nëpër fillin e shtëpisë së merimangës,
do mund të thoshte ëndrrat e mëdha
të vargjeve fëminore? Shtyj dyert 

Si hijet e lodhura në zemra –
vij të them se Fundi është Fillimi.
Diçka e ngjashme me poezinë:
mur – derë; mur –derë; mur – derë.

Do doja të isha ai që ju deshët
të isha, por është vonë për çdo kthim.
Nga mbrëmja në agim, nëse prapë
ma mbani larg, nga bota juaj e padukshme,

Atë derë ku shkruhet “Zoti”,
apo “Amshimi”, gjithë kujtesa
mund të jetë dëshmia e përpjekjes
nëse shkruhet me terr drita,
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Nëse do t’i jepja zë apo fat,
nëse jam në burg apo
në shoqëri të mirë. Ai yll
që feks në pelten e territ,

Nuk është nostalgjia e diçkaje:
e thitha si cigare jetën,
ku jeni shikime, fjalë, gjeste
me ngulmin e supozimit të së ngjashmes.
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SI KUADËR DIMRI

Më dhemb kuadri me dimër që të vizatova, po në altarin
e manive të zemrës, perëndia pagane e diellit më kot rreket 
të ndezë fantazinë e gurit. Duhet kënaqur me vendet 
që i panë, para se të bëhen kujtime. Prapë karthjet
e moshës, që rriten si hije e shenjtë, s’arrijmë t’i ndezim.
Prapë mërdhij deri në kockë: prej fjalëve të zakonshme - 
jo prej ngricës - që herë i mbuloj me lule, herë me të shara.  
Duhej ta kishim ditur se dashuria, tek shkel mbi urrejtje  
a mallkime, rrafshon rimat dhe gropat që la vdekja
e çdo ylli. Të paktën dimë se ende shkruhet. Edhe pse
s’e dimë ku ra kundrimi, edhe pse e dimë se s’jemi fëmijë
epokash të mëdha. Edhe pse çohet peshë për të një Zot 
pa zë, si vetimë e bardhë e borës.
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NATA E NDËRRIMIT TË VITEVE

Edhe mbrëmë diku menduan se më vranë. Edhe sonte,  
s’e gjej mes fjalëve biletën që më çoi mbrëmë (kur ata  
erdhën) te qytetet përtej reve. S’e gjej përgjigjen se fitorja 
 
e kujt është varri i ri në zemër, ku aroma e trëndafilit 
të trishtimit skuq mermerin e dimrit të mizorisë. Edhe sonte,
duket sikur dhimbja e vjeshtës kërkon të ndalë kohën. Dihet,
 
s’ia del, edhe sonte. S’dihet, ku do jem, edhe sonte,  
s’dihet a ka Leonardo Darka jonë e Fundit e hidhen kaq  
shumë fjalë në hapësirën e vogël, thua munden metaforat
 
ta dehin planetin. S’dihet, edhe sonte, ku më ruhet krimi  
i përsosur, i shpejtë si thithja e cigares, kur vetëm një Zot  
do hiqte qafe fjalët, kështjella ku plot besim u fsheha nga 
bota. 
 
Por mund të flas për atë që dihet, edhe sonte: se kam parë  
shumë net si kjo, se kam besuar se në net si kjo njeriu  
lakmon disa fillime të reja, se kam dashur dhe dua, 
 
në një stinë kushedi sa të largët, ku sekush kënaqet me natën  
e vet në duar, ta shijojë diçka që zhvillohet në formën e jetës, 
derisa t‘i ulet ylli në pjatën (pak patetike) poetike.
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MËNGJESI MELANKOLIK

Dante do thoshte: Caddi come corpo morto cadde

Tetëqind vjet më vonë, kur u hoq tapa e ndijimeve, thashë: e 
preka, e prita ndër krahë.

Nuk është ky nga mëngjeset oksimorone, ku ekspresit i 
shtohet një cigare që të qash, po i pyetjeve:
Si thirret Muza, kur Nili i tekstit sulmon Saharën e letrës, një 
çast të vetëm, që mund të jetë ai mu para vdekjes, një univers 
shenjash, të cilit i shkasin në drejtime të kundërta të gjithë?

Si përqendrim polici mbi këtë letër, nëse dikush prej nesh 
do të thyente bankën përballë apo si kërkimi për shënimet 
intime, që prapë kanë aftësinë të më nxjerrin nga metafizika 
e të më nisin në punë?

Kur ekspresi i patetikës tretet në koktejin e errët të 
melankolisë, mendja e quan një arsye për të vënë pikë.
 
Është mirë që gjërat zhduken, sepse mund të zbulohet sërish 
Amshimi, që të bëhen dy pjesët për metaforën e ditës: 
të mund të nuhatet mungesa e diçkaje në gjurmët karmike, 
kur djegin peshën e fjalëve me një fill më të hollë se harresa

Fill që mund t’më mbajë lidhur edhe me tjetër vend që bota e 
quan të zbrazët,
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Derisa një të ngjashmi ai t’i lidhet për zemër

Më e bukura do jetë kur ai njeri të zbulojë se unë s’kam qenë 
i çmendur
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LUTJE GUSHTI

Net, ejani si ballkoni ku pres të shoh
Si rritet heshtja, sa ndihet harmonia 
E rrjedhës së ujit dhe krismës së pjatave, 
Një shans nga kozmosi 
Që pëlqen të tregojë kufijtë.
Net, ejani si grushti i thatë i gushtit,
Muaj për katër muaj:
Me fshirjen e gjakut nga fytyra
Të lexohet kompromisi i ri -
Të kenë arsye, kur çmenden, ditët.
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HITI I FUNDIT

Edhe me hitin e fundit, që na lidhi me Tokion e Toronton -
ku dëgjohej njeriu që është vetëm me delirin e errët të gjakut, 
se gjithçka ka marrë vrapin, 
ku qielli i shiut, që mbronte me melankolinë, u ul mes 
mureve të hershme e pa vetëm zemrën, si humbet çdo formë 
bukuria që mashtron (fëmijën përpara, trishtimin fill pas) –
te trupi-flamur, që s’deshi të mungojë kurrë, kur dheu ngjesh 
në gji vrullin, vetë atë: “është ai!”, që poetët dëgjuan në 
gjumë, kryqi i ikjeve shtrëngoi rrënjët e fshehta, 
si plagët një Krisht, parë nga lart nga zot që ka shtëpinë në 
shtatë nota e na thotë, nëse e gjen, në piqen diku nepërka e 
dy fjalëve me nepërkën e dy tingujve. 
Me muzikën tërhiqet edhe batica e iluzionit, të fryhet saora 
tjetra: 
pse pyetjet e zemrës t’i ngrejë gjithmonë martirja kujtesë - 
kaq shumë fëmijë të fjetjes me netët –
kur dukeshim një shpikje aq e mirë, sa herën e ardhshme do 
fluturojmë disa metra?
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SI DIKUR

Po të vinte nga dera, si dikur, zëri i beftë: “Si te Çehovi!”,
a do bëja dy-tre hapa, si dikur, në dhomën familjare 
ku shijohet mushti i athët i vjershave të para?

Kur, si dikur, një dritë e mugët gjethesh përmbyt dritaren 
dhe kohën e ndalur mbi mur si myshku, kaq larg unit, 
kaq larg botës, si dikur, kush i përgjon gjestet e të vetmuarit?

Rreh një zemër në sende? Pa sy, e shohin botën?
Apo vetëm unë e di, si dikur, se s’ka pluhur xixëllonjash në qiell,
se hidhet e fiket mbi të, si cigare, çdo lehje e largët qeni?
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POETIKA E DËSHTIMIT

Mund-humbur edhe një herë, kur marr të fus
një fjalë të re në poezi: çamçakëz, krenari apo 
bombë. Gishtat e ritmit të vjershës që rrahin 
muret e gjakut tim, mos i lyp në xhamet e pritjes 
tënde. Asnjë varg, edhe pse duket se ka ardhur 
vjeshta - fletë e verdhë që sillet kuturu në ajër,
pa pyetje e përgjigje - edhe pse kam dashur 
të jem fati i resë a rrufesë, vrapi adoleshent i pluhurit 
a miku i fateve jetime: kur ndihet diçka përtej, 
është heshtja që rreh me brirë çdo skutë kohe. Sa mirë
që s’merren me ne gazetat, kur shpirti ndjek vallen 
e ngjyrave tek fiken, e prapë ajri i muzgut 
pikon në durimin tënd që heq vija të reja në ikonën 
e dështimeve të mija dhe kujtesën e zbaticës së verës, 
ku jam ditë vjeshte që era i shfleton shpërfillshëm
një palë mendime heroike.    

Dikush ndien gishtat e butë të borës në xhame, 
dikush ata të detit të gjuhës: kur bien zhurmat  
e ditës në dhomë, mbaj vesh dhe kujto se s’bie  
borë në këtë qytet - është vetëm rendi  
që fjalët kanë në libra të tjerë, se poezia për ty  
është ai mal që ndan ujërat (disa drejt Veriut, 
disa drejt Jugut); kush jetoi më shumë se një jetë,  
më parë duhet të ndajë kujtimet nga e tashmja. 
Ia njoh formën, por fjalët shkasin, thua se s’merr më 
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amfora e legjendave e përrallave, thua se ikin 
edhe të arriturat me mund: mure, grua, 
përkthimi i heshtjes. Vetëm unë mbeta ai që jam: 
shumuar ndjenjat, jo fjalët; pa një varg, fundi 
i ditës si fundi i botës.
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SKICË SOLSTICI

Nën retë e borës që vijnë, shkojnë e zhduken, 
Edhe vetë amanetet e puthjet ranë 
Nga bota në botë, nga hija në hije: 
Asnjë gisht dielli s’e çau kujtesën 
Te gjurmët e ngricave, germa  
Pothuajse sumere, që duhej të ishin 
Enigma e tymit të cungut të buzmit 
Në fytyra të ardhshme bimësh.

Rreh zemra e dritës e rritet sa hidhet  
Gjeli tra më tra: prapë ndoshta ka 
Anno domini e zjarri i tij janë  
Dy rrokje që masin detin e zemrës,  
Ku hëna hidhte sa herë monedha frike,  
Ku aroma nate, që vdisnin në brigje, 
Lanë në gishta e buzë kripën 
E lumturisë së humbjes perfekte.
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ZAKONI I VJETËR

Po kthej zakonin e vjetër:
shpesh herë i dua gjërat siç janë, stacione 
resh të lara nga hëna, ku ditët kalojnë me hapa gjeli, 
duke nisur përtej qiejsh zëra të djegur prej ajri - grumbull 
vegimesh, edhe ato të zbrazura, histori të sfilitura 
nga rrëfimi, të ngjashme, të pastra, të ftohta,  
paralel me tokën si të vdekurit: ku u bën shoqëri 
ndonjë gazetë e ditës, që era e merr përdore 
deri te pellgu i shiut të fundit - gjërat që zbuten kuptohen
lehtë mes veti - thua se pres heshtjen e duhur
ku shquajmë fytyrën e Zotit, çastin e vetëm 
ku flet hapur (ose s’jemi mësuar të jetojmë aq lart),
ku dëgjohet si zbret 
nga shkallët e qiellit zërat e një Shkodre tjetër.
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EDHE NJË DITË

Edhe një ditë e shqitur nga ndjenja rrokopujë:
në natën që s’e njeh trishtimin, zemra s’është natë,
e prapë gjithnjë e më pak e imja. Kërkuam Unin 
dhe dukej se ia ndjenim qashtërsinë pas mendimesh 
të papastra, që turri i shiut i bënte liqen, ku ata 
që na ndiqnin, s’e shihnin se ecnim mbi akull, ku, 
i lidhur me mendimet si shiu me ajrin, unë
s’e shihja se diku përtej përgjonte juga vrasëse. 
Kërkuam të mirën, kërkuam të keqen,
së fundi, asgjënë.
Kështu, jetë, t’i kthej paratë, idetë dhe armët,
shëndetin e bjerrë dhe atë pikën e pakapshme:
Unin që do ma thoshte se kush do kisha qenë.
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ARS AMATORIA
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ARS AMATORIA 

Ja turma – tabela e pambushur e Mendelejevit  
dhe formula kimike e dashurisë, e moçme  
sa bota. Ja vendi im në të: sa vdekja e frikës  
se s’më ke mes turmës, me të njëjtën xhaketë –  
si jetë që as s’hidhet tej e as s’lë të jesh trendy,  
si kundër-ide për rrobaqepësin që flet për kthimin  
mbrapsht (secili zanatin e tij): të dukesh  
pak ndryshe në sytë e botës. Ja si sos e kthehet 
ushqimi i dilemës: kush thotë ashtu, harron  
se xhepash do jenë dokumentet  
që flasin për identitetin e vjetër, se s’kthen dot  
mbrapsht jetën si xhaketën, se s’kthen dot mbarë  
ata që u kthejnë shpinën vjershave të tua të ardhshme. 
Dhe pse përditë diçka më shtyn kundër rrjedhës, 
ja ku jam ai që s’ia ka dalë të ketë vend më shumë  
sesa për një “faleminderit”, nëse jeta pyet
ndonjëherë në jemi për të miq të vërtetë apo një ëndërr.
Ja krahu im i ngritur lart, qoftë si fishkëllimë, 
qoftë si frazë përgjysmë, veçse e mjaftueshme  
të shpallë se në turmë s’të ngjan asnjë.
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(PRAPË) ARS AMATORIA 

Ke fjetur një jetë në djepin e parehatshëm të ritmit
që me doçka bebeje përpiqet të mbajë 
historinë në vetën e parë shumës,
ke fjetur mbi gurin e ftohtë të një fjale të panjohur
dhe ke parë ëndrra që s’trembin njeri,

je zgjuar nga gozhda e rimës dhe gozhda
e puqjes së dy fjalëve pas dymijë vjetësh
dhe veten e ke gjetur në këmbë të malit
si gur që era sulej ta thërrmonte 
siç bën sa herë me materien. Poetë të tjerë 

i çuan gratë e veta në Olimp, këtu, në një muaj
midis shkurtit e marsit, ti prishe gjithato palë këpucë
me mua: dikush që tha se ky s’është realiteti,
trenat që brenda nesh i shpëtuam nga përplasja
e humbën tej në horizontin e lëvizshëm, me pluhur,

na kanë mbyllur në tokën ku tingulli
bashkohet me fjalën. Po të mos kishim qenë 
një herë poshtë kapakut të pianos, 
një herë tjetër brenda motorit të gjinkallës,
nuk do t’i dinim gjithë këto. Po të mos i kishim

ditur gjithë këto, nuk do të hidheshim 
nga skajet te skajet, që dinë të qeshin e qajnë



59

si një kujtim yni – legjendë, këngë apo mit –
që pritet të thotë nëse siguria dhe pasiguria
janë çështje e hapur, si muzë dhe flijim,

si ditë e parë e botës, si intonimi i frigoriferit
me notën shpërfillëse të erës, si fraza që s’pyet 
kur bie pingul në aromën e mprehtë të gatimit: 
dashuria është zanati i atyre që s’njohin frikën
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GATI MADRIGAL

Kur fjalët rrallohen, më kujtohen ato që kemi thënë. 
Për shembull: ngre folenë një hanë e re - kaq e rrumbullt, 
kaq e ndritshme, sa thua ka ardhur në botë së pari, 
ashtu hutuar pas Zotit si pas një vele të largët; për shembull: 
kur të bjerë zilja, ose janë shumë të vogla gjuhët tona, 
ose emërtojmë yllësinë e parë (ndoshta, “Miushi Xherri”); 
për shembull: thua ernat ndryshojnë rrymimin e ngjashëm, 
kur gjest i rrufeshëm i hedh përdhe, e në ritmin e ngurrimit 
të përjetshëm, të tokës kanë pasigurinë, të qiellit hapat 
e dritës; për shembull: ky shtrat fjalësh s’qe as më i miri, 
as më i buti ku mund të mbështeste kokën Andja (Homeri
i thoshte Andha); ose: kur unë mësova se sa kushton të pohosh
a mohosh. Kur fjalët duket se po mbarohen e më kujtohet
se s’ia thamë Absolutit ato që menduam, por i menduam 
ato që thamë, mendoj për gjëra të ardhme. Për shembull:
po vjen një provë e re e bindjes së vetes se, edhe kur 
rrohet heshtas, si vdekja, jeta është hyjnore; ose: fëmija
ynë s’është lodra e atyre që s’dinë të luajnë
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PATRIA
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SHKODRA

Ja, zbritur prej kullash të kaltrive, me këngë floçkash e 
satirësh 
shqipja që vendon gardhin e ditëve, një kopsht që shkon  
e vjen nën gjethet e ngrira të bime kurrë të dukshme,  
por plot kundërmime, dëshmia se jemi ata fëmijët e vocërr  
që luajtëm, në skutat ku flenë fillimi e fundi, me buaj  
dalldisur dashurie dardane për detin; ja, rezultati i një takimi,  
duke u mbërthyer, duke gjetur zgjidhje drejt ashpërsisë  
së buzëqeshjes, duke ngacmuar dritën e bollshme  
me sigurinë e saj të fundme, si shqipe që ngurron  
e ngurron e pastaj sulet, si filozof që thotë çdo mur  
është një portë, si monedha antike dhe lumi i poetikës  
së saj të errët, ku peshku i trembur i qenies kërkon dritën  
pa moshë; ja frika në pëllëmbë (tashmë kallpe), që vjen  
e ikën nga pamja, për vetvetet e tretura te monedha e kohës 
zero, ku s’i gjejmë fjalët që do duheshin, edhe pse 
e dimë se një ditë hapësira me to do flasë, se për këtë  
i ngjet dita librit me imazhe, që rri si një turmë murmuritëse  
te dera; dhe ja portreti që s’e varim dot në mur pa ardhur  
mjeshtri i disonancës – ja kafshimi yt gjeometrik,  
ja pjesët e mia më të buta e më të holla: zemra, për shembull, 
se mban më shumë.



64

KËSHTJELLA

Kur isha i vogël, i kujtoja numrin e betejave 
të humbura: duhet të jem bërë shumë i moçëm, 
që tashti ma kujton ajo mua, pa më thënë  
si duken ledhet e mia të zbrazëta, nga dritarja  
e autobusit që shket shpejt. Vetëm turisti i ngeshëm 
mund të largojë mjegullat, të zgjojë hapa 
mbretërish e mbretëreshash, në orën e zhegut 
a ngricës, të zgjojë njeriun që sheh te Buna 
e Drini kohën, puthje kobtare në brinjët 
e tokës, ujë që mendon vetëm për veten 
para se të rrënojë kujtimin e urave e mureve, 
ku vetëm zanoret përplasin shpatat. Edhe një 
lamtumirë: kam folur me metrin e zjarreve  
shkrumbuese - ka folur me asonancën e hijes  
së rëndë; është shtriqur nën tunikën e tejdukshme  
të shikimeve - kërkova, mbi kurrizin antik  
të ujërave, një vezullim, që është legjenda ime,  
se mos e njoh, kur të shkoj te deti: një kështjellë 
britme mes ujit e reve.

S’doja t’i shkruaja as tash këto rreshta,
por nga ngjitjet e shpeshta në kështjellë, mbaj 
mend atë ditë kur sipër meje pashë një zog. 
S’e mbaj mend në ishte skifter a korb: gjuha 
u rrëmbye aq shumë, sa kreu në çast, edhe një herë, 
në praninë time, martesën e lashtë me të - poeti 
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i mirë nuk thotë kurrë më tepër nga çfarë ka menduar 
dhe shkrimi nuk i sjell dobi vetëm atij, por asaj 
çka ka dashur të thotë: një mall që pa kujtime 
a shpresë shtyhet deri te ylli i fundit i britmës.
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LITANI

ShkOdër, jehOnë hyjnOre. MizOre.
  SaOra dashnOre.
ShkOdër, një bOtë që humba. ObOrre
  Ku shtOhen pëllumba.
ShkOdër, ritmim vetiu, në lOdër
  Të thirrur prej shiu.
ShkOdër, e bardhë si bOra. Orgji
  Që mOshës i mOra.
ShkOdër, një jetë që bOra. Ora
  E ndOres dhe kOra
E frikës. E Orlit Ortake. Urtake,
  AOrtë prej flake;
PranO pa fitOre, triumfi
  - JehOnë orgjie.
PranO pa nënshtrimin, përulja
  - JehOnë e fyerjes.
Sa s’shkOi vOnë, caktO
  Ndonjë cOpë durimi
Që ndOshta teprOn diku
  E krijOna -
Përrallë e vOnë të rrëfejë aherë
  Jetën tOnë,
Jo çfarë sendet thOnë e vlejnë,
  Po çfarë
NënkuptOjnë: histori që s’guxOjnë 
  të tregOhen pa ne.
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RIMURIMI
Gjithë ditën po punojmë 
E gjithë natën po na rrënohet

Balada e murimit

Na ka ëndërr kjo grua, a ëndërr e kemi,  
që, gjithkah të dalësh, vetëm një emër,  
i flakur me vrundull balade, popullon  
kureshtjen tonë? Mos sillet ajo grua

Kalimesh magjike, atje tutje, shquar vetëm  
nga Zoti, mendja hyjnore, që shumë të gjorat  
trishtime, gëzime njerëzore t’i duken të thjeshta  
aq sa s’i thua pa skuqje? Mos ngul sa mundet 

Flamurin e butë të ngulmit midis  
mundit e gjumit, ku vuan një bulkth, midis hijesh  
që duhen si burrë e grua, në zvarrjen  
e ngadaltë të gurëve drejt gjuhës? A ndoshta 

Është ai zog i dehur nga dielli që bredh  
me nge mbi ne në ajrin e qetë: një pikë  
e vogël ku vë fati gishtin, një pikë  
e errët ku ngrin kujtesa përjetë? A ndoshta, 

Lexues i rastit, anonim, që s’bën gjë  
për frymëzimin tim, që s’është rasti i poetit 
epik, po i poetit që i mjafton vetvetja, ai afsh  
që na djeg duart, nuk është hakmarrja 
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Prej gurësh e asgjësë, po ëndrra e gruas,  
që kërkon në portat e saj 
si i hiqet poshtërsia, në erdhi ora,  
pyetjes së pavdekshme - si vdiset?
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CANTICUM
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SOS
              (mesazh në shishe)
 
A duhet thënë: Hëna, tashti e ngrënë si drapër i flakur, 
tregonte dikur një pritje të përpiktë

A duhet thënë: Saksia pa lulen: fëminia; ma çan zemrën: po, 
isha fëmijë, e ajo mikja ime

A duhet thënë: Frymë e rrahur rremash, që pëlqen të 
zbrazesh në detin paanë të Amzës, përtej së mirës e së keqes, 
gjithë çfarë dihet mbi tokë, gjithë çfarë duhet ditur - çfarë 
takojmë nën përmallimin e vetimës?

A duhet thënë: Në thua se askund s’mbërrij, se muzgu thur 
pëlhurën e fatit tim, e kaltra sirenë e dallgës bredharake, 
emëromë Amerikën që vdes në perëndim!

A duhet thënë: Vdekje që s’dinë të vdesin më: e kujton njeri 
çfarë kishte para barokut?

A duhet thënë: Të dëgjosh molisjen e relikteve është magji; 
sidomos po të jesh zbathur

A duhet thënë: A mund të vdesim kur del e verdha shëtitje?

A duhet thënë: Ajër i bërë nga përse urren rubinetin e 
poezisë; e di se atje pyetjet janë pa përgjigje
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A duhet thënë: Koha, një turmë turtujsh, nuk pyet kush jemi: 
shikon asgjënë në llumin e filxhanit

A duhet thënë: Dhe dhoma - e vogël për gërmadhat e 
zemërrrahjeve; madhërojnë ditën dhe Zotin

A duhet thënë: Vështrimet e takuara në tryezë, sikur vijmë 
nga vende të largëta 

A duhet thënë: Shiu është zëri yt

A duhet thënë: Rrëkëllejmë shishen një herë, për këtë çështje 
kaq të hapur, ku fjalën kemi
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SI PRELUD

Si stinë që e deshëm dikur, që është rikthyer, por askush s’e 
ka në vëmendje - rendi i fjalëve
 
Nga ama te ama - riosh, nga mjalti te mjalti – majhosh, nga 
balta te balta – bardhosh apo qosh prej nape nate

Në të njëjtën heshtje me premtimin e resë së shiut, në të 
njëjtin trup për ëndrrat, në të njëjtën kureshtje nëse prej 
piklave të para shkëlqen fytyra e Perëndisë,  
nëse plasat e fjalëve i prek ai shi metafore që ngjall botët që 
pamë në fëmijëri, për t’i thënë poezi asaj që qëndron midis 
aq pamjeve, 
nëse diçka e errët, pa formë, mes rreshtave shpjegon 
rebelimin që e mban poezinë në këmbë,  
nëse i druhemi atij shkëlqimi, të padenjë për t’ua trazuar 
dëlirësinë

Nëse i druhemi zërit prej miku: merr varrin tënd dhe ec

Nëse ato kanë folur për ne, apo ne kemi folur për to 

Ka pyetur përmes materies së tyre, si trup që gjen rrugën për 
atje ku jeta do na kthehet
(në kohën pa avangardë dorashka e përsëritjes mbeti për t’u 
hedhur),
ku një njeri i vetëm është i mjaftueshëm të shihet gabimi,
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që i gabuari të mos jetë vetëm,
që trishtimi të jetë aq i madh sa të kërkosh ngushëllim poezinë,
e cila nëse njerëzia bie në një mendje për kuptimin e fjalëve 
nuk do të jetë më as poezi

Qoftë edhe për fjalët: ja armiku, pra, ja lufta
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(PRAPË) ARS POETICA

Vrapi i zogjve dhe toka e lëpirë nga krimbat janë 
sa duhet të ndarë, kur vdesin në mallëngjimin e ajrit. 
Zemra është sa duhet e madhe, kur mbledh dromcat  
e jetës që kurrë s’arrin te ajo – puthja që dhe në gur 
paemër të globit, çasti që gjendet gjithmonë diçka 
që sheh gjithçka pa urrejtje, kokrra e rrufesë që nyjëtohet
në shkeljen e syrit dhe dinastinë e erës, pa e sqaruar 
rastin poetik të Brezit të Halorëve, në është ushtri 
për betejat e qiellit apo betejat e tokës. Zemra është 
sa duhet trime, kur Bjeshkët e Nemuna bëhen ai 
trishtim i truar i dritës - që i themi epikë, nëse na rreh 
ballin, që i themi lirikë, nëse na rreh gjoksin, që i themi 
muzika e rrokullisjes së kësaj jetës sonë nga fjala 
te fjala, nëse një ditë na jepet të lexojmë në librin 
e natyrës - një dëshirë më shumë të jesh vetvetja -
se qenia e kalon nyjëtimin
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SI AKUAREL

Kujtimi i verës: guaskë boshe mes gishtash.
Mos është kujtesa e Poseidonit që prapë 
i duhej të çmësohej me botën? Si shpirtit,
kur fjalën e ka heshtja, me trupin? O kambana 
e humbur e diellit, ngrije kishën e meshës sime, 
si zog që çuket borën e heshtjes kozmike e nxjerr 
një grimë të mezidallueshme kohe, një luhatje midis 
amshimit e çastit, para se të tretet te drita e terur 
e syve të fëmijës që pyet se çfarë ka pas shiut,
para se të fshikë supin e vargut mik të Pesoas:
kalo, zog, kalo,
dhe mësomë të kaloj!
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ODA E VJESHTËS

Hesht, atëherë, vjeshtë, shpirt i lodhur së vuajturi e dëfryeri: 
mbaj vesh e s’më arrin as zëri nëse do shkrijë shiu të 
shkrifëtat lamtumira dhe sfilitjet e gjetheve, ku ngjeshin të 
fundmen frymë pareshtur, as zëri nëse ka ankth a paqe për 
shqisat e ndera, kur fare papritmas, o era, o shiu, o ndoshta 
njëherësh, i kthejnë tjetër fletë hapësirës.

Fletë nuk ka, a nuk dinë ku janë – e shkurtra rrugë e gjethit 
shpjegon se thelbi, jo stina, përpirë nga ardhje e ikje e reve, 
bëhet dihatje e dimërt dielli, erë kalitur me tinguj kambanash 
që zemrën telkëputur e quan një gur në shenjë të gjakut të 
zbutur si bisha, bëhet heshtja mbi pisha, ku moshë e ngulmët 
shpalos pafund kohë pakthim: atdheut q’u përket, t’u kthehen 
ç’i janë botës trishtimi -

Ngulur te gravura makute e shirave, duke ëndërruar qyrkun 
e diellit, mbyllur në qyrkun e zbërdhulët të diellit, duke 
ëndërruar gravurën e shirave.

Ku lypëm ca zogj të lodhur amshimi, vetëm të ikshmit 
shpirtra. Sizif fillimi s’ka më: sa thellë, sa ngulmët fytyrën 
e dytë të gjërave ruan kujtesa, relikte ku ikën sërish kuptim 
pafundësie - 

Dhe çdo mendim që është edhe një qoshe e fshehtë, dhe çdo 
fjalë që gjithashtu është një maskë.
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Vetëm akorde sendesh që shkundin besimin se bota shkon 
të mbyllet në libër që Zoti vetë në ëndërr e pa. Një Zot i 
hapërdarë, që çohej peshë te pamje që para shikimi shkojnë 
e vijnë, a adhuruar nga gërmadha zemërrrahjesh, përtej së 
mirës e së keqes: e gjitha çfarë dihet mbi tokë e nuk shihet, e 
gjitha çfarë u dashka ditur e s’mund të paraqitet –

Vetë pyetja që s’mund t’i shmangemi: të mbyllim sytë apo 
kemi përpara ditë të mëdha!

Megjithatë, unë e ti ecim si somnambulë. Fëmijët e lodhur në 
lojë flluskash prapë shohin ylberë në ëndrra. Ti prapë je stina 
që u flet ditëve të ardhshme si vënë në dyshim të vërtetën, si 
qeshin, si plasin pastaj në hiçin e zbrazët. 
Na gjen aq të kapitur, prandaj na pëlqen. Kur vjen edhe më e 
bukur, dhe pse më plakë. Gjithnjë po aty, gjithnjë gati për të 
dhënë shpirt.
Hesht, atëherë, ndoshta më pëlqen ngaqë asnjë zë s’më arrin 
dhe unë kundroj botën me sy të përtharë nga vera.
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NËN STREHËN E SHTËPISË

Nën strehën e shtëpisë, si nën strehën 
e Përjetësisë, dikur dëgjoja shiun, po tash 
dëgjoj zemrën; si zvogëlohet gjithçka
para zërave të saj; si bën më shumë zhurmë,
nëse e shkruara sjell atë erë që kthen mbrapsht 
akrepat e orës; si është gati që jetës t’i mbetet 
vetëm hija dhe shikimit t’i ikin format
e fatit. S’ka gjë tjetër të gjallë, përveç fjalëve,
por prapë më kot kërkojmë hyjnoren. Prapë
më fort se nga lart, tërheqja vjen nga poshtë –
litarë-litarë si shiu, ora e Melankolisë i shkon
deri në fund kantilenës së vet: nëse
zemrës i rrallohen fjalët, nuk është se 
kalon mbi të hija e botës – thjesht po kujdeset 
për atë humnerë mes jetës e fatit (aq e madhe,
sa kurrë më i madh s’duket Zoti); nëse
shihen ndokund gjurma hiri, nuk është se botën
e mori flaka – digjen kujtimi i fjalëve që bënë 
botën e kujtimi i këmbëve që ecin mbi ujëra.
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SIMFONIA E SHIUT

Ky qytet do të mbytet nga uji
Gojëdhënat

Edhe njëherë është fjala për shirat:
kryqëzuar kaq gjatë prej tyre,
ku kam vetëm një zemër të zbrazët,
mos është ky trup ndonjë guaskë!

Qielli - i pafund. Fytyra, që kurrë
s’e shfaq të vërtetën, po aq e fshehtë:
a mund të ketë të vërtetë tjetër,
përveç një zemre shpështjellë si uji!

A mund të ketë të vërtetë tjetër,
pos kuajve të kohës, që shuajnë etjen,
që tundin me kokë kortezi të shpejta
e mbas ia mbathin tutje! A pos ndonjë 

baptime të shurdhër që, zvarrë 
përmbi zemërrrahje, kujton kalimthi 
se shi i ngulmët dhe mund të riduket 
kësaj ane! Apo, ndoshta, sërish u duhemi

atyre që kanë ikur dikur! A mos ndoshta 
duan të na luten: tashma, mjaft! Mjaft 
ma me ju! I ngulur këtu, edhe në s’vjen dikush, 
diku dihat diçka që duhet ta sodisësh
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në hapësirë të virgjër: ku digjet kuturu
një dritë e butë, në formën e zemrës,
që të vdekurit e këtushëm t’u thonë
të gjallëve që braktisi siguria se ç’është 

e rëndësishme, është më e rëndësishme 
sesa e parëndësishmja, se kur çdo dru që rrihet 
nga stuhia duket një Noe (që herë kujton 
ujërat e kaosit, herë hyjninë e rregullit),

i ngjallen shpirtrat ujit: diku duhet 
t’i ecë përsipër (ndoshta, prej kohësh,
na ka bërë me dorë nga terri i zi)
dikush që ne vazhdojmë të mos e shohim.
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SONATA E HËNËS

Në poza të ngrira ligjërimi, dhe pse një kulm harrese, përsëri, 
ku shqyhen sytë e ikjeve, dhe vetë shikimi, thashë, ndoshta 
njëherë i buti shikim i engjëjve më rrok 

Te vendi ku buaj, me portën copë dhe fjalët që ende s’u thanë 
mbi tokën e ashpër, por zonjë

Nën shoshën e kohës që tokën praron me arin e mekur të 
përjetimit

Ku ruaja qerre mitesh: një Egnatia ku çdo gur është kokë 
statuje, shembur kushedi kur,  

E zemra një majë ku s’mund të prekë kurrë poema: sonatën e 
thur e mbetet për të e huaj 

Prapë thashë: ndër fjalë me të cilat mund të shohësh, e 
ardhmja kalon 

As qendër, as skaje s’ka, si Zoti në mendjen e njerëzve

Një libër që mund ta lexosh vetëm në errësirë. Ku prijnë 
pyetjet 

Për shembull, a gdhendet prapë si kokë aedi hënë e vetmuar 
- kujtim i shpejtë ëmbëlosh i asaj që shkon e vjen si uji që 
këndon:
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Shtoi Zo’ vallet, këso trojesh! Ndoshta shquajmë kë qajnë 
statujat! 

Çfarë tunden e shkunden – me flatrat e fshehta që zhyten e 
s’mbyten - të vërtetat janë. Që janë ankthi im në moshat e 
ajrit, ku kaq shumë fyejve fytesh u fryn jeta 

Ku, fryrë nga vera e vrerit të vet dhe pyetjet, vetë vullneti i 
hënës piqet

Fytyrat e shumta të saj, pasqyra ku rrinë të ndryra imazhet 
tona elegjiake, dhe pse s’e thonë kurrë kornizat pafund 
(megjithëse na mbajnë të gjitha, siç mbajnë fjalët pellazge): 
një hënë si kjo e shpikën Ajkunat e lutjeve tona nëpër 
rrafshnaltën e kujës 

T’ia lypim Zotit - ta lëmë të rrojë nga pak për secilën ndarje

Për ne që s’kemi tjetër zjarr në zemër, përveç fjalëve, nëse 
s’kërkojmë shumë, në paqen tragjike të çdo note të shuhet së 
pari afshi i kësaj dhurate

Të shpresojmë se ndoshta fëmijët do flasin për magjepsjen

Të ëndërrojmë se ndoshta jeta do na kthehet

Të këndojmë për poezinë që nuk zgjidh gjë, që asgjë s’është 
e sigurt, por qielli i natës të rrjedhë në penat tona
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PA TITULL

Të njëjtës erë të hershme durimi i duhet 
të tregojë vendin ku mund të ishte titulli 
i poemës, guaskën e saj të zbrazët 

Ku ikën shiu e bën vend prapë uji i së shkuarës: 
dikush duhet të jehojë ndonjëherë, një det – 
Mesdhe a bir Mesdheu; duhet të varet 

Mbi limonti drurësh një fryt psherëtime.
Kështu, heshta sekondash ringjallin tatuazhet 
me qenë ai që s’ishe: udhëkryq çastesh hibride 
 
Të lakmisë; ose (siç tha Horaci), kurdise 
atë orë e ec duke shkelur mbi dyshimet:
që janë sepse heshtja e thellë i ka pjellë,

Që janë shkallë versetesh, gjeli që kërcen – 
në vend të frazës “më përtej” - traun e pafundësisë.
Dhe, të gjitha bashkë, gjithçkaja që s’mbaron –

(Kur s’dihet në emër të kujt hakmerret stuhia
kur zemra i tregon me gisht, që koha t’i bëjë kufij)
nëse një zot i zjarrtë mes reve këtë s’e dëshiron.
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VENDI NGJITUR

Këtu, ku nata e dëbortë shkon të dëborojë e përmes ditës 
që zgjohet, shikon ajër i populluar me botë të kulluara, plot 
ëndrra kapur fustanit të ditës e motit, ku zemër dyshimtare 
kotet (kurdo gjallë prej kryqesh nuk zbritet dot), këtu, ku 
koha i ngjan plazhit në gjumë e shelgje ajri gufojnë vela 
ilire, në kalkun e ujit ku peizazh i vakët kopjohet, ku fjalë, 
që mbret i këtij bregu më mbanin, sa nxjerrin përsipër vite që 
s’ngjallen a thua se kurrë s’kryqëzohet më gjë me ne, këtu, 
natyra e bën të vetën: çdo fëmijë vdes pas zogjve.

Këtu, midis fëmijësh e zogjsh, unë vajin lakmoj, se s’di 
flatrime apo jetë përrallash, s’di të rri në dreka a darka të 
vetëdijes, ku lojë karuseli çdo orë numërojnë moshat (çdo 
kat, secili përmbi zemrën i fortë). 

Këtu, ku pema lotoi mbi hijen e butë se kurrë e kurrë nuk 
mundi ta shtijë në dorë, ku ka numëruar hija çastet, jo muajt, 
e prapë kështu gjithmonë mjaftohet – kjo vetmi, ku ngrihet 
fuqi ligjërimi, sërish shpërthen e shtyllat e veta thërrmon: 
Zoti vetë, i qeshur e duarnderë, nëpër njëzet erëra, as ai s’e 
di cili flatrim, cila rreze a velë lëshuar së fundi diku vetëm 
për mua, do çojë kah aventura dhe kah deti shpirtin që tash 
kushedi ku ka humbur. 

(Tashmë dihet) as era s’i mbush mungesat, fshehur në sende 
të tretura të vjeshtës, ku ka nostalgji 
të gjallësh e vdekjesh, që orë për orë rrethon e kurrë 
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s’lëshon, sikur po pret ndonjë përmallje të fortë vetime që 
brenda dheut i hedh dritërat, aq thellë sa ç’buron për ne 
përshëndetja e ditës: miq të njeriut që tash pesëmijë vjet 
thërret ndër buzët e ujit – 

kur ta këndellësh bulurimën tënde në re që rendin rënduar 
me shtamba e zgjatur n’ekage vetimash pambarim të vdesin 
vdekje të hershme të zemrës, kur shikime mbushur pikëllime 
qielli 
të shtyjnë mbyllje sysh n’harrim, ashtu tek dukesh se 
rregullon ritmin e ngurrimit të përjetshëm, përmbytjen 
pranoma, ari altruist i dimrit, t’një dalldie dite në t’brishtën 
britmë! 

Është ajo: pesha e ditës sonë të humbur në orë të heshtura 
hareje dhe orë të heshtura terrori.

Këtu, ku flasim shpesh për tjera stinë, në atë ndriçim të 
shpejtë të jetës të mbyllet syri i çartur: ajo që ke parë – një 
vegim i fundit të botës – ta ndezi gjakun: sikur unë po mbaja, 
mes ngricës, një hartë. 

Nuk ia dalim as ne: por zemrën na kanë vënë në gjoks për 
këto dështime – të epërme dhe madhështore. 

Kush na ngjiti më lart, pa na bindur?

Kur zërat e qytetit i bërtasin vjeshtës, zemra e dikujt që 
befas u bashkua me tokën, edhe ndoshta do tundë në ajër bar 
hollak mirësie 

Edhe atëherë ndoshta do jem duke kërkuar shenjën e 
humbur, të vetmet dëshmi të mirësisë që pata
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I sigurt është vetëm mendimi: as i vetmi vend që më ra ta 
dua, as ai s’është vendi i përsosur

T’i ngjash një zogu që kohën bishtnon e borën e parë lajmon, 
thotë qielli sovran, pafund, por mua më duhen mendimet 
e hershme, e holla melankoli e zakontë, që prapë të jem 
unë, kur një plak me lundër mbi lumë peshkon ngricë dhe 
shtangie të kulluar gjithësie

Kur veçuar të fshehtash të veta, ku theksi amtar i vetëdijes e 
rras te çdo dhimbje, në zemër karont mishërohet

Kur në kurm rituali përkundet, ngadalë, si t’ish prej uji, kur 
shpërbëhet përdëllimi të pellgut për ndonjë grimë jetë:

disa ndjesi të shtera, apo tepër të fshehura, aq sa të pandehet 
dikur se jeta është e mundshme

Apo ndoshta gjërat janë më të thjeshta: shekulli VII kinez 
shtrin atë peizazh mes qiellit e tokës

Apo shpirti i Rreshpjes, i kthyer në zog, na çoi atë shekull, të 
lypim një Zot që vë dorë mbi stinët

Nëse rasti e do, unë jam nga vendi ngjitur, që sapo u përpi
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ÇDO GJË NË VENDIN E VET
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TASHTI QË BARBARËT NUK ERDHËN

Tashti që barbarët nuk erdhën e marrin jetë për ne 
vendimet e fjetura, pa petka zyrtare, pa fjalime të rastit,
të tregoj vendet ku ishin gazeta dhe kafja, qumështi 
dhe çadra; tashti më tepër se prej lënde druri, prej lënde 
kujtese. 
Shiko avujt e padukshëm të Tokës, si xixa të humorit të Zotit, 
edhe pse gishtat e Mbidritës prapë mund të mos jenë çatia 
jonë. 
Quaje edhe këtë këngë: byrekët e mirëdashjes së saj, 
sa pa na lënë zemra, ndoshta na çojnë deri përtej malit të 
zërave, 
ku jeta që s’ndodhi, matet me himnin e zotvrasjes në 
pentagramin 
e shtatë zanoreve, si tokmaku i tiktakut – është rasti ta 
shpëtojmë 
edhe një katakrezë – i orës në dorën pa jetë, derisa barbarët, 
që mbeten gjithmonë si zgjidhje, të sjellin metaforat e tyre.
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EDHE ANIJA E FUNDIT E ERËS

E ke parë: edhe anija e fundit e erës po zbehet
E nis të bëhet kujtim. Në kujtesën e saj të xhamtë,
Ku gjithë janarin na pa një qytet pesëmijë vjeç,
Si deng pa markë u rras dimri i letrave të bardha 
Që nxirrte nga zemra një verë aromë pjeshkë; 
Pardje – aromë ftoi; dje – aromë guri në diell korriku. 
U rras përjetë anijembyturi plot dyshime se ku thyhet 
Vargu; që sapo shkroi: “Vëlla Whitman, i studiuam 
Të gjithë mjeshtrit, tashti sikur të na studionin ata ne”, 
I thanë të hidhte firmë për karrigen e prishur.

Po prapë diku, diçka e pabesueshme që pret të bëhet 
E njohur, shikon si ngrihen nga toka flamujt e vlagës 
Së re; kërkon greminën e rutinës, ku fjalët urtohen, 
Por rendin e gjejnë më lehtë. Sapo hodha gazetën 
Për melankolinë. Dhe Migjeni, që m’kujtohet befas, 
S’e di a është shenjë e mirë a shenjë e keqe 
Në këtë xhep të paarritshëm nga dështimi i diskursit 
Të përditshëm politik: edhe sot Heshtja është gjuha 
E Zotit; të tjerat - përkthim i keq.
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VRASJE

Faleminderit, këndes, e mora, edhe pse në mes të ditës,
Thirrjen e mëngjesit – po unë s’qeshë ky trup, 
Kur në shoqëri zërash të hapërdarë, ndiqja njerëzit, 
Makinat, diellin dhe stinën. Edhe pse veç shtyhej 
Kufiri i humbjeve, mund ta arrija mbretërinë e fonemave; 
Përmes asaj që ndodhte, edhe ajo shtoi trokitjet 
Si gjeth në xham: “Mbaj vesh”! “Mbaj vesh”! Po sot nuk dua 
Të zotëroj gjë. As idenë se çmimi i dhuratës na qenka: 
Duhet treguar varri i shufrave të vetëdijes, që rrahën 
Ballin e kohës për hir të një fjale! Por pranoj
Që klepsidra e gjakut në qafën e prerë ta masë kohën e vrarë.
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S’KA KOHË

Ruli i verës kaloi anash, po na la pa frymë.
S’ka kohë - në Kështu Pra, i pari mendim
Pushton kokën: dalin heronjtë 
Nga shkurrja e natës - për lavdinë e zotave 
Të vdekur tregojnë frutat e para, mushtin
Ngjyrë ndryshku në kupën e qiellit,
Dhe ushtria e drurëve i çon fjalë qytetit:
“Erdha!”. S’ka kohë - kush pi nektarin e zotave,
Qoftë edhe i vdekur, mendon: është i vërtetë 
Lumi i vjeshtës, që mëshon brigjeve;
Në pasqyrat e hijeve dhe yjeve; në fjalët 
E imazheve të përkohshme si ishuj 
Me tinguj e drita. Derisa të fryjë
Në botë një tjetër heshtje, ku ulet
Një njeri dhe pyet: nëse dimë çdo gjë,
Pse flasim ende? Sytë e tij - dy këlyshë:
Po shpikin magjepsjen.
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ÇDO GJË NË VENDIN E VET

Mirë, ditë, ikni! Erdhi ora të flas 
Për shpresën që mbaja te heshtja e natës.
Ajo çfarë mendoja poezinë e jetës,
Rritet si gonxhe e bardhë, por rrjedh lum
Kujtimesh prej saj, edhe pse s’dua të lë gjë
Në të shkuarën; digjet si zjarr, por asgjë s’ndodh;
Rritet si rritet një ushtri, por imazhet
Që fluturojnë, kanë lënë hapur 
Një gropë melankolie të heshtur. Prandaj 
E rishpik, prandaj ribindem se s’ekziston,
Se është mbledhur diku, një xhep universi,
Të bëjë diçka me idetë e mia,
Tashmë, e di, poezi monotone: s’munda 
T’ju mbush, përveçse me ju vetë,
Jehonën e njeriut që unë isha,
Që donte të përligjte masën e poetit.
Ja ku dremisim: abazhuri, ku ai hidhte vargje, 
Dritarja ku shikonte hënën, yjet, botën 
Dhe rafti i librave,
E njëjta pjatë e krisur që duhej ta lante
Dhe unë që mendoj gjërat që duhej të mendonte.
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ETYD

Ai gjeth i vetmuar në dritare, s’e di as a pat emër.
S’e di as si bënë të tjerët, kur unë i thashë si koleg:
“Yjet, ashtu si gjethet, bien në humnerën e heshtjes.
Vijnë e ikin përjetësisht, si gjethet e yjet, vetvetet tona.”

Ose: “Vetë shpirti (kujtesë-errët) dridhmon udhës te Uni, që bëhet 
I gjallë si teksti kur lexohet: dhe marrim pak përgjegjësi për 
universin. 
Dhe pyetjes në modë: nga vjen fitimi?,
Prapë ia kthejmë: prej ndërtimit të vargut”.

U ndie i mikluar dhe i prekur nga kjo, apo që ra 
Në pragun e dritares, qe ngjarje vetëm për mua! 
E pa si unë pamjen e dimërt nga dritarja, apo era e shtyu 
Vetëm prej shkakut se fryn në kujtesën e botës.

Në këtë cep të dheut, gazetat janë çështje e ditës,
Po a pa se emrat tanë mungonin!
A pa se, në këtë cep të dheut, qeveria mendon si Platoni:
Edhe sot asnjë vendim, për be, për poetët!
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KAFENEJA

Kur ra e ardhmja,
Gjerë-gjatë
Te ajo që na mungonte,
Dhe gjeti së fundmi
Se është mungesa
E asaj që jemi,
A qe skifter a zemër
Kush vuajti tepri shpirti?

Kur gjithçka tha “jo”,
Por prapë ra -
Shfaqje postmoderne
Prej puplash e krismash,
Prej shiu e gjethesh,
Prej toke e galaktikash -
A qe shpirt a zemër
Kush ruajti kujtimin e një skifteri?

Kamerieri i pranon pyetjet tona.
Ndër kuponë
Na vret etjen për kafe
Me etjen e vet,
Që duket më e thellë.
Po diçka na dallon:
Për shembull, ai s’di pothuajse asgjë 
Për Balzakun.
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QUAJE KËNGË

Më sheh dhe zgjohet uji. Dhe nis këngën monotone 
të çezmës. Më sheh dhe zgjohet dielli. Dhe bën shenjë 
me një re: në ditë si kjo duhet t’ia luajmë syrin njëri-tjetrit; 
Është herët të flasësh për vdekjen; secili prej nesh 
Duhet të dijë ta marrë nën sqetull ëndrrën – jehonë
e jetës së vet në jetë tjetër – a pyetjen: a nis të fryjë 
edhe atje një erë që ther deri në kockë, deri në zemër?

Keq është kur s’mjafton as Paul Klee-ja që dita 
Të ketë ngjyra; kur shikon në kosh romanin e vajzës, 
që tha “nuk bën!”, e grisi dhe nisi një tjetër, 
Tashmë pa figura, e ti s’e gjen dot a fiton fjala para imazhit.
Keq e më keq është të kalosh disa kthesa rruge
Pa ndonjë ide, siç besonte Camus-ja, dhe humbe rastin, 
Si Arkimedi, ta hidhje në erë ditën e vdekur.

Nëse s’e gjejmë metaforën për ikjen e vjeshtës,
Baba-dimri e ka me diellin: Që t’nënshkruash ndonjë varg, 
Duan liri imazhet – mund t’u gjejmë emra, si dhëmbëve,
Tullave që hiqen poshtë këmbëve; sekretet, si zogj, mund 
Të zgjasin qafat dhe të maten shtatë herë me dritën –
Po njërën këmbë e mbajnë gjithmonë te vdekja:
Si poezia, Baba-dimri i njeh kufijtë e vetes.

Më e keqja do jetë nëse reja, aq pranë diellit, që ti 
E bëre detaje dhe ngjyra, e unë – kontraste dhe trajta;
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Që macja e bëri peshk, peshku – mace;
Që bari e bëri brymë, bryma – flatër zogu;
Nuk është zarfi që e shtyn vdekjen në verë,
Kur ndrin edhe dyshimi i Zotit
Dhe goja e tokës hapet më lehtë.
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SONET I PËRMBYSUR

Në orën e vetmisë së njeriut që, si n’orën e përmbushjes, 
Stinën ngatërron, kur ëndërron,
Po stina s’e njeh dyshimin, kur i bie borisë së aromave 
Dhe mbron manifestin e vet, kur kërcen gardhet e muret 
Dhe varet pemëve, ku dy sy fëmije, mbyllur në kujtesë,
Thonë se prapë tjetër tekst kanë pritur; ku korbi miqësor
Bëhet gjeth e bie, por zgjon një pluhur xixëllonjash
Që përlan kursin e zemrës – 

Në orën e vetmisë së njeriut që, si n’orën e përmbushjes,  
Stinën ngatërron, kur ëndërron,
Po shiu, me gonxhet e verës në dhëmbë, si kone që ka humbur 
Të zotin, zbret edhe për ne, në shtëpinë e manive, mëkateve, 
Ku kori i gjetheve të shkelura të fatit, zgjon grindjen e përjetshme 
Të ngjyrave me gjeometrinë e qytetit; ku ne nuk e gjejmë: 
“Na ka parë Zoti”, që nderi duart në zemrën tonë si këpucë 
E pluhurosur prej ëndrrash, apo vuri shenjën e luftërave të reja –

                                  E dashura degëz pas xhamash, 
Që shpike zogj për ne, atëherë kam dashur ta shoh, 
Qoftë edhe si gjeth në frymën e fundit,
Jetën e zhbërë: zbrazëtinë në formën e Unit!
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FABUL 

Qysh se në raftin e librave ia ndryshova rendin 
Falangave kundër kujtesës: për shembull,
Lirikat, tregimet, romanet dhe dramat bëhej - romanet,
Lirikat, tregimet dhe esetë, derisa mbi dritën që mekej,
Shkreptinin metaforat, rimat, asonancat dhe aliteracionet,
Duke përmbysur edhe idenë e rendit në këtë botë;
Qysh se besova që poeti i jepte jetë kujtimit, po ndërmjet: 
“Kam një kujtesë”, “Më ka një kujtesë”, fjeta 
Me të dytën, dhe ëndrrat që nënshkruan Vaterlonë, 
Tallën strategun që unë isha, se besoja te simboli 
I asaj që do vinte - janë vënë në dyshim kufijtë e zhanrit:
A është ajo fabul që dërrmon profetin që bën dritë 
Me flakët e plagëve! A është ajo fabul që hedh jashtë 
Politikanin e ditës, me atë vargun:
Nuk mund ta kujtoj, kam frikë se s’mbaj mend!
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NË VDEKJEN E NJË POETI TË REALIZMIT 
SOCIALIST

Qeshnin, flisnin me zë të lartë te Bar-i i ri
Në Qendër, kur pashë lajmin e vdekjes tënde.
Kish mbërritur e para harresa?! Por qeshte fytyra
Në foton zyrtare. Sfidante: e shkrepur në kohë 
Lavdie. Ia dole, nëse doje të thosha:
 Kam pirë të gjitha ndotjet e kohës sime,
Si shtjella metaforash që çuan dëm dushet 
E vetmisë çdo mbrëmje.
Ia dole, nëse doje të thosha:
 Xixat e llavës në terr të zorrëve
Janë fjalë, por gjejmë një digëz kundër-zjarri.
Ia dole, nëse doje të shijoje dështimin tim:
 Kur - thikazhveshur e aktrim pa kapele
Karnavalesh - ato ngritën spektaklin shungullues
Të kafes së përshpirtshme, në urnën e vogël të heshtjes 
Unë lexoja llumin e medaljeve, ku asnjë fallxhore
S’do nxirrte ndonjë gjë për mua.
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KARTOLINË

Më dhanë të shtyrën, më lanë pa emër, por shkruaj,
Si përherë, edhe pse është vuajtje të shohësh vetëdijen 
Që zgjerohet: çfarë është për ne, vjen! Si rruga 
Që sos te stacioni i taksive. Si pyetjet e zakonshme: 
Kush do vijë? Ku më presin? Si e djeshmja, 
Kur ra në xham karkaleci, e u morëm me njëri-tjetrin. 
Si e sotmja që pata kohë të merrem me veten: asgjëja
Prej t’cilës jam bërë, duhet të jetë prej çamçakëzi, 
Që mbledh mbi vete kaq papastërti; ose jeta është 
Tjetërkund; që ajo s’mjafton, e thonë fjalët 
Që më zgjedhin vetë, duke rrotulluar në ajër një vjershë 
Mesatare. Si pyetjet e njohura: Duhet t’m’lexojnë 
Shumë njerëz apo... ? Mos jeta më tha diçka që sot s’e di?
Siç ngrihet, në vend të përgjigjeve, zanati me pa si ndahet
Rruga nga rruga e humbet tek unë: me shumë përjetësi
Brenda çastit, po vitet vrapojnë në çamçakëzin
E asgjësë, ndjekur nga kandrrat e kujtimeve 
Të këqija: siç tashmë pranohet, vrasëse të gjenisë.
Si mendimi: të shohësh se është më e lehtë
Të shkruash një vjershë, sesa një varg,
Nuk shtoi gjë, po është një shans për të thënë -
Unë isha këtu, i fryva pluhurit të kësaj bote.
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Shënime për një kohë letrare
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1.
Se cila qe pamja e letërsisë që zhvillohej në Shqipëri para 

viteve ’90, na mjafton të kujtojmë parullën e kohës se një 
shkrimtar “duhet të kuptohet nga i gjithë populli”, e cila 
shoqërohej gjithmonë me emrat e caktuar. Vetë Kadareja do ta 
gjente kohën për t’u shprehur për atë situatë, kur do të thoshte 
në bisedat me Alain Bosquet: në vendet e Lindjes komuniste 
poezia ka shërbyer shpesh për të mbuluar gropat dhe djerrinat 
e letërsisë. Titujt e shumtë të librave, tirazhet, festivalet, çmimet, 
recitimet publike etj., bënin pjesë më shumë se proza në festën e 
zhurmshme të diktaturës. Ju e dini se me poezinë mund të bëhen 
spekulimet më të mëdha. Në poezi mungesa e talentit mund të 
fshihet më lehtë sesa në prozë ose në dramë. Çdo tyryfyl mund 
të mbrojë sajesën e tij poetike, domethënë kotninë e vet me 
“individualitetin poetik”.  

Më kujtohet se e kisha lexuar dhe rilexuar botimin Antologji e 
poezisë franceze (1983), që kishte dalë në pikën më të vdekur për 
mendimin letrar shqiptar, derisa arrita në përfundimin se ishin 
dëmtuar (nuk e kam fjalën për autorët e ndaluar) edhe përkthimet: 
ai libër nuk më shërbente dhe ia fala një dashamirësi të këtij arti, 
pak më i ri në moshë. Kohë më vonë, pas rropatjesh të panumërta 
për të kuptuar natyrën e poezisë, u pendova për atë veprim, sepse 
u kujtova të kem edhe një herë në dorë dy përkthimet e vetme 
të Poradecit në atë vëllim: poezia Mulliri e belgut Verharen dhe 
Mesditë e Charles Leconte de Lisle.

Për përgjigjen e pyetjes se çfarë përfaqësonte përkthimi i 
kësaj të fundit për sistemin letrar të kohës, duhet të rikujtojmë 
pak prej saj:

Veç grunjat duke u pjekur, si det i praruar,
Shkëlqejnë andej matanë dhe s’duan gjumë fare;
Fëmijë paqësorë të tokës së bekuar,
Pa frikë i thithin diellit kupëzat dëfrimtare.
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Ky tekst, i marrë në mirëbesim për shijen e tij ndaj origjinalit, 
të kujtonte poetikën parnasiane. 

1. Një poezi tipike soditëse e natyrës
2. Nuk synohet ndonjë mesazh patriotik a shoqëror 
3. Poezia është e paprekur nga politika apo ideologjia 
4. Kemi një art universal 
5. Formë e përkryer, gati një kthim te klasicizmi nga kjo 

pikëpamje 
6. Poezi impersonale 
7. Kemi autonominë dhe fisnikërinë e artistit, misioni i të cilit 

nuk i nënshtrohet askujt 
8. Kemi një pasojë letrare të cilën duhet ta mbajnë parasysh 

ata që shkruajnë poezi 
9. Ata që lexojnë poezi ta dinë se poezia nuk është një fjalim, 

po diçka që ekziston në vetvete dhe për vetveten 
10. Poezia mund të reduktohet deri në një kotësi tingullore, 

siç do të thoshte Mallarme-ja
Përkthimi i kësaj poezie qe një argument më shumë në 

favor të konstatimit se Poradeci i mbronte këto koncepte të 
papranueshme për poetikën zyrtare dhe si pasojë e këtij fakti qe 
mbyllur në “kullën e fildishtë”. Nisur nga teoria e polisistemit, 
dhe e sistemit letrar brenda tij, mund të imagjinojmë që Lasgushi 
mendonte se nga disa pikëpamje 

a) poezia shqipe qe në proces formimi 
b) poezia shqipe qe periferike 
c) poezia shqipe përballej me një krizë
Pa këtë vetëdije, punët e poezisë shqipe do të shkonin më keq. 

Ashtu siç shkuan.

2.
Në situatën letrare të paraqitur, cila do të qe rruga e brezit të 

viteve ’90, pra në kushte lirie?
A posteriori, pas kaq vitesh, duket se bëhet me gjak të 

ftohtë pyetja se çfarë ndodhte me mendimin letrar shqiptar në 
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kapërcyellin e ndarjes me letërsinë e socrealizmit, pra me kalimin 
në një periudhë ku binin diktatet nga jashtë apo brenda, censura 
dhe autocensura, apo pyetja se çfarë poetike bindëse mund ta 
zëvendësonte socrealizmin e imponuar, i cili po binte bashkë 
me ideologjinë që e kishte mbajtur në këmbë. Sidoqoftë, edhe 
sot nuk është krejt pa vështirësi, sepse, në pamje të parë, meqë 
mungojnë studimet e mirëfillta dhe antologjitë serioze, krijohet 
ideja se ka munguar edhe mendimi letrar që duhej të përcaktonte 
poetikat e dekadave të fundit, ku poezia shqipe u zhvillua në liri, 
por kjo nuk mund të ishte e vërtetë për një proces që zhvillohej 
së brendshmi, sipas natyrës së vet.

Natyrisht, i artikuluar ose jo, mendimi letrar i kësaj periudhe 
nuk mund të harronte se poezisë shqipe të modernitetit (shfaqur 
në dy - tri dekadat e para të shekullit XX, kur Shqipëria e pavarur 
përpiqej të bëhej një shtet modern) mund t’i veçoheshin dy 
poetika më me ndikim, dy pole që tërhiqnin shumë nga vetja: 

- ajo e kultit të formës (arti i kënaqësisë estetike);
- ajo e kultit të moralit të ri shoqëror dhe veprimit në emër të 

tij (arti i revoltës). 
Siç jam munduar ta shpjegoj në një studim më të gjatë, 

Poetika e parë – arti është etern dhe nuk i shërben askujt – lidhej 
me krijimtarinë e Lasgush Poradecit (1899-1987), student dhe 
doktorant i Gracit (Austri). Ky art, ku në plan të parë dilnin mjetet, 
ndërsa burimi i poetikës duhej kërkuar te parnasistët francezë, 
po shembulli shqiptar i formës mbetej jezuiti i kulturuar Ndre 
Mjedja (1866-1937), përgjithësisht, ngrihej kundër patriotizmit 
të tejkaluar dhe folklorizmit, duke u karakterizuar nga stili aticist 
– i përmbledhur, lapidar, thelbësor. 

Stili azianist – tepri, paqartësi, tensionim – një botë që lejon 
të shndërrosh gjithçka në gjithçka, ku një ngjarje artistike nuk 
buron prej botës së natyrës, por prej botës së përfytyrimeve, do 
të shfaqej më vonë. Ai e gjente modelin tipik te ndonjë poemë 
e veçantë e poetit nga Kosova, Fahredin Gunga (1936-1997). 
Mirëpo, në periudhën kur lulëzonte socrealizmi, për të shkruar 
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me këtë poetikë duhej të jetoje jashtë Shqipërisë (Martin Camaj), 
apo në Kosovë, pjesë e ish-Jugosllavisë, ku frynte ndonjë fllad i 
lehtë lirie në planin përkatës. 

Poetika e dytë – mbrojtja e njeriut nga ideologjia dhe 
institucionet e shtetit – lidhej me emrin e Migjenit. Kjo 
poetikë, ku mjetet nuk qenë në plan të parë, por mbeteshin të 
rëndësishme, mund të akuzohej se si ekspresionizmi, që më fort 
se një metodë mund të jetë një ndjenjë shpirtërore, nganjëherë 
binte në “Formylë logjike”, siç do të shkruante për Migjenin një 
bashkëkohës i tij (Qemal Draçini, 1922-1947). Të dyja poetikat 
mund të adhuronin të njëjtin poet, për shembull, Baudelaire-in 
(pranuar si shfaqja më e shquar e modernitetit perëndimor), por 
në pamje të ndryshme, të dyfishtë: 

- Të prirë nga forma (veçse duhet thënë se Poradeci nuk e 
qaste errësirën simboliste); 

- Të prirë nga problematika (veçse Migjenin e tërhiqte pjesa 
ku i këndohej skamjes njerëzore).

Poetika e parë, në kohën e quajtur të Realizmit Socialist, 
nuk mund të funksiononte, prandaj doli jashtë loje një poet si 
Lasgush Poradeci. Kjo periudhë impononte, duke filluar me 
urdhër nga lart, elemente të poetikës së dytë, atë pjesë që mund 
të vihej në shërbim, prandaj në këtë kohë Migjeni ishte poeti më 
i dashur dhe i popullarizuar, por jo për ato elemente të poetikës 
ekspresioniste, që mund t’i viheshin në dukje këtij poeti, 
megjithëse si formacion letrar ekspresionizmi qe parë si një farë 
revolte e rezistence ndaj krizës së moralit dhe psikikës evropiane 
të kohës. Pra, ai nuk mund të ndikonte me mbinjeriun niçean 
(filozofi që kishte luajtur rol vendimtar për ekspresionizmin), 
ekstazën, errësirën, klithmën apo groteskun, të cilat as vetë 
Migjeni nuk i kishte sjellë të plota, pasi ekspresionistët niseshin 
më fort nga një realitet shpirtëror, sesa fizik, siç ndodhte te poeti 
ynë. 

Meqë moderniteti estetik “bashkëkohor”/“modern” ka 
nxjerrjen në plan të parë mjetin, siç thonë formalistët, Poradeci e 
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plotëson më së miri këtë kusht, edhe pse me një formë thellësisht 
të mbyllur. Nëse ndodh e kundërta, pra i mëshon subjektit përballë 
formës, atëherë kemi poezitë e tij më të dobëta. (Është fjala për 
poezinë Më lini të flas unë, të cilën e tall edhe dishepulli i tij më i 
madh, Kuteli, etj.) Sabri Hamiti etj. në Kosovë, nuk e deshën për 
formën e tij, por pikërisht për këtë mision – shpërfaqjen në formë 
dhe idiomë më fort sesa në subjekt. Nga pikëpamja e formës, ai 
shërben si mbyllës i një epoke – formës së mbyllur – duke treguar 
pjekurinë e plotë të letërsisë kombëtare. 

Pas tij, askush nuk do të bënte atë që kishte bërë ai: me Migjenin 
fillonte një epokë tjetër, që mund të emërtohet si epoka e formës 
së hapur. E veçanta është se te Migjeni shumë shpesh subjekti 
është më i fortë sesa forma, çka, për paradoks, në këto raste, e 
bën më fort “bashkëkohor” sesa “modern”, përmes një “egoje të 
vetëdijshme” (Stephen Spender, Struggle of Mondern, Calinesku, 
fq. 21). 

- Migjeni është “bashkëkohor” (uni volterian - te Migjeni 
shfaqet si “ne”) që vepron te ngjarjet. Ajo që shkruan, është 
racionalizëm, politikë, sociologji e përgjithshme. Këtë na e 
tregojnë poezitë programatike, afishuese të ideve të caktuara 
(Parathanja e parathanieve, Birt e shekullit të ri etj.) Temat janë të 
reja, të forta, por rrinë mbi formën, mjetin, edhe pas përmbytjes 
me diksion (idiolekt) që nuk ishte parë më parë.

- Migjeni është “modern” (uni modern) që ndikohet nga 
ngjarjet (si Baudelaire e Rimbaud), e transformon botën, ndaj 
së cilës është i ekspozuar, përmes prirjes për të pranuar vuajtjen 
dhe plogështinë (Poezitë “Rezignata, Rima e tretun, cikli Kangët 
e fundit etj). Ai është i vetëdijshëm për këtë. Kujtojmë se Koliqi 
qe shprehur se me këto do të mbetej në poezinë shqipe. Po të 
mos harrojmë se Anton Pashku, autori i manifestit letrar “Mbi 
komunikimin poetik”, fliste për një antologji ku do ta largonte 
plotësisht.

Lexuesi mesatar, që e ka të vështirë përballjen me 
modernizmin, vazhdon të dojë Migjenin e parë – ku mbizotëron 
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uni volterian. Arsye tjetër është se socrealizmi që e mohonte 
interesin për formën, parimet apo poetikat e “luhatshmërisë” dhe 
“papërcaktueshmërisë”, i vuri në shërbim të vetes, duke pjellë libra 
të trashë interpretimesh, krejt jashtë asaj që përmbanin tekstet e 
poetit. 

(Për shembull: E ndjej nga dielli alegorik valën.)
Problem më vete, në krijimtarinë e këtij poeti, janë ato që 

A. Pipa do t’i quajë proza poetike, por në njërin prej botimeve 
qenë quajtur gabimisht, meqë nuk përmbushnin kriteret 
klasike të tregimit, skica. Në fakt, Migjeni as që e kishte çuar 
ndërmend tregimin, pasi ato nuk gjenden në fletoren ku bëhet 
lista e prozave të shkruara apo që mendonte të shkruante. Në 
gjuhën e pikturës, skica është studimi që mendohet në shërbim të 
veprës së ardhshme. Te Migjeni, ato tekste nuk kanë atë qëllim. 
Si te Baudelaire (Spleen i Parisit), ato janë domethënëse për 
krijimtarinë e tij.

(Bukuria që vret: Hana e zbetë, si fytyra e nji të vdekuri, 
kundron nga kupa e qiellës. Kundron botën e maleve të 
kristalizueme nga bora. Kundron kasollat e kristalizueme të 
katundit, të cilat as frymë nuk marrin.Të gjitha janë mbështjellë 
në bardhsin e borës. Vret shpirtin e malsorit siç vret shpirtin e 
artistit shtatorja e bardhë e nji grues së lakuriqët.)

Migjeni është poeti i parë i larguar thellësisht nga tradicionalja.
Me të fillonte aftësia ripërtëritëse e modernizmit, për të mohuar 

veten, “traditat” e tij të larmishme, por pa humbur identitetin. 
Edhe në rastin e poezisë, siç thuhet shpesh, ka modernizma sa 
ka modernistë.

Sidoqoftë, duhet thënë se hapi i parë në modernitet ishte 
hedhur me kohë: subjekti dhe forma shkonin paralel, herë-herë 
duke anuar nga forma (cikli Bukuria i Naimit, pjesa më e madhe 
e krijimtarisë së Mjedjes etj.). Për të mos u kthyer edhe më tepër 
në kohë, Variboba, që do të thotë se sistemi shtyhet deri te ajo që 
quhet letërsia parakombëtare.

Pra, tradita qe keqinterpretuar.
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3.
Pas Luftës së Ftohtë, tashti që Shqipëria qe pjesë e një historie 

më globale, apo e një kohe të profetizuar “pa histori”, iluzioni 
se poezia mund të shndërronte shoqërinë njerëzore nuk mund 
të kthehej më në pozicionin e dikurshëm. Ngaqë, me anë të 
përkthimeve të shumta, kërkohej të plotësohej sistemi letrar 
shqiptar, binte më shumë në sy poetika e parë: kërkimi i poezisë 
në gjendjen e vet. Poetika e dytë nuk arrinte të imponohej vetë, 
edhe pse herë pas here ngrinte lart flamurin e migjenizmit (që 
ka lënë një emër të dashur për lexuesin), por më tepër duke i 
bërë jehonë pa argumente profesionale një nostalgjie, sepse 
qe huazuar nga socrealizmi krijimi i listave me emra që vjen 
pa studime reale, prandaj, për këtë periudhë, mund të flitet më 
shumë e më mirë për poetika, sesa për emra. 

Cilido qe produkti, poetët prekën hapjen maksimale. Mirëpo 
eklektizmi stilistik i këtyre poetikave mbetej një çështje për 
zgjidhje: poetika e parë më tepër po u përkiste studimeve, ndërsa 
poetika e dytë më tepër po u përkiste lexuesve, të edukuar (nga 
një pjesë e kritikës apo shkollës) që të gjejnë te arti mbështetje 
për problemet sociale.

Sidoqoftë, megjithëse kohë lirie, koncepti zyrtar i letrares iu 
nënshtrua politikave të kohës. Universitarët e djeshëm i dhanë 
status asaj letërsie stereotipe dhe shabllone, me të cilën qenë 
mësuar dikur, duke ia nënshtruar interesave politike të momentit, 
me anë të vlerësimeve, shpërndarjes së çmimeve apo listave të 
leximeve shkollore nga institucione thellësisht të kapura nga 
politika apo nga njerëzit e saj. Kjo letërsi e cekët po i merrte 
frymën kulturës shqiptare, duke bërë të parespektueshëm, siç 
pranohet gjerësisht, çdo gjykim që jepet sot për të. Është pozitive 
që, së voni, përshëndeten – këtë e ka bërë edhe Kadareja – disa 
prej autorëve që, sipas mendimit zyrtar, qenë pjesë e “periferive” 
për shumë kohë, si Martin Camaj, Anton Pashku, Zef Zorba apo 
Frederik Rreshpja, poetë e shkrimtarë që zhvendosin dinamikën 
e gjithë letërsisë shqipe, edhe pse dukej se sistemi letrar qe 
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shpartalluar në atë masë sa nuk linte asnjë hapësirë ndërhyrjeje. 
Meqë dukej se në këto anë kishte shkelur poetika e 

postmodernizmit, ku autoriteti shpërfillej, çfarë e priste poetin 
shqiptar në këtë eklektizëm, që përcaktohej nga kjo traditë, nga 
diçka që vinte prej dominantes apo përtej dominantes së saj, 
por gëzonte lirinë të binte në kontakt me poetika të tjera, sepse 
sistemit dinamik letrar po i servireshin përkthime apo mundësi 
leximesh pa fund? 

Përgjigja është personale (megjithëse prirja qe e gjerë):
- Kërkesa nga ana intelektuale përcaktonte një stil letrar 

përfshirës (duke thithur edhe lexuesin e prozës), ashtu siç pat 
kthyer Elioti historinë e nxjerrë jashtë nga simbolistët; 

- Dekanunizimi i standardeve kulturore, veprave dhe 
autoriteteve të mëparshme përcaktonte mohimin e autoritetit të 
autorit, zhvlerësimit të qëllimeve dhe synimeve të tij; 

- Kundërshtimi i së pritshmes, duke e tëhuajtur me qëllim 
lexuesin, përcaktonte shkatërrimin e burimet e veta me parodi, 
ironi, pastiche, si dhe fragmentimin e teksteve, duke i kthyer në 
kolazhe e montazhe; 

- Shmangia e seriozitetit dhe përgjegjësinë, duke nxitur 
arbitraritetin dhe lojën, argumentonte që kuptimi është i 
papërcaktuar, duke mohuar një interpretim përfundimtar apo 
të parapëlqyer, përziente zhanret, zhvishte kontekstin, duke e 
zvogëluar përmbajtjen te një minimum i rreptë; 

- Meqë poezia është një art intertekstual, ndërtimi i një teksti 
të ri mbi shtresat e teksteve të vjetra, përcaktonte funksionimin 
si një realitet i ri artistik, pra si një tekst i ri poetik, që të kujtonte 
parimin e përmendur të poetikës së “kaleidoskopit”.

Poetika qëndronte te të gjitha këto së bashku. Arsyeja për të 
thirrur retorikën (efekti i Qarkut Kulturor të Shkodrës, gjë që 
piktori Sezan e shprehte “ta bësh pikturën një art të muzeve”) si 
dhe, njëkohësisht, spërdredhja e qafës së saj (gardhet kulturore 
mund t’i pillte vetëm mendja) mund të shkonin bashkë, por kjo 
kërkonte punë pa fund. Kjo është arsyeja që nëpër intervista jam 
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shprehur për “fletore ushtrimesh”, duke e përsëritur shpesh, sepse 
kjo shprehte thelbin e asaj që kërkoja dhe bëja (që kërkoj dhe 
bëj). E admiroj këtë metodë pune dhe poetët që e kanë praktikuar 
atë janë një shembull, edhe pse më fort se te një kodifikim, kjo 
rrugë mund të çojë te një poetikë individuale. Gjithsesi, në ujërat 
e postmodernes, por me vetëdijen se qe fjala për një poezi që 
e kishte njohur parakombëtaren – nga pikëpamja e qarqeve – 
si dhe pjekurinë formale të kombëtares, që qe mbyllur me 
Poradecin, për t’i bërë vend thyerësve të mëdhenj, të udhëhequr 
nga Migjeni, të cilët do të kalonin edhe nëpër metodat letrare, 
shpesh avangardiste të shek. XX. 

Për fat të keq, letërsia zyrtare nuk ka qenë e përgatitur për ta 
institucionalizuar këtë.    

Eklektizmi i madh stilistik, por edhe rezistenca e mendimit të 
paemancipuar, do ta pengojë edhe për ca kohë.

Disa dekada më parë, Ibrahim Rugova, një nga kontribuesit 
më të mëdhenj të kritikës letrare shqiptare në përgjithësi, 
fuste në Qarkun Kulturor të Kosovës një metodë konkrete për 
vlerësimin e poezisë shqipe në një sistem letrar që ai e njihte 
mirë. Është e qartë se kjo metodë mund të aplikohet aty ku mund 
të përfytyrojmë një sistem letrar.

Për ata që nuk e njohin këtë fakt, ia vlen të kujtohet nga fillimi 
kjo metodë të cilën Rugova e ilustroi praktikisht, për të parë 
më pas të përbashkëtat e poetëve vërtet të mirë, të cilat do të 
ndërtonin një kohë letrare:

Libër i dobët – është nën nivelin e asaj që është shkruar dhe 
shkruhet;

Libër i zakonshëm – nuk bie në sy, nuk sjell ndonjë element 
për t’u theksuar, që nxit diçka të re, por përfshihet në situatën e 
momentit;

Libër interesant – përmban elemente që tërheqin vëmendjen e 
kritikës, por si tërësi nuk është i realizuar;

Libër i mirë – ka mëvetësi artistike, por nuk ndihet shumë në 
procesin poetik;
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Libër i mirë e me ndikim – me mëvetësinë artistike dhe 
elementet novatore ndikon në procesin e situatës poetike.

Në çdo kohë, do të na mundojë pyetja: a mund të imagjinojmë 
një tabelë të tillë Mendelejevi?

Nëse po, kemi hedhur një hap të rëndësishëm.
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