


 

 

Të nderuar Bashkatdhetarë! 

Ndoshta shumë pak prej Jush, e din se qysh në ‘2003, kur jam përzgjedhur në 
fjalorin e famshëm francez “Larousse”, mes elitës të letërsisë ndërkombëtare dhe 
shqiptare, kam lënë Kombit shqiptar si amanet, si testament shpirtëror dhe poetik, të 
gjithë veprën time artistike.  

E kjo nuk është ndonjë sekret, ngaqë e kam deklaruar disa herë në televizione dhe në 
publik!  

Sipas traditave tona antike, ato që i kam përjetuar unë vetë në familjen time, 
“amaneti respektohet dhe çohet në vend ... dhe fjala është fjalë!”. Prandaj nga 
dashuria ime spontane, edukative, gjenetike, irracionale ndaj Kombit dhe origjinës 
sime, me gjithë zemër ja dhuroj Popullit tim (sidomos rinisë), këtë veprimtari letrare 
dhe poetike, aq të pasur dhe origjinale, si një gjest gratis, që diktohet nga shpirti im i 
thellë ...  

Dhe me gjithë logjikë, kur e ofron një gjë aq madhore dhe të shtrenjtë falas, nuk ke 
natyrisht në mend, aspektin financiar, sesi për të fituar? Këtu nuk flitet për biznes, 
por për një amanet kombëtar të Skënder Sherifit! Dinjiteti im ma dikton, që nuk 
mund ta pranoj asnjë Cent nga vepra ime, sepse është dhuratë e ofruar Kombit!  

Po, Po, jam idealist, romantik, patriot spontan i lindur, utopist, naiv e çka të doni Ju 
... , por unë dua që vepra ime të jetë e Juaja, pronë shpirtërore, personale e të gjithë 
shqiptarëve të Shqipërisë dhe të Kosovës (e rinisë dhe e gjeneratave që do vijnë pas 
nesh!).  

Dua që kjo vepër të jetë prezent në të gjitha rrjetet informatike shoqërore të 
Internetit dhe të ofrohet falas për gjithë shqiptarët ... ngaqë dëshira ime është që ajo 
të zbulohet, të lexohet, të komentohet dhe të analizohet, të ketë vendin që e meriton 
në zemrat dhe shpirtrat Tuaj!  

Për qejf, sipas normave të mia, do ua kisha ofruar unë vetë në dorë falas, çdo libër 
timin me dedikime (3 milionë shqiptarëve dhe 2 milionë kosovarëve), por kjo gjë që 
fatkeqësisht nuk mund të realizohet.  

Desha që ta dini mirë, që kur shihet niveli dhe kualiteti i rrallë i kësaj veprimtarie 
poetike ... në Shqipëri, ajo është botuar vetëm nëpërmjet lidhjeve personale miqësore, 
si shenjë respekti apo humanizmi, si gjest bamirësie (por jo si profesionistë të vërtetë 
të letërsisë), d.m.th., që askush tash tridhjetë vite, nuk është marrë me menaxhimin 



dhe distribuimin serioz të veprës sime, vetëm për shkaqe banale komerciale (është 
poezi nuk lexohet, pra nuk shitet!). Prandaj në Shqipëri, kundër çdo logjike normale, 
e kam menaxhuar vetë veprën time, me ndihmën e miqve besnikë, por kjo nuk mund 
të jetë zgjidhje profesioniste!  

Absurdi vazhdon edhe në Kosovë, ku nuk shkojnë shumica e botimeve apo të 
prodhimeve kulturore të Shqipërisë dhe anasjelltas, kështu që asnjë lexues kosovar, 
nuk do ketë shanse me e pa një libër timin në Libraritë e Prishtinës! 

Kur të ftojnë në emisione në televizione të Kosovës, ca nga simpatia që kanë ndaj 
teje, me pretekstin që ke botuar një vepër të re në Shqipëri dhe ta promovojnë atë 
libër (ti e kupton që pos anës simpatike njerëzore që ka kjo ftesë, është edhe diçka 
mjaft absurde dhe e pa sens, ngaqë askush prej teleshikuesve, i cili e dëshiron veprën 
pasi ka dëgjuar emisionin, nuk mundet ta gjejë librin tënd, askund në Kosovë, për ta 
lexuar! E pikërisht kjo gjë, mua më duket personalisht skandaloze, absurde, debile, 
revoltuese, totalisht e padrejtë dhe e pa pranueshme!  

Të jem super i qartë me Ju ... në këto rrethana, unë dëshiroj që sipas “amanetit tim 
kombëtar”, le t'i mundësohet çdo lexuesi shqiptarë të kenë në dispozicion krejt falas 
Veprën time letrare,  për ta lexuar dhe shijuar atë!  

Ju falënderoj për mirëkuptimin Tuaj ... e tani shpresoj që edhe Ju do e kryeni detyrën 
tuaj ndaj meje dhe veprës sime dhe do ma respektoni amanetin siç e kam, pa e 
diskutuar!  

 

Kalofshi mirë, me gjithë respektin tim ... 

Skënder SHERIFI 

 

Bruksel, 11 qershor 2020  
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DISA SQARIME TË AUTORIT MBI LIBRIN

Të nderuar Lexues,
Ngaqë kjo vepër PASION s’është sikurse të tjerat vepra letrare të Planetit tokësor e aq
më pak të traditës së njohur shqiptare, mendoj që Ju duhen patjetër disa shpjegime bazë
paraprake. Pse?
Sepse këtu jemi diku tjetër, krejt jashtë normave letrare klasike, ato që njihen deri tani, që
kemi mësuar dikur nëpër shkolla. Po, jemi jashtë të gjitha kodeve, rrymave, familjeve,
modave, referencave të njohura të Letërsisë ndërkombëtare dhe kombëtare, kështu që pa
dy-tre çelësa bazikë, do e keni pak vështirë për ta zotëruar gjithë këtë llavë poetike.
Por fillimisht duhet që ta dini (sepse është çështje sinqeriteti) që kjo vepër me një logjikë
të shëndoshë, i kushtohet moralisht, poetikisht, ngaqë ishte për mua një borxh njerëzor,
i cili e justifikonte plotësisht këtë gjest, një vajze spanjolle, një ish shoqe e ngushtë e imja,
që quhej Izabela Pinto Cardo, me të cilën kam pas përjetuar gjatë atyre viteve 1982 - 84,
një aventurë super të pasur humane, sentimentale, intelektuale, romantike, surrealiste,
bitnike, ekzistencialiste, erotike, provokative, me plot deliriume, pasione dhe sfida të
ndryshme (nga temperamenti dhe predispozimi gjenial i saj, si me pas dalë ai Person
direkt nga një Tablo krejt e papritur e Salvador Dalit ose një Film i Movides hispanike të
Pedro Almodovarit).
Dhe më erdhi kjo aventurë siç duket, në momentin e duhur, kur edhe unë kisha nevojë
për një shkundje totale dhe një rinovim komplet të koncepteve të mia filozofike e estetike
... pra një dalje radikale nga rutina ime e përditshme, zona e komfortit. Prandaj duke
diskutuar shumë gjatë me të, mbi të gjitha Temat, dhe duke e përjetuar paralelisht të dy
atë Pasion të pakufi: ma propozoi këtë Sfidë në fakt: “dëshiroj ngaqë jam fanse absolute
e Poezisë tënde ... besoj në ty, në kapacitetin, talentin dhe imagjinatën befasuese që ke,
që të ma shkruash një Vepër ultra moderne dhe të paparë askund në Botë ... !
Kjo do ishte dhurata më e madhe për mua, një akt krijues që e rikujton artistikisht nga
afër apo larg, atë marrëdhënie tonën krejt jashtë normave, aq të pasur e stimuluese, por
e cila e di që dikur do marrë fund, ngaqë ti do kalosh detyrimisht në diçka tjetër!
Kështu që ndërkohë, pse mos ta simbolizojmë këtë Eksperiencë njerëzore unike me një Vepër madhore,
një Revolucion total i Poezisë moderne planetare? ...
Vepër e cila do jetë për ne të dy, një Kujtim personal i paharrueshëm, por paralelisht që
do ia lerë edhe Letërsisë një gjurmë historike të pashlyeshme!
E di, që ti e ke potencialin për ta realizuar, ”Ky është realiteti objektiv, pikënisja reale e
kësaj Vepre unike”.



4 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Një tentativë delirante për t’ia bërë qejfin Izabelës. Pse?
Se më pëlqente energjia e saj, stili i saj, sepse m’inspironte dhe më stimulonte për t’i thyer
të gjitha Barrierat. Ishte një Person me një Shpirt aventuresk dhe një Liri të paparë!
Dhe pra kështu në këto rrethana specifike, e kam nisur këtë Vepër, teorikisht të
pamundshme, për t’ia plotësuar dëshirën asaj Vajze, dhe për t’ia ofruar atë gjurmë që ma
kërkonte. Ideja ishte e thjeshtë, por super e komplikuar për ta konkretizuar: qysh me e
habitur deri në ekstrem këtë Shoqe spanjolle aq speciale dhe e palimit, qysh me e krijuar
një Vepër ultra moderne, e cila koncentron në vete: çdo inovim, çdo liri, çdo guxim, çdo
aventurë të mundshme letrare e poetike, e cila bashkon në një Alkimi unike dhe një
Sintezë anjshtajniane (si formula: E = MC2) gati të gjitha rrymat moderne të Shekullit 20
dhe eksperiencat Humane të rruzullit tokësor? ...
Pra, si duhet vepruar për ta propozuar një Libër, i cili e çon në aspektin e formës dhe të stilit,
Modernitetin deri në ekstremin e mundshëm, dhe i cili paralelisht i trajton pa asnjë rezervë, të gjitha
Temat njerëzore? (ose thënë më mirë: për ta realizuar një Vepër postmoderne dhe radikalisht inovuese,
si në formë, si në sfond, dhe sa më e kompletuar dhe e pasur në të dy drejtimet).
Kjo ishte SFIDA ime në fakt! E kam nisur këtë punë me një Ambicion maksimal.
Pastaj sesa e kam arritur dhe realizuar: nuk e di saktësisht? ...
Jeni Ju Lexuesit dhe gjithë Specialistët e Poezisë moderne, që mund t’i përgjigjeni kësaj
pyetje!
Por unë në aspektin human, siç e përjetoj subjektivisht, mund t’ju them që jam globalisht
i kënaqur me rezultatin e arritur. Më duket një evidencë, tepër e qartë.
Atëherë më erdhi ideja për në vitin 2020 në Tiranë, gati 40 vite më vonë: sesi me ua
propozuar këtë Vepër shqiptarëve?
Ngaqë nuk korrespondonte realisht askund me normat tona, me çka njohim ne, çka kemi
akumuluar gjatë studimeve. Jo, jo, as me Psikologjinë tonë thelbësore si Popull, e as me
Traditën tonë letrare konkrete. Dhe kjo pikë ishte një sfidë më vete (në teori është një ide
e shkëlqyer dhe fisnike por në praktikë: si me ia bë, dhe qysh me vepruar me një Libër komplet
UFO?) ...
Por pastaj i mendova gjithë ato Gjenerata të reja të cilat përbëjnë shumicën e këtij Populli
dhe i thashë vetes: duhet që të tentoj diçka në shqip me “PASIONIN” për t’ua lënë këtë
vepër si Amanet për më vonë (duke i supozuar mjaft mirë, gjithë Projektimet, Ëndrrat,
Fantazitë, Dëshirat, Ambiciet dhe Projektet e Rinisë sonë në të ardhmen, ngaqë unë i
kisha kaluar spontanisht dhe në Perëndim, gati që nga lindja, të gjitha këto Faza e Aspirata
të këtyre Gjeneratave, natyrisht të vonuara) dhe e dija që herë do kur, kjo Vepër do ju
flasë dhe do ju shërbejë si Referencë.
Po, edhe pse është një Territor poetik komplet i ri, një Planet ende i pa vizituar, as zbuluar,
nga askush prej shqiptarëve të Shqipërisë, Kosovës, apo Maqedonisë “intra-muros” të
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cilët sot me siguri në shumicën e tyre, nuk i posedojnë kodet as referencat, për ta kuptuar
këtë lloj Libri, së paku deri në 25 apo 50%.
T’jua rikujtoj vetëm faktin që Jusuf Vrioni, frankofoni më i kompletuar i Shqipërisë më
thoshte në vitin 1991 në Tiranë, që ka asimiluar vetëm çerekun e Veprës!
Prandaj, e zgjodha një opsion evident për mua, i cili mu duk edhe më i drejtë dhe i
ndershëm në aspektin human: për t’jua propozuar juve si Bashkatdhetarë, një version
special të kësaj vepre PASION, pak më të shqiptarizuar në sfond ...
që Libri t’ju flasë dhe t’i trajtojë po ashtu gjithë Temat dhe Problematikat tona kombëtare
... por duke i qëndruar 100% besnik frymës globale origjinale të veprës së shkruar në
frëngjisht, stilit të saj eksplorues dhe inovues, ritmit, muzikalitetit dhe rrethanave
specifike të asaj epoke. Që ta ketë po ashtu atmosferën e viteve 80.
Por ideja ime ishte kjo: për Lexuesit Shqiptarë duhet që t’ua ofroj një Vepër me një ngjyrë
sa më shqiptare (pranë kontekstit planetar ndërkombëtar) që Libri ta përfshijë gjithë
Botën, pa asnjë rezervë dhe që ta përshkruajë përmes teknikave më inovuese e
provokuese të Poezisë postmoderne aktuale ... por që të gjithë Bashkatdhetarët tanë, të
mos ta ndiejnë veten komplet të përjashtuar që nga fillimi i Veprës!
Përkundrazi, që të jenë edhe ata vetë si Shqiptarë, pjesë evidente e këtij Libri, bashkë me
të tjerët Popuj dhe Kultura të Botës. Do të thotë, që Vepra të tingëllojë deri diku sa më
shqip për shqiptarët, sikurse tingëllon frëngjisht apo universalisht për frankofonët apo
anglofonët: një Vepër komplet rrok, rap, hi-pop, blues, slam, punk, Urban and Street art,
Pop-Art, e sa më kinematografike, hipike, bitnike, realiste, impresioniste, foviste,
surrealiste, romantike, teatrale, dadaiste, patafizike, naturaliste, eksperimentaliste, por
edhe simfonike, operistike, epike, rapsodike, e antike në thelb, me një memorie të lashtë,
por e veshur nga Stilistët më modernë të modës dhe të kohës: si Yves Saint - Laurent,
Jean - Paul Gauthier, Galiano, Christian Lacroix ... Sfida ishte që gjithë Trashëgimia antike
të vishet me të gjithë Modernitetet e kohës në Botë dhe të krijojë në miksim, një unitet
befasues, provokues e stimulues, me një vizion të ri multidimensional të Universit.
Ose thënë ndryshe, që Libri të jetë një udhëkryq, i gjithçka kam mësuar, njohur dhe
provuar unë vetë në Jetë ... një sintezë ultime, një alkimi përfundimtare.
Që Bota nga të dy Polet: amerikanët, evropianët, aziatikët, afrikanët, australianët, indianët,
brazilianët, e të tjerë ... ta shohin veten siç janë, në tre-katër dimensione kaleidoskopike,
përmes këtij Pasqyrimi poetik globalist, të një moderniteti radikal e eksperimental (diçka
që askush nuk ua ka propozuar deri tani me siguri) por që edhe Shqiptarët ta shohin
komplet veten në të gjitha prizmat e Pasqyrës, ashtu siç janë, në këtë Libër. Kjo ishte me
rëndësi për mua, gjatë adaptimit të librit PASION, ose më e saktë do ishte me thënë
rikrijimit komplet të tij në gjuhën shqipe.
Që vepra t’u flasë dhe t’u takojë 100% edhe vetë Shqiptarëve ... !
Po ta kisha përkthyer komplet fjalë për fjalë, duke u bazuar në versionin francez:
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është evidente që Shqiptarët do ishin totalisht OUT dhe të përjashtuar nga Vepra.
Dhe kam vepruar ashtu siç kam pas bërë në vitin 2011 me Dramën time “TRIO“!
Një rikrijim komplet në shqip, për t’ua propozuar si Spektakël skenave shqiptare.
Sepse në versionin autentik francez, botuar në 2009, nuk funksiononte fare te ne.
Të jem super i qartë me Ju, të dashur Lexues: frankofonët e kanë Veprën time origjinale “PASSION”
të shkruar frëngjisht mes viteve 1982-84 ... Okay?
Kurse tani shqiptarët do e kenë një VEPËR tjetër (po aq origjinale) por komplet të
rimenduar, rishikuar, rinovuar dhe rikrijuar në gjuhën shqipe në këtë fund viti 2019, me
titull tjetër për ta theksuar dallimin: ”FESTIVALI I PASIONEVE” e shkruar posaçërisht
për Ju në 2019 ... pra Ju e kuptoni që nuk është një Përkthim porse një rikrijim komplet
në shqip! Kështu, e keni versionin aktual, kurse francezët e kanë versionin e vjetër
origjinal të vitit 1982 ... Okay?
Konkretisht pra, Ju do e keni një version SHQIP më të pasur, e më të kompletuar sesa
frankofonët në përmbajtje.
Prandaj, mos u fiksoni fare në datat e teksteve origjinale në frëngjisht, as në versionin
francez. Dhe mos u çudisni nëse disa Emra të cituar, Figura apo disa Evenimente, ju
duken anakronike me ato vite 1980 (sepse nuk kanë pas ekzistuar) E keni me të drejtë
teorikisht e parimisht në shikimin e parë: por duhet ta dini, që unë për juve në versionin
tim shqip: i kam ruajtur në vijat e mëdha, elementet e librit francez të asaj kohe, pra gjithë
ngjarjet e viteve 1980 - porse pastaj, i kam shtuar edhe disa elemente të këtyre 35 viteve
të fundit, ngaqë vepra shqipe është e rikrijuar në vitin 2019 ... Për mua s’prishte punë dhe
ishte normale. Pra e keni një koktej të miksuar siç veproj unë zakonisht në Poezi, “Ala
Skënder Sherifi“ Okay?
Tani besoj që do e keni të qartë leximin e kësaj vepre, dhe nuk do befasoheni ...
A iu thashë që desha në parim, për ta afruar sa më shumë këtë Vepër me publikun
shqiptar, do të thotë, me e shqiptarizuar aq sa është e mundur, brenda shtresave
multidimensionale që i ka, dhe shtrirjen fenomenale që e kanë gjithë këto Tekste.
Me këtë vepër të cilës ia modifikova pak edhe titullin me “FESTIVALI I PASIONEVE”
mund të thuhet lirisht, që jemi para një Vepre UFO, gati marsiane, diku mes Tokës dhe
Kozmosit, mes logjikës dhe alogjikës, primitivizmit dhe ultra modernizmit, lirikës antike,
rapsodisë, eposit tradicional dhe tendencave surrealiste, dadaiste, bitnike apo absurde,
mes muzikës klasike dhe rapit hard amerikan, rilindjes pikturale franko - italiane dhe street
artit urban, mes reales e irreales, heshtjes dhe zhurmës, tepricës dhe hiçit. Diçka ku kalon
me një furi, epsh dhe shpejtësi asgjësuese gjithë Bota moderne për të përfunduar në
Heshtjen marramendëse të Shkretëtirës apo të Oqeanit.
Një plotësim i vetmuar apo një qetësi e plotë?
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Nuk e di sinqerisht as vetë saktësisht çka është ky Libër, i dalë nga imagjinata dhe dora
ime, gati në një gjendje të dytë, nga një i droguar pa asnjë drogë (por më i droguar se
gjithë të droguarit siç thoshte Seghersi), ndoshta një Libër i diktuar!
Po nga kush?
Nuk e di, por dikush nga lart, një fuqi divine qiellore, misterioze, sepse kjo lloj gjuhe nuk
i vjen askujt ashtu spontanisht e filtruar nga një arsye logjike. Ka diçka gati anormale, të
mbifuqishme këtu, diçka pak e frikshme ... i thua vetes, dhe unë i pari si Autor: çka është
kjo Vepër, e cila i tejkalon të gjitha konceptet logjike të Trurit njerëzor, dhe nga më vjen mua gjithë ky
Delir poetik imagjinativ, ky Demultiplikim infinit, ky Multidimensionalitet magjik, ky Paradoks
permanent, por brenda një ekuilibri stilistik, një çrregullimi harmonik, simfonik, mjaft i pranueshëm?
Pra sheh diçka të pabesueshme, të cilës dikur i beson!
Një KAOS i organizuar intuitivisht, një çmenduri e menaxhuar, një alogjizëm deri dikund
logjik në rrjedhjen e natyrshme të vargjeve poetike. Ai FLOW i raperëve ...
Jemi diku mes Homerit dhe Eminemit, Fishtës dhe Fifty Centit, Dervish Shaqës dhe Lou
Reed-it, Folklorit të Rugovës dhe Hi-Popit ... s’e di as vetë?
Ka diçka, që përmes kësaj Poezie atipike, t’i rikujton gjithë Fenomenet e fuqishme
natyrore: tërmetet, cunamet, shpërthimet vullkanike, ciklonet, tajfunët, uraganet, diçka që
vjen bruto dhe përfshin çka ka para saj ... me një Fuqi impresionuese që nuk ndalet, as
nuk pritet, as nuk zotërohet, deri sa të shkojë vetë deri në fundin e procesit të saj. Pastaj,
Lexuesi normal ngelet i shokuar, i tronditur, i hutuar, si me pas shpëtuar nga një Luftë
gjigante me elementet e jashtme ... komplet i shkundur në një Ring boksi poetik i
pamëshirë, dhe i konstaton pasojat, i llogaritë dëmet dhe efektet: kjo gjuhë poetike ka
djegur çdo gjë, shkatërruar çdo konstrukt me themel, fundosur çdo memorie, çdo
referencë dhe ngelen Gjurmët e atij pushtimi natyror.
Ndoshta ky Libër është i një natyre të tillë. Vjen e fryn si një Ciklon i forcës dhjetë!
Pra një Vepër së cilës, nuk ia dimë fillimin as mbarimin, ngaqë nuk ka një narracion të
qartë, diçka të njohur, që mund ta zotërojmë në vija të mëdha, së paku sa për t’u kapur
diku! Lundrojmë në një dallgë oqeanike të pafundme, brenda një Anije të dehur “ala Rembo”, një
Raketë hapësinore futuriste, por edhe zakonore, pa ia ditur fare destinacionin përfundimtar?
Jemi komplet të zhytur jashtë referencave të njohura, jashtë rrymave të teorizuara e të
fiksuara nga Kritikët e Sorbonës, pra jashtë Historisë klasike normale të Letërsisë, e cila
figuron nëpër çdo Antologji shkollore apo Silabusi universitarë ... Mirëpo atëherë, ku jemi?
Diku tjetër, në një terren të panjohur, në një zonë të paemër, të paidentifikuar, të
padeshifruar ... E këtu qëndron pikërisht inovimi!
Po pra, në Letërsinë poetike të Skënder Sherifit, në Botën e tij intime e origjinale, ende të
paemëruar, skanuar e analizuar, deri sa të vijnë të gjithë Specialistët dikur vonë për ta
teorizuar! Mjerisht për mua: jeni para një UFO-je, një Elektroni të lirë por i vetmuar, një
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Yll shtegtar, ende i pa identifikuar. Super e komplikuar për ta menaxhuar të dashur
Lexues! ...
Por për ta vulosur dhe pranuar: duhen patjetër Studiues në top nivel botëror, Analistë,
Kritikë të filtruar, pra Persona me autoritet të cilët janë në gjendje për ta radiografuar dhe
interpretuar, ashtu siç është Vepra e shkruar dhe e propozuar! Nuk do jetë për sot as
nesër, por do vijë patjetër ai moment dikur ... Ndërsa unë po përshëndetem me Ju me
këtë Vepër “PASION” e cila për mua e kompleton dhe e përfundon me dinjitet
maksimal, atë Amanetin tim shpirtëror e letrar, që kisha ndërmend për t’jua ofruar. Pse?
Sepse mendoj etikisht që nuk mund të shkoj më larg se aq ... veçse me u përsëritur pa
nevojë!
Ju duket ndoshta i ekzagjeruar, e pak narcisist apo i tepruar ky Mendim, por nëse e
mendoni ashtu, dijeni që jeni sinqerisht të gabuar. Sepse është realiteti objektiv i gjithë
rrugëtimit tim në Shqipëri dhe i kësaj Vepre aq atipike! Kështu e përjetoj!
Ju kam folur shpeshherë për “Lirinë e Lirë”: ja ku e keni ilustrimin e saj absolut.
Kështu që edhe për mua është super e komplikuar për t’ju sqaruar seriozisht mbi këtë
Libër, i cili nuk i përngjan asnjë vepre tjetër në gjithë rruzullin tokësor ... kjo është e sigurt!
Nëse nuk më besoni: ma gjeni një, e ma prezantoni sa më parë!
Po ua garantoj me çka të doni, e mos u lodhni fare: nuk do e gjeni një model libri poetik
të stilit “PASION”, as në gjithë Poezinë franceze, as italiane, as angleze, as spanjolle, as
skandinave, as sllave, as amerikane, as australiane, e mos të flasim pastaj për poezinë
shqiptare. Po e afirmoj pa pikën e dyshimit, por ejani Ju pastaj e ma faktoni të kundërtën.
Ngaqë nuk është kurrë vonë për të mësuar diçka të re!
Mirëpo, po tentoj për t’ju ofruar disa Çelësa, me shpresë që mund t’ju ndihmojnë, edhe
pse nuk kam në vetvete asnjë garanci apo siguri mbi përbërjen apo alkiminë e kësaj Vepre.
Pse?
Se pikërisht kjo VEPËR më ka tejkaluar dhe dominuar edhe mua si Autor, (bile edhe sot
pas 40 vitesh, më befason dhe ngelet edhe për mua tepër misterioze!) pra, kam
përshtypjen që kam qenë vetëm Shërbëtori i saj, më tepër sesa Autori! Po, është një
sensacion që më ka ndodhur shumë rrallë në Jetë.
Por atëherë: ç‘është ky libër “PASION“ e për çka na flet? Fol, o Burrë ...
Sinqerisht, s’e di në thelb as vetë, por ja disa supozime intime: është një Vullkan poetik i
ndezur që prodhon llavë vargjesh, një Tërmet leksikor i furishëm që fshin e shkatërron
çdo gjë përreth tij, një Cunam poetik i cili na fundos komplet në një Univers të paemër,
një Trans post komatik e traumatik, i cili t’i hap ca Perspektiva të reja, duke të bërë të
shohësh, çka askush në Botë s’e ka parë ... një Rilindje post atomike, e cila rikompozon
simfonikisht dhe poetikisht gjithë Memorien e Jetës së dinamituar, e Civilizimeve të
fundosura, e Dashurive nostalgjike, përmes një Energjie e cila gulfon ashtu intuitivisht,
egërsisht, butësisht dhe pamëshirshëm, por edhe njerëzisht e fisnikërisht, me plot
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humanizëm dhe mirësi, për ta rikujtuar Botën e të gjallëve, Jetën tokësore e cila na pret,
në një futurizëm ultra robotik, t’ ekranizuar, globalist dhe post-modernë ... direkt pas
Kataklizmit dhe Apokalipsit global. E na vjen një Njeri i supozuar POET, gjysmë mistik,
gjysmë realist e banal, gjysmë i çmendur, i rafinuar n’ekstrem por edhe mjaft i
pagdhendur, gjysmë bufon e gjysmë medium, i frymëzuar, i pushtuar nga një Forcë
misterioze, i invaduar nga një Gjuhë e re, gati si e shpikur tani për tani, por e cila i vjen
për herë të parë në Mend, dhe i fryn në Shpirt, nga ku me e ditur kush, dhe pa e ditur
fillimisht sepse? Një Mister total, i pashpjegueshëm! Mirëpo, ai Njeri vjen e na flet
pandërprerë, me një urgjencë të paparë, si me qenë duke na dëshmuar diçka!
Po pra, na vjen Poeti, me memorien arkaike të një Elefanti iliro-perëndimor, për ta
rikujtuar Jetën e të gjallëve, Gjurmët historike, Shenjat e një Civilizimi të asgjësuar e të
harruar, Dashuritë e fundosura, Kujtimet e shkrumbuara ... për ta rikompozuar poetikisht
Tablonë globale, Peizazhin, Jetën humane, Kujtesën tokësore ... çdo gjë që ka shpërthyer
me kohë, eksploduar në mijëra copëza të shkapërderdhura ... !
Si në Ekologji: zhdukja e specieve, e biodiversitetit natyror ... kjo Poezi mund të jetë një Luftë
personale me FJALË, kundër idesë së auto-shkatërrimit global?
FJALA është gjaku, oksigjeni, karburanti, memoria e mishëruar e NJERËZIMIT!
Libri mund të jetë Pasqyra e çoroditur, tragji - komike e gjithë Shoqërisë së show-t, dhe
Spektaklit njerëzor planetarë, e demontimit të roleve, të titujve dhe gradave, e rënies së
Maskave, dhe tani ne e kontemplojmë si Budistë duke qeshur me gaz!
Libri na zhvesh komplet, na eliminon çdo Hipokrizi apo Ultësi dhe na le Nudo!
Pastaj, i ngelet këtij Dinozauri, i cili ka shpëtuar mrekullisht, për fat të mirë nga
HIROSHIMA e Njerëzimit, për t’i mbledhur gjithë Elementet e këtij Puzzli gjigant, me
qëllim për t’iu dëshmuar Humanëve që kanë ngelur në këtë Tokë, mbi diçka urgjente, për
t’iu propozuar një Humanitet të ri, një Dashuri të Shekullit 21, një kanal Komunikimi
bashkëkohor, përmes një Alfabeti dhe Gramatike të re, një Alkimie të rishpikur ... Por të
gjitha këto, pas një Katastrofe, një Kataklizmi, një Shpërthimi atomik, një Holokausti ose
një Dënimi, një Mallkimi biblik, hebraik e kuranik. Është shpejtësia e Ngjarjeve që kanë
ndodhur dhe që e fshijnë njëra- tjetrën ngaqë Memoria e jonë nuk mund t’i mbajë mend.
Amnezia moderne!
Mirëpo Poeti është në një gjendje të dytë, në një lloj hipnoze, si i banuar nga diçka tjetër,
e ndien një prezencë IKS brenda vetvetes, duket gati si i drejtuar, si i diktuar nga një
Forcë tokësore apo qiellore e jashtme, me siguri i inspiruar nga ku me ditur kush, ndoshta
pse jo direkt edhe nga vetë Zoti? Pra është mesazheri, jep një Lajm!
Dhe na i propozon këto TABLO, si një lloj Ditari, si Filma intimë, si Dëshmi ... sepse në
një mënyrë evidente, gjithë këto Tablo pasqyrojnë Botën e tij intime, atë që i ka ngelur në
Kujtesë por edhe Botën e sotme, të nesërmen, natyrisht me të gjitha Paradokset e saj,
Dëliret permanente, Kaoset dhe Mjegullnajat, të cilat e ilustrojnë Jetën moderne të njeriut,
Fatin e tij tragji-komik. Cikli i përjetshëm i absurdit ...
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“WELCOME NË NO MAN’S LANDIN E ABSURDISTANIT dhe
KARNAVALISTANIT!”
Pastaj vjen GJUHA? Por aty qëndron MISTERI komplet ... sepse është një Gjuhë në plan
të parë, krejt pulsionale, intuitive, emocionale, ndoshta edhe gjenetike, kromozomike.
Gjuhë apo metagjuhë, diçka përtej gjuhës normale logjike e klasike.
Në versionin origjinal francez të Librit “PASION” është edhe me e qartë kjo lloj analize,
sepse Gjuha shpërthen sikurse Atomi, metamorfozohet në diçka tjetër, kombinohet me
elemente të huaja, lufton, reziston, kundërshton, aprovon dhe asgjëson, gjithë çka i
paraqitet. Dashurohet, bashkohet, lazdrohet, ndahet, bëhet e shpërbëhet ose lind, vdes e
rilind! Pra GJUHA poetike është llava, gjaku, energjia thelbësore, materia e parë,
karburanti esencial i Librit. Dhe ka diçka gati mistike, kristike, urgjente, pos anës
eksperimentale. Të mban gjallë në Jetë!
Jeton, merr frymë, dridhet, evoluon, dashuron e transformohet para Syve tanë ...
“It’s a Work in progress!” Është gati si me qenë në një Laboratorium poetik!
Po si do reagon Lexuesi kur e zbulon spontanisht, pa qenë aspak i parapërgatitur këtë Libër?
Përjeton një efekt gjuhësor multidimensional, një Simfoni shumë ngjyrëshe, një Polifoni
multi gjuhësore e kulturore, ngaqë harmonizohen intuitivisht përmes ritmeve poetike,
pulseve muzikore, disa gjuhë të huaja, të cilat i ngjiten si Grefat mjekësore frëngjishtes
bazë, për të krijuar pastaj një tjetër Gjuhë universale multikuptimore, por dhe super
estetike, harmonike, erotike, provokative, komplet atipike si në formë, si në sfond. Pra
me një përmbajtje tepër të pasur, të gjithë anshme, ku flitet për gjithçka e për asgjë, ku
vijnë e dalin informatat nga të gjitha anët e Globit, nga të gjitha Radio-Televizionet e
Botës, por me një shpejtësi gati marramendëse ... kështu që Truri nuk i përballon, dhe pastaj
ngelet për ta ditur: se çka do mbahet mend e çka do anulohet si në mekanikën e pultimit permanent?
Ka diçka mekanike, elektronike, robotike, kibernetike në këtë POEZI, por edhe diçka
thellësisht humane ... dhe pikërisht ky dualitet e bën Librin aq të çuditshëm.
Ka edhe diçka globale në vepër (a flasim për Globalizmin botëror): ja pra ku e keni
shembullin perfekt të një Poezie globaliste post-moderne.
Mirëpo, kjo Poezi nuk rri kurrë e fiksuar brenda një kuadri preciz ... sepse është anarshiste
në thelb, edhe intime, romantike, sentimentale, filozofike, politike e sociale, pra thellësisht
njerëzore. Po, se merret me problematikat e Njerëzimit.
Pasioni është brenda librit, Dashuria e ushqen gjithë veprën, si një Energji jetësore bazë,
si Oksigjeni i saj ... mirëpo nuk është vepra e një Egocentriku apo Narcisisti radikal, i cili
flet vetëm për veten e tij, për dashuritë e tij dhe ndjenjat e tij intime.
Libri është i hapur në të gjitha Tematikat aktuale të Botës, dhe i kapërcen pa rezervë 5
Kontinentet. Gjithë BOTA e jashtme është omniprezente brenda Veprës.
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Libri flet për gjithçka. Do me thënë se është çdo Gjë brenda tij, por instinktivisht edhe e
kundërta e saj! Vazet komunikuese, Jingu dhe Jangu, Pozitivja e Negativja?
Paradoksi permanent ... Konfrontimi, Rebelimi, diçka që vjen nga ai pulsi anarshist i
Lirisë së Lirë, apo nga pulsi i Piraterisë ilire ... Po pra, Liria absolute, Guximi total,
ballafaqimi me çdo gjë që vjen nga Jeta, nga Globi tokësor, por edhe nga gjithë elementet
kozmike e galaktike. I tërhequr intuitivisht nga diçka super misterioze, e cila nuk ka
shpjegim, as fillim, as përfundim. I aspiruar dhe i inspiruar nga Liria e pafundme ... pra
çka ka pas Perdeve, pas Fundit të fundit, pas Kufirit ekstrem?
Gjuha poetike tingëllon gati si një RAP aktual, sepse është thellësisht e egër, e
pamëshirshme, por edhe përkëdhelëse, sensuale, pra e palimit as protokoll ... Dhe është
natyrisht spontane, multidimensionale, multikulturore, multi gjithçka.
Krijimi i kësaj Vepre në frëngjisht ka zgjatur 2 vite të plota: 1982 - 1984.
PASIONI nënkupton Pasionin e çdo gjëje, pasionin global por edhe intim i pakufi. Gjuha
poetike tejkalon të gjitha barrierat, normat, rregullat letrare, shkollat, rrymat estetike,
gjithçka kemi mësuar në kurset e Letërsisë apo të Kritikës botërore. Jemi duam apo nuk
duam, para një gjuhe apo një stili, një universi komplet të ri, atipik dhe të pashembullt, së
pari në krejt Letërsinë botërore, ngaqë nuk ka model Libri të tillë askund në Literaturën
planetare: as në Amerikë, as në Europë!
E mos të flasim pastaj fare për sferën shqiptare (çka është evidente për të gjithë). Në një
farë mënyre, për sa di unë, mund t’ju them që është një gjuhë specifike dhe atipike, por e
miksuar me shumë elemente, e kryqëzuar, e klonuar, e kombinuar përmes disa
eksperimenteve radikale, gati si me pas qenë Autori i angazhuar në Laboratoriumet e
studimeve avanguardiste ... Gjuhë super moderne, rok e rap, jazz e hi-pop, me shumë
elemente letrare, linguistike, në rezonancë me gjuhët e huaja, përmes disa huazimeve dhe
kombinimeve të ndryshme, por pastaj e kryqëzuar artistikisht edhe me Universet
kinematografike, me Teatrin, me Muzikën, me Pikturën, me Reklamën ... Për të krijuar
më në fund një lloj Kokteji poetik super origjinal, me të gjitha kujtesat, përvojat e rrymave
letrare të akumuluara, me të gjitha referencat historike, filozofike e estetike të kulturës
planetare ...
Miti i Librit global e total, i cili është kujtesa e Gjithësisë!
Por çka e mbifuqizon sipas meje, është edhe fakti që përmban në ADN edhe gjithë
sfondin e antikës botërore, e eposit dhe rapsodisë shqiptare (dhe kjo martesë alkimike e
poetike është thuajse e paparë!) Dhe kështu lind pastaj, pasi ka kaluar përmes 1000 filtrave
të ndryshme, kanaleve, eksperimenteve, libri PASION, i cili e kërkon pa dyshim te çdo
Lexues: për ta pasur në vetvete, pos një Lirie të brendshme të palimit as paragjykim, edhe
një background kulturor e artistik mjaft të konsoliduar, për ta shijuar siç duhet këtë Vepër
marsiane në dimensionin e duhur, ngaqë është e ngopur me Referenca të ardhura nga
katër anët e Globit!
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Pra ky është miksimi global brenda miksimit intim! Përzihet çdo gjë me çdo gjë: nga
infiniti më i madh gjer në infinitin më të vogël. Shtrirja është maksimale ...
Dhe ngaqë çdo gjë lejohet, çdo gjë është e mundur, deri edhe te e pamundshmja! Çdo gjë
ka rëndësi dhe asgjë nuk ka rëndësi! Vijnë vargjet, idetë, fjalët nga të gjitha anët, si një
Satelit futurist që sillet rreth Tokës, jep lajme pa pushuar kurrë ...
Duhet që ta përjetoni këtë Libër si një udhëtim, më një aventurë të vërtetë, pa program,
pa broshurë ... Jeni diku të vetmuar në një Oqean, në Amazoni apo në Shkretëtirën e Saharasë: dhe
do e shihni dikur vetë, se çka mund t’ju ndodhë?
Zhytuni këmbë e krye, pa kalkulim, pa rezervë, pa asnjë mendim puro logjik apo racional
në Vepër, pa analizë kritike, vetëm përmes pulsit, energjisë, ndjenjave, emocioneve,
intuicionit tuaj, dhe asgjë tjetër. Me një fjalë, përjetojeni Ju vetë, si gjatë një akti fizik e
emocional dashurie. Kjo është këshilla më e mirë për Ju!
Jusuf Vrioni e ka sintetizuar përmes një formule mjaft të qëlluar sipas meje: “ja ku e keni
të shpikur KULLËN e BABELIT të Poezisë post-moderne të Shekullit 21, përmes një
gjuhe dhe një universi imagjinar, krejt jashtë Kufijve tokësorë por edhe planetarë!”.
Nuk mund ta gjej as vetë një formulë më të saktë dhe më domethënëse.
Çka është befasuese në formë, është fakti që kjo gjuhë të lidh në subkoshiencën e thellë,
me ritmikën antike të eposit dhe rapsodisë shqiptare, apo të vargjeve homeriane. Do të
thotë, që kombinon diçka të lashtë, e cila na vjen si një Jehonë burimore e jona nga
Stërgjyshërit, me diçka super moderne, një Frymë futuriste.
Do e verifikoni vetë, nëse i lexoni tekstet me zë të lartë!
Nuk e di pse, por e ka një sfond zakonor e antik kjo gjuhë?
Si me e pas futur në një mikser kuzhine, Fishtën, Mujën e Halilin, Ajkunën, Këngët apo
Legjendat tona të vjetra, bashkë me André Bretonin, Tristan Tsaren, dhe Alan
Ginsbergun ... dhe na del një koktej i papritur!
Pastaj në adaptimin e Librit PASION në gjuhën shqipe, kam hasur në ca probleme
madhore që në fillim, saqë i kam thënë vetes: duhet më mirë ta harrojmë atë punë
delirante, sepse është një Vepër ekstreme, eksperimentale, radikale, krejt avanguardiste
dhe nuk ka fare sens për ta dëmtuar, me një pseudo përkthim në çfarëdo gjuhe tjetër! Po
pse?
Se ishte teknikisht diçka e pamundur në raport me versionin francez, sidomos me
muzikalitetin frëng, me trukimet, asonancat, miksimet multigjuhësore, lojërat mes efektit
fonetik dhe kuptimin leksikor të fjalës në Fjalor, ping-pongu me gjithçka, me sens të
dyfishtë apo të trefishtë të një vargu (shumë gjëra precize të cilat i mundëson frëngjishtja
me trashëgiminë e saj, lojërat surrealiste e dadaiste, por jo gjuha shqipe me një strukturë,
një histori dhe traditë krejt tjetër!). Në frëngjisht vinin vargjet me fraza të shkurtra, si
imazhe super efikase, por çuditërisht në shqip nuk funksiononte fare. Idetë vinin dhe
shtriheshin në vargje të plota dhe të dendura Homeriane, antike, me një frymë e një
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strukturë komplet të kundërt, por tepër interesante në rezultatin përfundimtar. Edhe pse
humbnin shumë efekte stilistike, fonetike, muzikore, kryqëzime gjuhësore, ala franceze
... por në shqip, Libri merrte një stil dhe një fuqi të një natyre krejt tjetër.
Pra konkretisht të dashur Lexues: e keni PASIONIN në dy versione të ndryshme!
Mirëpo deri diku, besoj që kam arritur në një rezultat mjaft fantastik. Unë jam mjaft
krenar në realitet dhe nuk e fsheh. Sepse, të arrish të propozosh në shqip, (gjë që, nuk do
e kisha besuar kurrë) një rezultat të tillë aq magjik, i ngjashëm me të pamundshmen, apo
me të paimagjinueshmen, është objektivisht diçka gati heroike në vete. Dhe unë jam i
kënaqur me versionin që po ju propozoj!
Më mirë të jem i sinqertë me Ju! Po, sepse e kam rikrijuar VEPRËN komplet në gjuhën,
shpirtin dhe atmosferën shqiptare, duke e veshur me disa elemente tonat, apo referenca
të cilat na flasin neve si Popull. Dhe tani këtu e keni PASIONIN real e autentik “100%
alla shqiptar!” i cili dallon pa dyshim nga versioni francez.
Një challenge absolutisht i paparë për botën shqiptare, ashtu siç thoshte më mirë se unë
Jusuf Vrioni! Pra jeni para një vepre UFO, unike, e cila nuk ka shanse për t’u përsëritur
nga dikush tjetër, por as nga unë vetë, më vonë ... IT’S ONE SHOT!
Unë mendoj që për Rininë shqiptare, e gjithë Brezat e rinj që do të vijnë, është një dhuratë
fantastike, për ta pasur FESTIVALIN E PASIONEVE në gjuhën shqipe!
Mbajeni mirë mend nga unë: do kalojnë shumë dekada, e nuk do përsëritet një gjë e tillë
në këtë nivel artistik (pavarësisht kush do tentojë për të më kopjuar më vonë: goodluck
Men!
Paç fat, miku im: por më kopjo së paku mirë, (se ta ofroj një Birrë!) Nuk dëshiroj ta marr
unë veten së pari, me seriozitet e solemnitet, por me një buzëqeshje të lehtë, dhe me një
distancë auto-ironike dhe humoristike.
E dua mundësisht thjeshtësinë maksimale, dialogun e natyrshëm dhe të lirë me Ju!
Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, dhe shpresoj që gjithë këto informata spontane,
mund t’ju shërbejnë deri diku, për ta lexuar dhe kuptuar pak më mirë këtë Libër. Bile së
paku, ja ku i keni disa hipoteza në dorë para se ta lexoni.
Sinqerisht as vetë, s’e kisha fare idenë se çka mund t’ju them mbi këtë Vepër ... asnjë
mendim, asnjë plan preciz, asnjë vijë drejtuese, s’e dija fare nga t’ia nisja?
Mirëpo tani më erdhi mrekullisht jashtë çdo programi i paracaktuar, ky Tekst (i cili po më
duket mua mjaft korrekt dhe interesant në sfond) ... por i cili, nëse do e kisha shkruar pas
2 orësh, ose nesër, do dilte diçka krejt tjetër me siguri, duke i harruar shumicën e këtyre
elementeve, të cilat figurojnë tani para jush. Kjo është pikërisht Krijimtaria puro ... ajo
çka na vjen papritur si një surprizë! Kështu që ky shkrim, i cili është në pamje të parë,
analitik ose eseistik, më erdhi pra çuditërisht si të isha duke e kompozuar një Poezi.
Prandaj e kuptoj tani, pse gjithë Jeta e ime e rëndomtë, por edhe si Poet, ka qenë e diktuar
vetëm nga një lloj improvizimi komplet, brenda një Lirie të lirë reale. Për mua ky Slogan
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nuk ka qenë kurrë Mit, por një Realitet i përjetuar thellë në brendësinë time, sikurse
Anarkia utopike.
Për të gjitha këto arsye, nuk i kam dashur kurrë intuitivisht rregullat, shkollat, normat,
familjet, kuadrat, shinat, kodet, formatet, sepse e kam pasur Shpirtin e thellë të
programuar me siguri për diçka krejt tjetër. Pastaj dikur vonë e kam kuptuar përmes disa
Shenjave, që e kam me siguri një Mision njerëzor special.
Dhe kam vendosur për t’ia lënë si Amanet, një veprimtari padyshim unike dhe atipike
gjithë Rinisë shqiptare, që ta kenë herë do kur si Kujtim nga unë por edhe si Referencë
për dikur më vonë!
Kjo vepër “PASION“ e përmbyll për bukuri, e sipas meje me dinjitet “Testamentin tim
poetik Kombëtar”, sepse unë mendoj që këtu përfundon Origjinaliteti im si Poet, dhe
nuk mund ta çoj më andej ... Sikurse vëllai im simbolik Artur Remboja: dikur duhet me
iu marrë leje dhe me e fiksuar një fund, një stop ... Pak shkrimtarë e kanë fuqinë
shpirtërore për ta bërë dhe për ta afirmuar sinqerisht. Pra edhe nëse mund ta botoj nesër
apo pasnesër një Libër tjetër me Poezi: do jetë për qejf e për ta kaluar kohën pozitivisht,
por do ta ketë natyrisht, një nivel dinjitoz mbi mesataren (se nuk i lejoj vetes çka do!)
mirëpo, kjo nuk do shtojë asgjë të re, në raport me çka kam ofruar dhe propozuar para
librit Pasion. Pra konkretisht: amaneti im fillon me librin “Lojë e Kundërlojë dhe
përfundon zyrtarisht me librin Festivali i Pasioneve” dhe të jetë krejt e qartë për Ju të
gjithë. Kjo është dhurata ime poetike për shqiptarët! E kam në program edhe një ese të
natyrës kombëtare për t’ua ofruar më vonë si Testament ... e asgjë tjetër. Pra konkretisht
që të jam preciz dhe autentik me Ju: i keni si AMANET prej meje, 8 Vepra poetike (Lojë
e Kundërlojë - Oksigjeni - Atelietë e Ëndrrave - Love - Silenzio - Borderline - Odiseja e
Dashurisë dhe kjo e fundit: Festivali i Pasioneve, pastaj TRIO-në e Përjetshme, një
Dramë moderne për një Spektakël në skenë ... dhe një Ese i natyrës kombëtare, të cilin
ende nuk e kam botuar) 10 Libra në total.
Çka mund të vijë më vonë për qejf, nuk do e pasuron për mua, Kontributin tim.
Pra janë disa Fenomene, të cilët ndoshta nuk i kuptojmë apo na duken të pa sens, por në
realitet nuk janë fare të rastit, e kanë një kuptim sekret të fshehtë ...
Kështu që nuk janë aty kot, pa një domethënie konkrete! Duhet t’i asimilojmë!
Edhe unë e kam kryer punën time me Ju: ja ku e keni Amanetin tim! Mos harroni që janë
30 vite që po ia kushtoj me një Shpirt atdhetarë krejt spontan e intuitiv Kombit tim, duke
ia dhuruar pa asnjë dyshim, Veprën më origjinale dhe më të kompletuar të Poezisë
postmoderne të këtij shekulli. Po ua them, pasi që çdo gjë e fakton dhe, që është për
çdokënd serioz, si diçka evidente.
Pra, detyra ime me Kombin, me Rininë shqiptare: ishte kjo dhe po e mbylli me kaq! Tani
misioni juaj është për ta zbuluar, lexuar, kuptuar, analizuar, deshifruar dhe shijuar në
shkallën e duhur, sa më sinqerisht. Dikush më do, një tjetër më urren, dikush më
respekton për çka jam dhe ma di vlerën, tjetri më denigron apo më xhelozon me qëllim.
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Nuk ka problem o Miq, o Lexues ... ju pranoj të gjithëve, sepse jeni Populli im,
Bashkatdhetarët e mi. Këto janë fenomene njerëzore të njohura kudo nëpër Botë, dhe
nuk kanë shumë rëndësi, mund të jenë edhe banale, edhe pse te ne si shqiptarë, janë pak
të dëmshme apo helmuese.
Pse ta pengojmë njëri-tjetrin kot?
Kjo Botë është mjaft e madhe, ndoshta edhe palimit. Ka hapësirë për të gjithë!
Kërkoj nga Ju, përpos ndjenjave njerëzore që mund të keni ndaj meje (bile ju këshilloj që
në këtë rast, t’i leni krejt anash ... se nuk është interesant Personi im) që të merreni vetëm
me Veprën, si studiues të shkallës së lartë, sa më objektivisht, dhe me një sens të thellë
sinqeriteti, drejtësie dhe etike profesionale.
A e konsideroni vetën si Universitarë, super të ditur, me një sens kritik të mprehtë, Okay!
Po atëherë ballafaqohuni seriozisht me Literaturën time, shkencërisht, me zemër dhe
shpirt, si Njerëz dinjitozë, pa më bërë asnjë kado apo favor! Veproni vetëm si
Profesionistë që jeni: skanojeni në thelb, e deri në detaje më të imta dhe prononcohuni
mbi elementet e reja, që na i sjell kjo Vepër testamentare, çka është minimalja normale,
për gjithë ata që ia kanë kushtuar komplet Jetën e tyre Letërsisë, pos faktit që kjo është
edhe Detyra juaj morale dhe profesionale, si studiues apo intelektualë të kësaj fushe! Pra,
siç iu thashë: radiografojeni mirë Veprën, për t’ia nxjerrë ato vlera, inovime dhe
origjinalitete që ka, apo nuk i ka?
Na thoni pastaj, cili është Kontributi i saj real (me fakte konkrete) në fushën e Poezisë moderne shqiptare
por edhe botërore?
Veproni thjesht si Njerëz, me një etikë normale! Pikë ... Puna e kritikëve a është për t’i analizuar
veprat?
Mos t’ju vijë fare keq që po ua shpreh këto gjëra (edhe pse në thelb, iu dua dhe e dua pa
kushte Kombin dhe Origjinën time).
Por jam tashmë, që prej 30 vitesh prezent në skenën tuaj shqiptare në Tiranë dhe jua kam ofruar një
AMANET shpirtëror e letrar kombëtar të rrallë me 10 Libra?
Me këtë gjest, a do pasurohet pa dyshim gjithë Thesari i Poezisë tonë moderne?
Sipas jush, më thoni, a e kam çuar Misionin tim, si Atdhetar deri në fund! A jemi dakord?
Atëherë, mund të më kritikojnë kushdo lirisht e pa problem nëpër Kafe, por pastaj ju
lutemi shumë: “veproni Ju më mirë se unë, dhe ua propozoni Kombit tuaj, një vepër
shumë më të pasur dhe më të fuqishme se timen, dhe me atë rast: do jem i pari, që do ua
shtrëngoj dorën!”. Një vërejtje të fundit miqësore mes nesh: sinqerisht, më befason jashtë
mase dhe më zhgënjen ky lloj qëndrimi nga ana juaj, sepse nuk e konceptoj as se kuptoj:
sesi shpjegohet që për 3 dekada, askush nuk është marrë seriozisht në Shqipëri, me këtë
Vepër për ta studiuar me themel?
Ku janë studimet, skanimi dhe radiografia e saj, analiza kritike e thelluar?



16 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Pastaj, habitem, së pari në aspektin moral e pastaj shkencor:
A ua citojnë ekzistencën e Veprës sime, si një referencë evidente, gjithë Studentëve të tyre, Profesorët e
Universitetit në gjuhën e letërsinë shqipe apo frënge?
A është për juve diçka logjike? A iu duket ky veprim super etikë, për nga ana profesionale?
Mos t’iu vjen fare keq, sepse është një reagim njerëzor krejt normal, dhe tepër miqësor
ndaj jush n’esencë. Por dijeni që për mua, është diçka e papranueshme!
Kur njihet në vija të mëdha Biografia ime, kur dihet që jam i inkluduar si autor shqiptarë
(frankofon) në Fjalorin e famshëm francez LARUS që në vitin 2003, kur dihet lidhja
speciale dhe intime që kam pasur me Ibrahim Rugovën, e tjera ...
Si munden gjithë Profesorët e Pedagogët tanë shqiptarë, të gjuhës dhe letërsisë shqipe ose frënge për
shembull (kudo nëpër Trojet tona shqiptare, dhe së pari në Prishtinë dhe Tiranë) për t’mos ua përmendur
fare Veprën time, Studentëve të tyre, as për ta cituar si referencë (thua që s’ekziston fare!)?
Pos asaj, asnjërit prej tyre nuk i shkon spontanisht mendja, që të më ftojnë në Universitet,
për një takim miqësor ose prezantim me Studentët, dhe pse jo, ndonjë leksion të rastit?
Janë shumë pak përjashtime (me Artan Fugën, Greta Robja dhe Teuta Dobin të cilët i
përqafoj miqësisht) por për tri dekada, Konstatimi është mjaft qesharak.
A justifikohet sipas jush ky Veprim, kur dihet që të gjithë më njohin direkt apo indirekt, së paku si
emër, ose sepse më kanë parë në disa Emisione televizive?
Janë intelektualë dhe pedagogë shqiptarë, sikurse unë, dhe e ndajmë të njëjtën origjinë në
të gjitha Trojet tona!
A mund të pranohen, nëse jemi Humanista të vërtetë dhe intelektualë, këto lloj sjelljesh banale dhe
provinciale në Shekullin 21?
Nga ana tjetër, më keni ofruar një mediatizim dhe një respekt maksimal në Tiranë, për
çdo prezantim Libri, për çka unë ju falënderoj përzemërsisht dhe jua di sinqerisht për
nder. Keni qenë shpeshherë prezent pranë meje, më keni ndihmuar, mbështetur
miqësisht si individë apo si Miq, me parathëniet tuaja, ose përmes fjalimeve në skenë, pa
e harruar Akademinë (Universitetin) e Arteve, i cili më ka pritur miqësisht me Rektorët,
Pedagogët dhe Studentët, duke m’i ofruar Sallat e tyre, tash ca vite.
Natyrisht që jam tepër mirënjohës për të gjithë këto ndihma fantastike, që mi keni ofruar.
Mirëpo të dashurit Miq, kur flitet për një Literaturë atipike, e jo të zakonshme dhe një
Amanet aq special, i cili mund të vjen një herë në shekull: kjo nuk mjafton, nëse flasim si
Profesionistë të kësaj fushe. Sepse në çdo Fushë artistike: kur hasin Specialistët e saj,
Kritikët, Historianët, Studiuesit e saj, në vepra madhore të konsoliduara ... ata patjetër, që
do ia kushtojnë një trajtim profesional asaj vepre! Sepse është puna e tyre dhe detyra e
tyre morale, Okay?
A mund t’injorohet vepra e Migjenit, Lasgushit, Fishtës, Bodlerit, Klimtit, e tjerë?
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Na dhuron një amanet letrar Martin Camaj apo Arshi Pipa për shembull: A nuk duhet sipas
jush, që ta trajtojmë, ta analizojmë, ta skanojmë e ta vlerësojmë siç duhet atë vepër, që ta shohim në çfarë
shkalle është dhe çka mund t’na sjell?
A po e kam gabim?
Dhe unë mendoj që Vepra dhe Amaneti im, pos pikave mjaft pozitive që ua përmenda
unë vetë, me plot mirënjohje ndaj jush ... nuk e ka pasur atë trajtim profesional, që do e
kishte merituar padyshim, dhe kaluan tani 30 vite.
Show televiziv nuk mjafton o Miq! Është lojë dhe drogë kolektive, është vetëm hutim
dhe trullografi. Libri lexohet dhe studiohet, pikë! Muzika dëgjohet me shpirt.
Filmi shikohet dhe shijohet ... Si mund të flitet formalisht e pa asnjë lidhje, mbi çfarëdo Krijimtarie
artistike? Pa njohuri të thellë as baza serioze? Vepra e kërkon një studim të thelluar, një
diskutim, një transmetim serioz, një prezencë pranë Rinisë shqiptare dhe një integrim në
Programet shkollore, nëse e justifikon ...
Vetëm atëherë, unë mund të them që është bërë seriozisht Detyra ndaj saj!
Ndërkohë, jam fatkeqësisht për Ju, një Autor madhor, por “fiktiv dhe i panjohur
n’esencë” që njihet vetëm përmes ekraneve. Baras me një spot publicitar!
Po më duket urgjente t’ua bëj këtë Thirrje miqësore: që të më harroni mundësisht mua,
por që ta lexoni thellësisht dhe siç duhet, Veprimtarinë time letrare. Atëherë, mund të
flasim mbi diçka konkrete dhe reale, që rrjedh nga shpirti i jonë!
Përndryshe, si aktorë apo kloun të Shoqërisë globale të Spektaklit: sinqerisht nuk ia vlen
... Çka kemi aq interesante për të ndarë së bashku? Ta pyesim vetveten?
Ju përqafoj me shumë respekt. Ju dua si bashkatdhetarët e mi, pa rezervë, siç e dua këtë
Origjinën timen ... por aty ku s’jam dakord, ua shprehi njerëzisht siç duhet, dhe nuk është
fare për t’u çuditur!
Tani kalofshi mirë, harromëni mua lirisht nëse dëshironi, por ju lutemi shumë, lexoni së
paku seriozisht Librat dhe peshojeni pak më mirë fjalën “Amanet”. Dhe nëse nuk e dini:
konsultohuni me Babagjyshërat tanë dhe Pleqtë e Odave të dikurshme! Sepse ata e kanë
ditur perfekt vlerën reale të disa Fjalëve, dhe detyrimet morale që na i imponojnë ...
Kurse sot, ka mjaft Profesorë, Doktorë apo Akademikë, që mjerisht nuk e dinë!
Duhet t’i rikthemi Alfabetit bazë human dhe etik, o Miq, ose pastaj, do vazhdojmë edhe
një shekull, ashtu siç jemi sot ... pa busull nëpër Kozmos!

Skënder SHERIFI
Gjysmë në Mars, gjysmë në Planetin blu ... 2019, në Bruksel.
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PARATHËNIET PËR TA SHOQËRUAR VEPRËN, DY FJALË
MBI LIBRIN “PASION”

Nga Jacques IZOARD

Pasioni i fjalëve, pasioni i poezisë, pasioni i çdo gjëje që lëviz, që gjallëron, çdo gjë që ia
organizon Gjuhës një Festim gjigant. Ja pra disa fjalë, për ta celebruar siç e meriton,
veprën e Skënder Sherifit në të gjitha variantet e saj!
Tmerrësisht emocionues, ky vullnet i Autorit, për të thënë gjithçka, për t’i hallakatur, me
një gjallëri e guxim të rrallë, Jetët tona të përgjumura dhe monotonisht të qeta. Poezia e
Sherifit, e ka ngjyrën e Fabrikës së tij, me një Stil të të shkruarit unik e personal, dhe me
një Univers tepër origjinal. Tekstet e tij, nuk i përngjajnë askujt tjetër! Janë të brumosura
me një humanitet të rrallë. Urgjenca ekstreme e tij, për t’i shprehur të gjitha gjërat e
mundshme të kësaj Bote, dhe për t’i kundërshtuar pastaj me mjeshtërinë e tij, krijon te
Lexuesi mrekulli të vërteta. Autori e çon Artin e tij Klasik e Barok deri në pafundësinë
e mundshme.
Ky FESTIVAL poetik, ekstatik dhe ngacmues, e lufton frontalisht Arsyen tonë të ftohtë.
Fjalët e tij teleskopohen në traditën puro Rabelezjane (e autorit francez klasik të
mirënjohur: François Rabelais) dhe disa vargje të mprehta, sikur Thikat kirurgjikale na
zhytin në një Mendim tepër të thellë. “Mezi shpëtova nga një Komë e rëndë dhe e gjatë,
në mesin e të çmendurve!”
Pasuri e madhe dhe thirrje solemne e Autorit, në Revolucionin e ideve dhe të Rebelizmit
poetik të përjetshëm. Skënderi e rishkruan Historinë në mënyrën e vet, një histori me
plot Referenca, dhe që tregon një Kulturë të përgjithshme të jashtëzakonshme.
Të duket se këto Tekste, i ka konceptuar, në një gjendje speciale, hipnotike. Sepse Poezia
e tij, në një Dehje sublime dhe të lumtur, nuk fal asgjë dhe askënd!
Por e celebron Jetën dhe Poezinë, si ART suprem i kësaj Bote njerëzore!

Shënim mbi Autorin
Jacques Izoard, në 3 poetët më të mëdhenj të Belgjikës, ka lindur në Liège në vitin 1936 dhe ka ndërruar jetë në
vitin 2008. Poet me reputacion të konsoliduar internacional, është autor i 60 veprave me Poezi dhe Ese, dhe ka
fituar disa çmime prestigjioze, sikurse: Prix Stéphane Mallarmé në vitin 1979, dhe Prix Triennal de Poésie, në
vitin 2001, që ia dhuron zyrtarisht çdo 3 vjet shteti belg një Poeti të madh të vendit. Të njëjtin vit fiton edhe
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çmimin Max Jacob të Poezisë në Francë. Animator esencial i jetës poetike në qytetin e Liezhës në Belgjikë.
Themelues i një Reviste poetike dhe një shtëpie botuese të Poezisë me mjete mjaft modeste, por që gëzonte respekt dhe
autoritet në mjediset letrare.
Në vitin 2006: botimet franceze: “éditions de la Différence, si shenjë homazhi ndaj talentit të tij, ia ribotojnë në
Paris veprën e tij të plotë në 2 volume të mëdha Mik personal dhe besnik i autorit prej vitit 1980, ku ka
ardhur për t’ia prezantuar ai vetë para publikut belg, gjatë një Promovimi në Bruksel, veprën e parë të tij me
poezi, e botuar në Paris me titullin: “Dikund, dikush!“ në vitin 1980.
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LUFTË E MADHE ME KODEKSIN POETIK
Patrice DELBOURG

Në fillim të leximit të kap një farë Tensioni diku afër Barkut. Një lloj krize Fjalësh që
depërtojnë gradualisht në rrethinat e zemrës. Puç poetik i vërtetë i të gjitha Shqisave
njerëzore!
Rebelizëm, revolucion që s’mbaron kurrë, ngaqë s’ka filluar kurrë ... Boksier poetik i
hijeve, Ushtar i palodhshëm i ekstremeve, Okay, po deri ku?
Skënder Sherifi me alivanosjet, pulsionet dhe instinktet e tij, i godet harrnat e realitetit
tonë tragjik, dhe i venë në dukje, fshehtësitë e përditshmërisë sonë të copëtuar dhe të
mjerë. Me një stil të një Boksieri me “uperkute” poetike, Autori krijon një zhurmë të
madhe në Leksikun letrar, një luftë të pafund kundër kodeksit (ADN-së) poetik të
njohur!
Pastaj, lexuesi pëson disa goditje poetike aq të fuqishme në Plexus, dhe bie në kaos (K.O
të boksit) shumë kohë pasi e ka mbaruar leximin e librit të tij. Po pra, gjendemi para një
Deliriumi të shenjtë dhe shkatërrues, që shkakton një Shkundje të fortë dhe të panjohur,
në atmosferat dhe klimat tona të zbutura. Një kryqëzim poetik, me ngjyrë të kuqe
shpërthyese, një Festë gjigante antropofagjike, që na djeg për shumë stinë, Trupat dhe
Mishrat tanë më intimë. Faleminderit shumë, oh Satan!
Skënder Sherifi e grith Utopinë deri në Palcë. Kështu që në çdo poezi të tij, rrjedhin
pastaj Perla orgazmike, që na zënë frymën. Në universin e tij, tejkalohet çdo gjë, deri
edhe në vetminë dhe harresën. Më në fund, vetëm mbijeton STILI magjik, i
mrekullueshëm, i cili ia del Notit njerëzor, me shumë madhështi dhe dinjitet, ngaqë
është i pastruar nga çdo gjë e kotë Tokësore.
Po atëherë si ushqehet gjithë kjo humnerë dëshpërimi?
Vetëm me zjarrin e Fjalës, me magnetizmin hyjnor të imagjinatës, me dritën sublime të
Poezisë ... Pra, gjithë këto, me dritën sublime të Poezisë ... i bëjnë shoqëri Autorit, deri të
nesërmen ... madje edhe nga një ditë e në tjetrën, deri në Apokalipsin e fundit.
Fatkeqësisht nuk njohim asgjë nga Shqipëria, përveç mbretit Zog, Enver Hoxhës, dhe
prozës së Ismail Kadaresë.
Por tani, do ta dimë për gjithmonë, se një Poet i superfuqishëm, dhe me një entuziazëm
lirik të pashoq, Skënder Sherifi, ua vjedh Fjalëve të Njerëzimit, urgjencën dhe nektarin
e tyre të fshehur.

Korrik 2004 - Paris
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Shënim mbi Autorin
Poet dhe Romancier francez i lindur në vitin 1949. Autor i 30 librave të cilët janë vlerësuar si një kontribut i
madh për poezinë moderne franceze, pasi në shenjë homazhi, botimet: “Le Castor Astral” ia kanë ribotuar
veprën komplete. Është me siguri një nga 5 Poetët më origjinalë që mund ketë FRANCA aktualisht. Ka fituar
çmimin prestigjioz: Guillaume Apollinaire në vitin 1996. Është anëtar i Akademisë “Alphonse Allais”, dhe
bashkëpunon vazhdimisht në emisionet e Radio-Stacionit francez super elitar dhe intelektual: “France Culture”
duke mbajtur kronika të rregullta edhe në shtypin francez.
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KY ËSHTË PRA “PASIONI”!
Jean-Marie PIEMME

Skënder Sherifi i dashuron fjalët, madje kjo shprehje është prapë e zbehtë ... Fjalët e çojnë
në fakt deri në Orgazëm ... krijon një Festë fjalësh absolutisht të paimagjinueshme, një
Orgji të shenjtë poetike. Me autorin, të gjitha Fjalët dashurohen njëra me tjetrën, dhe
krijojnë pastaj një Simfoni, një Balet, një “Show fishekzjarrësh gjigantë”. Bota e tij na lejon
të shohim aq shumë gjëra, por të shoqëruara me Humor. Sepse luan mjeshtërisht me
Sensin e gjërave, dhe nga njëherë disa Fjalë apo Fraza, që logjikisht e kanë një kuptim
preciz sipas Fjalorit francez ... me magjinë e paparë të Skënder Sherifit, na thonë diçka
krejt të re, dhe tepër të çuditshme.
Ky Autor krijon Poezi me gjithçka! Sepse çdo gjë, çdo element, edhe më i vogli, apo
ordineri, që mund të na duket i kotë, mund të hyjë pa problem, për t’u integruar në Botën
poetike dhe në Lojën ose Vallen e vargjeve të Poetit. Sipas Autorit dhe me shumë të
drejtë: Poezia krijohet kudo dhe si do ... sepse Gjuha, fryma poetike shpirtërore janë
kudo në Shtëpinë e tyre, totalisht të lira. Nuk kanë fare nevojë për ndonjë Ftesë zyrtare,
për t’i lejuar të krijojnë!
Kështu pra me këtë logjikë intuitive të përjetuar e të improvizuar, Skënder Sherifi e
përqafon Botën në majën e Pendës së tij.
Punon në fakt mbi Materien njerëzore, mbi Jetën reale, e absolutisht jo, nëpër Laboratorë
fiktive dhe artificiale të mbyllura, për të provuar eksperimente formale të zbrazëta. Dihet
që prej nga autori i famshëm James JOYCE e më pas, problematika e kuptimit, e ka
modifikuar tërësisht ARTIN MODERN!
Dhe Tekstet e Sherifit e ilustrojnë më së miri këtë afirmim, sepse ato lirojnë te Lexuesi
disa flukse, apo valë kuptimesh në nivele të ndryshme, por kurrsesi një Kuptim unik,
preciz, global apo gjeneral. Në fakt, kuptimi, apo sensi i Tekstit gjendet brenda vetë
materies së Fjalëve të tij, brenda Stilit të të shkruajturit, Ritmit e Muzikalitetit të fjalive,
të rimave, dhe përmes asaj mjeshtërie subtile dhe të fuqishme me të cilën Autori i shpreh
gjërat. Pastaj kur të gjitha këto vendosen e grumbullohen së bashku, brenda një alkimie
mjaft misterioze, natyrisht që e ndezin flakë imagjinatën e Lexuesit!
Nuk mundet askush normal t’u rezistojë Teksteve të Skënderit, dhe aq më pak t’i
mbizotërojë. Ato Poezi na shërbejnë si Pasqyrë, si Trampolinë për t’u zhytur brenda
vetes, dhe brenda Botës.
Sa herë që zhytesh dhe nxjerr Kokën prej Oqeanit Sherifian: del detyrimisht me një
përshtypje dhe sensacion të ri, dhe të papritur. Sepse te Autori: gjuha poetike aq e lirë e
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tij refuzon kategorikisht të dorëzohet para sovranitetit të Botës reale! Kjo e nënkupton
lirinë absolute të Artistit ... Ndoshta këtu qëndron definicioni i Poetit të vërtetë: një Tip
unik dhe i pa mposhtur, që e kundërshton rendin barbar e banal të kësaj Bote rutinore,
me çrregullimin magjik të Fjalëve të tij!

Bruksel, më 14 korrik 2004
Shënim mbi Autorin
Dramaturg, shkrimtar belg i lindur në vitin 1944 në Seraing. Autor i 40 librave, tekste për skenën e teatrit - të
botuara te Botimet franceze të njohura: Actes-Sud, Médianes, Discalies, dhe botimet belge Lansman i luajtur
kudo nëpër skenat frankofone europiane, dhe i konsideruar që nga viti 1986, kur e ka botuar dramën e tij të
parë, si Autori dramatik më i njohur i Belgjikës gjatë këtyre 25 viteve të fundit.
Ka studiuar Letërsinë franceze në Universitetin belg në Liège, dhe pastaj Teatrin në Universitetin e famshëm të
Sorbonës në Paris. Ka themeluar me shokët e tij, Teatrin e mirënjohur të Brukselit: Théâtre Varia. Profesor në
shkollën super të njohur belge të Brukselit për film dhe teatër: INSAS dhe po ashtu edhe në Shkollën e Lartë të
Teatrit “La Manufacture” të Lozanës në Zvicër. Ka fituar disa çmime prestigjioze sikurse: 1990 - çmimi
Trienal i Teatrit belg (çdo 3 vjet Qeveria belge i dhuron solemnisht çmimin e vetë, një Personaliteti të madh
artistik të Shtetit, në fushën e vet specifike: Teatër - Poezi - Roman - Film - Muzikë - Balet - Pikturë, etj.)
1992 - çmimi i talentit të ri: nga shoqata e autorëve dhe kompozitorëve francezë SACD 1994 - çmimi vjetor i
R.F.I (Radio Francë International) për dramën e tij: “Të fortët dhe të dobëtit”.



24 | S k ë n d e r  S H E R I F I

REAGIM MBI LIBRIN “PASSION”
Nga Jean-Pierre VERHEGGEN

Skënder Sherifi: tager foljor, anarkist i shthurur, ëndërrimtar i hallakatur, i cili imagjinon
ta zëvendësojë Leninin me Lenonin në Kremlin. Nihilist, Humanist, Utopist, Antifashist
(është minimumi për këto Kohëra aq të çoroditura!).
Surfër humoristik që rrëshqet i hipnotizuar, mbi Valën gjigante dhe të furishme të
vargjeve muzikore ... nga njëherë në formën e Rap-it, dhe në disa raste, si një farë
stërpikje, ose ejakulacioni vargjesh, me shkronja të mëdha, efekte dhe mish-mashe nga
më të çuditshmet. Specialist i të gjitha zhargoneve argotike të haneve, kafeneve, e bareve
... Poet i krisur erotiko-logoreik, që derdhet pa kursim në një Përrua fjalësh ... dhe që
shkruan sipas formulimit të tij: sikurse një Printer kompjuteri, kur i ndizet ndonjë buton.
Stil pulsional, instinktiv, fizik, sensorial...
Autor profilaktik që favorizon ardhjen e qumështit (te Lehona) te Femrat shtatzënë dhe
auto-masturbimin e Bananeve. Skënder Sherifi gjendet në të gjitha këto shina, por edhe
në plot të tjera ... Do t’i zbuloni në këtë vepër atipike, të gjitha Pasionet e Autorit, dhe
sidomos dashurinë tij për botën kinematografike: “in nomine Patri e Fellini, e Spritu
Sanctus ... Amen!”, për Femrat natyrisht, për Parqet publike dhe Kafenetë e Brukselit,
ankthet e tij të Krokodilit, revoltat adoleshente, britmat, zhurmat, ekstazat, e deliriumet
që shprehën vetëm nëpër Titujt e Teksteve, që janë Poezi në veti ... siç e kemi për
shembull: “Internacionalja e idiotësisë Planetare në rangun e Parakalimeve ushtarake!”
Ashtu pra, siç ua rekomandon vetë Autori: “O të nderuar Lexues: ndryshoni horizontet
tuaja, siç i ndërroni Perdet e Shtëpisë, dhe varni Fantazmat tuaja, në Ballkonin e një Lordi.
Aloo Kosova, aloo Shqipëria ... a jeni aty? Aloo ... Po si i keni punët? A jeni ende në linjë ... s’po ju
dëgjoj qartë?
Bravo për këtë Poet, dhe pirolla u qoftë! Na sillni një Raki e dy Uzo, ju lutemi ... se jemi
jashtëzakonisht mirë!
Po Ju, si jeni?
Perfekt ... Gëzohemi ... ! Tani pra, po u them lamtumirë, dhe po jua lë amanet që ta lexoni
këtë Vepër urgjentisht ... Lexojeni, shumëzojeni, demultiplikojeni, zhytuni këmbë e krye
deri në fundin e kësaj Poezie, laguni siç duhet me të, merreni një valë të vrullshme në
Surat ... sepse, ia vlen o Miq, dhe e meritoni plotësisht!

Bruksel, korrik 2004
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Shënim mbi Autorin
Poet i madh belg i lindur në Gembloux në vitin 1942. Autor i 25 veprave me Poezi, të botuara në shumicën e
rasteve në Shtëpitë e mëdha botuese franceze sikurse: “Christian Bourgois - La Différence dhe prej vitit2001,
është ndër të rrallët autor belgë, që gëzon privilegjin me qenë i botuar te Botimet më prestigjioze të Parisit
GALLIMARD“. Kjo dëshmon mbi vlerën e këtij autori, që është me siguri ndoshta Poeti më origjinal e atipik
që ka Belgjika në këto vitet e fundit.
Në vitet 1970 ka bashkëpunuar me Revistën e njohur historike të avangardës radikale të Poezisë “T. X. T.” -
me zotin Christian Prigent. Në vitin 1995, fiton në Francë: çmimin e madh të Humorit të Zi për krejt veprën e
tij eksperimentale. Dhe në vitin 2009: libri i tij “L’Oral e Hardy” përshtatet dhe inskenohet në një teatër të
Parisit nga dramaturgu dhe regjisori i njohur francez, Jacques Bonnafé, dhe fiton atë vit çmimin prestigjioz vjetor të
Molierit për spektaklin më të mirë të vitit 2009 në kategorinë e tij.
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REAGIM SPONTAN
Nga Jusuf VRIONI

I dashuri Mik!
Është fat i madh, që po na jepet rasti, që të takohemi këtu në Shqipëri, sepse me të thanë
të drejtën: prej nga momenti që t’i kam lexuar të gjitha shkrimet e tua, dhe sidomos Poezitë
e “Pasionit”... po të shoh detyrimisht me një Sy tjetër!
Më duhet që ta pohoj, mik i nderuar, që pas atij leximi, e ndiej tani veten mjaft të tronditur,
të shokuar, të destabilizuar nga origjinaliteti dhe pasuria e botës tënde poetike, si me pas
marrë një goditje të fuqishme në Stomak, saqë ende tani, nuk kam ardhur krejt në vete!
Ah, çfarë pasurie marramendëse ... Ka aq shumë elemente në këtë libër që nuk kam arritur
t’i kuptoj e t’i përkufizoj, por megjithatë, më duket që e kam kapur intuitivisht logjikën
tënde krijuese, vijën drejtuese gjenerale të veprës.
Tani, mbi këtë vrujim ose gulfim idesh që ma rikujton deri diku Surrealizmin, në
periudhën e tij të shkrimit automatik, pakëz edhe Dadaizmin, ose Patafizikën e Raymond
Queneau-së, ngaqë te ty, shpërthejnë lloj-lloj shpikjesh poetike e gjuhësore, plus duke
shtuar edhe përdorimin ose insertet e guximshme, të aq shumë shprehjeve të
formuluara, në disa gjuhë dhe muzikalitete të huaja ...
Pra të gjitha këto rindërtojnë së bashku brenda një Vepre: një tip “KULLË BABELI E
POEZISË MODERNE FUTURISTE“ të Shekullit të ardhshëm. Unë besoj që Poezia
jote ka me e ndezur kuriozitetin e shumë Studiuesve, dhe me shkaktuar një interesim të
madh te Specialistët e Poezisë, në të ardhmen. Sidomos me mënyrën e të shkruarit tënd,
me atë koncept dhe stil unik që ke, do të stimulohen shumë kërkues, analistë e kritikë
letrarë, që i tërheq Futurizmi, lëvizjet dhe evolucionet e ardhshme. Sepse në fakt
POEZIA jote paralajmëron, prefiguron ose parashikon mënyrën e të shkruarit poetik të
Shekullit 21!
Je tepër origjinal dhe avanguardist. Është minimumi për të thanë dhe aq evidente: se je
tepër i veçantë, dhe që dallohesh nga të gjithë tjerët, pa pikë dyshimi. Literatura jote
përdoraq shumë ide,ndjenja, gjuhë të huaja dhe nivele gjuhësore brenda frëngjishtes, me
një mori referencash të pafund në të gjitha fushat e diturisë ...
Kështu që ky fakt dhe ky realitet, implikon te çdo Lexues normal, i cili pretendon ta
kuptojë dhe shijojë minimalisht veprën tënde: që ta ketë një bagazh gjuhësor dhe
kulturor mjaft të konsoliduar, një horizont artistik të gjerë multikultural, dhe një njohuri të
thellë, të të gjitha rrymave kryesore të Botës, që kanë pasuruar krejt Shekullin 20, në
fushat e Letërsisë, të Filmit, Teatrit, Pikturës dhe të Muzikës, dhe specifikisht në Poezinë
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moderne të sotme, duke e parandier edhe zhvillimin e saj në të ardhmen, sesi ka me u
artikuluar gjuha poetike në Shekullin 21?
Ndërkohë që Libri yt është diçka krejt unike, që del totalisht nga e zakonshmja. Bile unë
të uroj ngrohtësisht për këtë arritje, sepse me ke habitur! Më ka befasuar fakti, që një
shqiptar ka mundur ta imagjinojë e ta shkruajë një Vepër aq moderne, futuriste,
universale, mahnitëse dhe tepër e çuditshme. Me siguri, që tani e ndien vetën ultra
margjinal, totalisht i pakuptueshëm nga të tjerët, dhe i fundosur për sa kohë, në vetminë
tënde të thellë. Por sinqerisht, miku im, problemi është se Literatura jote nuk kapet
askund, të shpëton nga duart, dhe nuk zotërohet, ngaqë nuk i kemi ende kodet dhe çelësat
e duhur. Sepse, ti je një Poet definitivisht jashtë çdo norme dhe kufiri të njohur. Dhe
ndoshta nuk je vetëm jashtë të gjithë kufijve Tokësorë, por edhe Planetarë e Kozmikë.
Por mos u mërzit fare ...
Ndërkohë, çka na afron të dyve sot për sot, është se Ti sikurse Unë, e adhurojmë gjuhën
dhe kulturën franceze prej nga fillimi, por pa e mohuar asnjëherë, atë farë atdhetarizmi
spontan te trashëguar nga të parët tanë dhe besnikërinë që kemi ndaj origjinës sonë
shqiptare dhe rrënjëve tona të lashta.

Tiranë, më 6 Qershor 1992

Ky është mesazhi dhe përshtypjet që i ka shprehur vetë Jusuf Vrioni në emisionin “Portret i
Skënder Sherifit” në T.V.SH - 37 minuta, ku ka marrë pjesë si mik dhe admirues i tij, për t’u
shprehur mbi autorin, që prezantohej për herë të parë, para opinionit publik në Shqipëri,
përmes atij emisioni të veçantë.

Shënim mbi Autorin
Jusuf Vrioni ka lindur në Korfuz në vitin 1916 dhe ka vdekur në Paris në vitin 2001, tre vjet pasi është emëruar
Ambasadorë i Shqipërisë në UNESCO në vitin 1998. Vjen nga një familje e madhe shqiptare, ku disa kanë
pasur funksione të mëdha shtetërore: Ministra, Ambasadorë dhe Kryeministra. Kalon rininë e tij në Francë prej
vitit 1925 (nga mosha 9 vjeçare) e deri në vitin 1939 (kur është 23 vjeçar) kohë gjatë së cilës kryen gjimnazin
në Liceun e famshëm dhe elitar parisian “Janson de Sailly” dhe studimet e larta në shkollën prestigjioze franceze
H.E.C. Fatkeqësisht i shtyrë nga idealet e tij, kthehet në Shqipëri në vitin 1943. Dhe burgoset 13 vite, me
akuzat fiktive të spiunazhit në vitin 1947, viktimë në fakt e luftës së Klasave dhe deliriumeve staliniane klasike.
Lirohet në vitin 1960. Jeton pastaj duke përkryer veprat e Enver Hoxhës dhe të Ismail Kadaresë në gjuhën frënge,
por ngelet anonim, pasi i takon klasave armiqësore të regjimit komunist. Jusuf Vrioni është frankofoni më gjenial
që ka pasur në këto 50 vitet e fundit Shqipëria, i admiruar nga gjithë elita franceze për finesën e tij frankofone.
Përkthyes eksepcional i veprës së Ismail Kadaresë te Fayard, në Paris Ka marrë çmimin e përkthyesit më të mirë
botëror në Arles (Francë). Ka botuar në vitin 1998 dhe një libër personal me kujtimet e tij, te botimet
franceze: “Jean-Claude Lattès”në Paris. “Mondes effacés. Souvenirs d’un Européen” me ndihmëne zotit Eric
Faye. Figurë e njohur dhe e respektuar e Botës shqiptare.
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NJË I HALLAKATUR TOTAL I KURTHUAR NGA
IMAGJINATA E TIJ E PAFUND!
Nga Edmond TUPJA

Jam duke e kërkuar një mbiemër, vetëm një Mbiemër, që mundet eventualisht me e
përshkruar për mrekulli Botën dhe Personalitetin aq kompleks të Skënder Sherifit. Ky
poet shejtan i paparë, por tepër autentik në perversitetin e tij krijues dhe poetik, i pa
korruptuar me artin dhe gjuhën e tij, por në të njëjtën kohë, dhe ultra i shthurur, i
çoroditur, në ndershmërinë e tij krijuese. Kërkoj vetëm një dreq mbiemri, që me një
formulë e karakterizon këtë Njeri!
Diçka që mund t’i shërbejë si parathënie, si hyrje për këtë vepër: “PASSION” leximi i të
cilës, vetëm që mundet me të tronditur Trurin, duke të shkaktuar një vertigj Koke
marramendës, i pakontrolluar dhe i patundur. Po e kërkoj kot, është kohë e humbur,
definitivisht e humbur, se nuk gjendet ajo fjalë e plotë magjike, që mund të na sqarojë
diçka mbi veprën. Sepse pikënisja e këtij Libri “PASSION” është tema thelbësore e:
“Dashurisë së tërbuar” që e kanë trajtuar krejt Surrealistët. Por tani si mund ta marrësh
atë guxim ta përshkruash “Dashurinë e çmendur, jashtë çdo norme e çdo kufiri?”.
Ngaqë çmenduria njerëzore psikike, erotike, poetike nuk ka nevojë fare për një mbiemër
apo një fjali precize për të ekzistuar, për të vazhduar, për të lulëzuar, për tu frymëzuar
deri në shkatërrimin apo rilindjen e saj.
Kurse te Skënder Sherifi, “Dashuria e Tërbua” me Pendën e tij aq shkatërrimtare por në
të njëjtën kohë edhe rikrijuese, zgjerohet në maksimumin e saj, duke e përqafuar
gradualisht krejt Botën tokësore, pastaj edhe krejt Universin mbarë, brenda një vorbulle
të paparë, poetik dhe gjuhësor, ku përzihen frëngjishtja si gjuhë bazë (me të gjitha
nivelet e saj gjuhësore e stilistike) bashkë me shqipen, anglishten, gjermanishten,
flamandishten, italishten e spanjishten, që për mua tingëllojnë si një lloj “zapingu - ose
pultimi” gjigant botërash, për t’ia ofruar Poetit mundësinë për ta pushtuar e zotëruar
krejt Botën, me anën e fuqisë së gjuhës së tij poetike, dhe në këtë mënyrë unike, duke
mposhtur kohën që po kalon. Por Poeti ynë, a mos është ndonjë i krisur total, i cili
mendon realisht që e famshmja “Kullë e Babelit” nuk është vetëm një legjendë e bukur,
një utopi?
Sidoqoftë: duke vazhduar me jetuar deri në fund, i ushqyer nga imagjinata e tij, duke
folur ashtu siç ëndërron, dhe duke ëndërruar ashtu siç flet: Skënder Sherifi është
detyrimisht i tejkaluar dhe i kurthuar nga vetvetja e tij.
Dhe për të dalë nga ky Kurth: i duhet patjetër ta gjejë në kohërat e ardhshme një zgjidhje,
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të gjejnë diçka tjetër të re, në itinerarin e tij artistik. Duhet që të zhytet në një “aventurë
të re të shkrimit - ose në një shkrim të ri të aventurës së tij!”. Por duke ditur që aventura
e tij intime, shpirtërore, njerëzore, është edhe universale, por natyrisht dhe e jona
personale.

Tiranë, më 12 gusht 2004

Shënim mbi Autorin
Edmond Tupja është Profesor i Letërsisë franceze moderne të Shekullit 20 në Universitetin e Tiranës.
Përkthyes i njohur i disa autorëve shqiptar në gjuhën frënge, dhe sidomos i veprës së Fatos Kongolit e botuar në
Francë. Konsiderohet si frankofoni më i mirë në Shqipëri, si pasardhës i Jusuf Vrionit. Vepron edhe si gazetar,
kritik nëpër mediat shqiptare (shtyp dhe televizion) dhe është autor i disa veprave personale si: Kujtimet e një
Përkthyesi në kohën e Enver Hoxhës, dhe disa vepra erotike.
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Fragment nga shkrimi i parë i Pierre Seghers-it dërguar autorit në
vitin 1976, i cili pastaj ka shërbyer si parathënie e librit Oksigjeni

Poet, oh Mik i panjohur nga unë, ja ku jam!
I kam lexuar Poezitë tua. Ato kërcasin sikur Buka koreartë në dhëmbë!
Nuk gjendem për momentin në Paris, por në Bjeshkët e Provansës, dhe më ka kapur
uria ... Po! Realizëm i egër, Sy ujku, absurd, përbuzje, ironi, por plot forcë e nerv. Një
mënyrë e të shkruarit pa dhjamosje, si një farë ereksioni poetik i Gjuhës. Diçka që të
zgjon shqisat peshë dhepërpjetë, siç thoshte shpeshherë Motra ime!
Ah, çfarë Shqiptari i çuditshëm, ky Tip! Është fovist sikur në Tablotë e famshme të
MATISIT, ato të fillimit të tij, bashkë me VLAMINKUN ... dhe nga një herë, aq
ëndërrimtar, misterioz dhe magjik, si në Tablotë e mrekullueshme të Paul DELVOSË.
Befasi totale, diçka krejt e papritur, që po më zbret këtu, ndërkohë që Nata po fle thellë,
dhe unë po i shkruaj, duke i kapërcyer ato 72 vitet e mia, me Syrin e Aparatit të matjes
termonukleare GEIGER. Atyre që janë tepër të butë, por që kanë diçka minimale, u
themi: “Kurajë, Burra, mos u ligështoni!” Kurse ti, ke brumë, fuqi tjetër. Je Poet i vërtetë,
i kthjellët sikur Ujë burimi ... një evidence e gjallë, me plot Temperament!
Vetëm në çdo 10 vjet, mund t’i takosh dy Tipa të tillë!
E kalova një orë duke lexuar shqiptarin Skënder Sherifin. Një emër që nuk do ta harroj
kurrë ... Shumë faleminderit!
E ndiej veten jashtëzakonisht të lumtur. Falë Zotit që më në fund, na doli dikush nga e
përditshmja, nga Rutina e Njerëzve të rëndomtë!

Provancë - FRANCË - 1976, Pierre Seghers

Shënim mbi Autorin
Poet dhe Botues super i njohur francez i lindur në Paris në vitin 1906, i cili ka ndërruar jetë në Créteil, më 4
nëntor 1987. Autor i disa veprave personale me poezi, dhe i disa antologjive të Poezisë franceze. Laureat i dy
çmimeve prestigjioze letrare: Prix Guillaume Apollinaire në vitin 1959 dhe Prix Paul Cézanne në vitin 1960.
Merret krejtësisht me Poezinë dhe botimin e saj që nga viti 1938, duke krijuar disa Revista Letrare dhe
sidomos Shtëpinë e tij Botuese të famshme: éditions Pierre Seghers, ku i ka botuar thuajse gjithë Poetet kryesorë
të Botës, dhe një ndër ta edhe Migjenin në vitin 1965. Me siguri, Botuesi më i madh i Poezisë, si tip meceni, në
Francë, dhe ndoshta në krejt Evropën. Krijon pastaj koleksionin prestigjioz mbi autorët referencialë të Poezisë
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në format xhepi: “Poètes d’aujourd’hui” ku figurojnë prej Numrit 1 me Paul Eluard-in, e deri në numrin e
fundit 270 që mbyllet me Jude Stefan, të gjithë Poetët e mëdhenj botëror. Themelon pastaj me ndihmën e mikut
të tij, Jacques Chirac në Paris, Kryetari i Bashkësisë së Parisit gjatë 20 viteve (vetë adhurues e lexues i Poezisë)
“Shtëpinë e Poezisë” - (La Maison de la Poésie, au Forum des Halles à Paris) në vitin 1983. Anëtar i
Rezistencës franceze kundër okupimit nazist gjerman prej nga fillimi i luftës në vitin 1940. Mik i ngushtë i
Eluard, Louis Aragon, Claude Lévy Strauss, Fernand Braudel, i gjithë figurave kulturore franceze.
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LA LIBRE BELGIQUE - Gazeta e përditshme frankofone e Belgjikës

Zoti Antonin ARTAUD,
Ju nuk na kishit treguar që e keni një Djalë shpirtëror! Ai quhet Skënder Sherifi. Është
shqiptar. Dhe shkruan frëngjisht me Fjalë si Pishtarë.
Me ato, ai ndez Kaçube me gjemba, që flakosen dhe plasin në të gjitha anët.
Këta Pishtar skuqin e përcëllojnë çdo gjë që iu afrohet, dhe e kallin Vendin, aty ku kalojnë
dhe vendosen. Por në të njëjtën kohë, edhe të ngrohin butësisht, me zjarrin e ëmbël të
tyre. Ata i japin ngjyra befasuese Gjakut që valon, dhe e gjallërojnë, deri në shkundje e në
rrëmbim. Por nuk dilet i pa gjymtuar, dhe pa gjurma shpirtërore nga Fjalët e Skënder
Sherifit!
E kam kuptuar qartë se pse Pierre Seghersi dhe Jacques Izoard i ka tërhequr ai zjarr, dhe
u ka pëlqyer të digjen në Flakën e atyre Pishtarëve. Të dy e kanë shkruar, sipas mënyrës së
tyre, një parathënie tepër entuziaste mbi këtë vëllim poetik të titulluar: “Oksigjeni” dhe i
botuar në Paris. Mund të thuhet që libri i tij i parë: “Dikund Dikush“ Paris (1980) ishte
vepra e një Adoleshenti që shkundte këmbë e krye, një Botë të shkundur e të shthurur.
Me sa duket, adoleshenca nuk është gati për ta braktisur zotin Skënder Sherifi siç duket,
ende nuk mësohet as adaptohet me Botën siç është. E refuzon me këmbëngulje! Nuk e
lejon asnjë qime, asnjë fije pluhuri, që të vendoset mbi Jetën e përditshme, të cilën e
kapërcen me një Sy të grisur? Ky Poet godet me Kokë, ulërin me Gojë, lëshon piskama,
gjuan me pëllëmbë, ngjesh me duar me atë Brumë të veçantë që e përbën Foljen e tij ...
Por atë brumë poetik, ai nuk e pjek në asnjë lloj Furre. Nuk ka kohë, është në ngutje të
përhershme! Porse i përplas Poezitë e tij, me aq forcë, egërsi dhe shpejtësi, saqë bëhen
inkandeshente, dhe kështu që Fjalët i ndizen Pishtarë. Pretenca e tyre e pa mëshirë i
denoncon të gjitha dobësitë, manitë, marrëzitë, ultësitë, hipokrizitë dhe gënjeshtrat tona,
si Njerëzim modern që e konsideron veten, ultra të rafinuar e civilizuar, në një Epokë të
stër infomuar. Kujdes, zbythuni sa më larg!
Jeni para një llave fjalësh të shthurura, magjike, argotike, me shije karamelesh e çokollatash
të ndryshme, dhe rima aq të pasura, sa nuk do të dini nga t’ia nisni, mos me e ditur më
parë ... por ja ku i keni, dhe urdhëroni!
Ky djalosh i çuditshëm mund të shkruajë siç i teket, me një liri absolute ...
Mund i lejohet çdo gjë! Sepse, prapa çdo Fjale, ai na fsheh një Fantazi, një ironi, një
Paturpësi, një Guxim të paparë, por edhe një Dashuri e Dhembshuri të ngopur plot me
Jetë. Sepse është shakaxhi, me një humor të veçantë që të kënaq. Sepse thotë të vërtetën,
është real e autentik. Sepse është 100% Poet i lindur!

4. 04. 1984, Luc NORIN



FESTIVALI I  PASIONEVE | 33

LA DERNIÈRE HEURE - Gazeta e përditshme frankofone, popullore
e Belgjikës

Një natyrë e vërtetë Poeti të mirëfilltë, që na vjen direkt nga Shqipëria!
Skënder Sherifi e ka shpirtin e Bodlerit (Charles Baudelaire), të përzier me atë të
Sandrarit (Blaise Cendrars), të Apolinerit (Guillaume Apollinaire), të Bretonit (André
Breton), por sidomos të vetvetes. Ky Djalosh nuk bën hile me Art!
Lirizmi i tij vezullues, i veçantë, eksepsional, na i hedh Fjalët sikur Diejt mbi Detin e
trazuar, ku shpërthejnë pastaj në një mënyrë xixëlluese të gjitha Zhurmat e Botës. Duke
e harmonizuar me shumë talent e lehtësi, Stilin e përpunuar, rafinuar, me atë më popullor,
zhargonor e të hallakatur, ai na tërheq me Muzikën e tij të kohës, brenda Anijes së tij
Kozmike, aq të veçantë. Astronaut i Botërave të frikshme, ai fluturon si vetëtima drejt
Yjeve, por kthehet shpesh herë në Tokë, për të shikuar sesi sillet Njerëzimi?
Ai fshikullon të gjitha padrejtësitë e Botës njerëzore, dobësitë e poshtërsitë e saj,
denoncon hipokrizinë e gjithë majtistëve të Sallonëve borgjeze, që shkojnë për t’u qethur
si “PUNK-ët”, duke thithur atmosferën dhe deliret e Snobëve të dhënë pas Modës.
Skënder Sherifi është Njeriu i të Vërtetave, i Miqësive dhe i Dhembshurive që
shpërthejnë si Fushqeta shumëngjyrëshe në një Qiell të ngarkuar me mllef.

27.10.1983, Alain ANTOINE

LE VIF - Revistë javore informative e Belgjikës

Poezi super e gjallë, e lëvizshme, që jeton deri në ekstrem, kërcen këndej e andej. Nga
një Fjalë te tjetra, prej vargu në varg, prej gjuhës së përditshme e deri te gjuha poetike e
rimuar: Arsyeja dhe Deliriumi irracional tallen njëri me tjetrin, duke u ngjitur së bashku
mbi “Himalajën ose Everestin” e Jetës së përditshme. Ah, çfarë Oksigjeni i fuqishëm,
mbi tërë këtë Poezi borgjeze klasike, që gërhet deri në gjumësi!
Me tonelata Ajër të freskët na derdhen në Fytyrë, një ajër komik, humoristik, thumbues,
i hedhur plot pasion nga Skënder Sherifi, poet shqiptar, por edhe belg, çka prodhon një
miksim poetik tepër të çuditshëm dhe shpërthyes. Pa dyshim, ia vlen që të ndalemi te ky
Poet origjinal, që del nga e zakonshmja, dhe sidomos që t’ia lexojmë veprën, siç e
meriton plotësisht!

1.03.1984, Jean-Baptiste BARONIAN
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LE BIBLIOTHÉCAIRE - Revista zyrtare mujore e të gjitha bibliotekave
të Belgjikës

Ah, Skënder Sherifi ... çfarë rasti unik, rast ekstrem limit!
Ai është së pari shqiptar, i lindur në Kosovë, i ardhur në Bruksel në moshën një vjeçare,pra
është edhe belg. Ah, çfarë Epoke, o Zot!
Një epokë plot luhatje, shmangie, një epokë me ritmet “swing - twist - rock“ që na i hedh
në surrat, Valët e këtij fund Shekulli, mileniumi, civilizimi. Poema e tij: “Bof Generation”
na i ulurit të gjitha të vërtetat, fuqishëm dhe pa mëshirë, në stilin e egër pa asnjë
kompromis të të Revoltuarve, të dëshpëruar deri në ekstrem.
Ta rikujtojmë vargun e tij të tmerrshëm, i cili i thotë zhanrit njerëzor aktual: “E
pabesueshme, sesi e keni fëlliqur e çnderuar Jetën, deri në këtë shkallë!”.
Por sinqerisht, mund t’ju them, se edhe Gjenerata ime, e ka pas përjetuar shpirtërisht atë
farë zhgënjimi dhe gërdije, ndaj Humanitetit global, sidomos pas tragjedive të dy
Luftërave botërore. Por Skënder Sherifi, i takon asaj gjenerate të post Majit 1968 në
Paris, e cila ka të tjera kode e referenca. Por e kuptoj! Skënder Sherifi ndoshta do të
bëhet idhull, do të jetë përfaqësuesi emblematik i një stili dhe shkolle poetike më vete. Por
sidoqoftë, ai qysh tani, për mua, Vepra e tij, e ka një peshë dhe një rëndësi shumë të madhe.
Mund të thuhet lirisht, që është Poeti ynë i pare, që i përket realisht epokës së vet!

Janar 1984 Numri 1, i revistës, Raymond QUINOT (Poet-Muzikologë),
Mik personal i disa jazmenëve amerikanë dhe së pari Luis Armstrong
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“PASSION” libri i botuar në frëngjisht, te Onufri në vitin 2004 “POEZIA
KENTAUR“

KOHA JONË - Gazeta e përditshme e Shqipërisë nëTiranë

Skënder Sherifi është figurativisht përpara nesh. Bota e tij poetike është diku larg, mbase
në Zenit. Mua më ka pëlqyer Poezia e tij! Fakti që kam shkruar para 10 vjetësh për të, më
jep shijen e një Jubileu. Duke qenë se ai ka një EPOS të tendosur, por për fat të keq, jo
aq i njohur në vatrën e origjinës së tij. Poezia e këtij Poeti është kaq e veçantë, saqë nuk
mund ta shkollëzosh, as ta interpretosh në mënyrë komode. Duket sikur Fantazia është
kthyer në një kërcënim, por ajo buron nga Jeta, dhe është në fakt, një hakmarrje e
tmerrshme, e pareshtur e Jetës. Për Skënder Sherifin: çdo gjë është në shërbim të Artit,
por ç’ndodh kur Arti është në shërbim të Asgjësë?
Ai të rekomandon: “Shko, dhe shiko Horoskopin tënd nën hijet e Maleviçit e
Mondrianit!”. Pra, poeti të fut në një Astrologji, ku Piktura moderne i paraprin Poezisë
post-moderne. Tërëpoezia e tij është me motive pikturale. Kjo të habit! Autori i prish të
gjitha kufijtë e Botës së informacionit. Planetët e ndryshme, molekulat, kibernetika, arti,
dhe formulat e ndryshme pleksen me lulet, me përjetimet, perversitetet, vetminë dhe
revoltën. Poezitë e Skënder Sherifit mua më kujtojnë një Lotreamonin (Lautréamont)
shqiptar. Ai ka nevojë të mediatizohet te ne, sepse e meriton të flitet për të. Siç e kam
thënë, është Poet i vërtetë dhe i rëndësishëm. Kam besim që Poezia e tij do të njihet më
shumë nga shqiptarët dhe sidomos në Shqipëri.

Moikom ZEQO
14.04.2006
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LETËR MIQËSORE E ZOTIT AGIM VINCA

I dashur Skënder,
Librin tënd po e lexoj me një sy (të majtin), sepse tjetrin (të djathtin) e kam të mbyllur, (e
kam operuar këto ditë në Klinikën e Syve në Prishtinë). E për ta lexuar një libër si ky, nuk
mjaftojnë as dy sy, duhen katër, në mos më shumë.
Të them që në fillim se fjala është për një projekt të madh letrar me përmasa kolosale.
Festivali i Pasioneve nuk është thjesht një përmbledhje poezish nga ato të zakonshmet, që
na bien në dorë për çdo ditë dhe që i lexojmë brenda një ore ose i braktisim që në faqet
e para, pa pasur nevojë t’u shkojmë deri në fund. I jam kthyer disa herë këtij libri, qysh
kur ma nise me e-mail nga Brukseli rreth dy muaj më parë, por nuk mund të them se e
kam lexuar në tërësi, edhe pse e konsideroj veten lexues të pasionuar, madje edhe fanatik.
Një, pse leximi i teksteve të gjata në kompjuter (e jo në letër) është punë e lodhshme në
radhë të parë për sy dhe, e dyta, për shkak se leximi i librave si ky, veçanërisht në formë
elektronike, kërkon kondicion jo vetëm intelektual, por edhe fizik. Po, po, edhe fizik!
Kemi të bëjmë në radhë të parë me një tekst të gjatë prej qindra faqesh, kompleks e
fjalëshumë, të konceptuar në 65 tablo të gjera (secila me një titull prej katër rreshtash në
krye), të shoqëruara me të dhëna, shënime e, madje, edhe me vlerësime të shumta nga
vetë autori.
Festivali i Pasioneve është pjellë e një imagjinate krijuese delirante, që i ngjan një orteku që
përlan gjithçka. Vetëm edhe një poet tjetër shqiptar i kohës sonë mund të krahasohet me
ty për nga trilli imagjinativ: Moikom Zeqo. Por Zeqo nuk e ka background-in tënd. Ka qenë
nën përkujdesjen e Kadaresë në fillimet e tij krijuese, por nuk ka qenë “bir në shpirt” i
Pjer Segersit midis Parisit. À mon avis, Zeqo anon më shumë nga Borhesi, kurse ti, je një
Ginzberg shqiptar, po aq sa edhe një Bob Dilan.
Poezia jote noton në ujërat e një avangardizmi total, ku shkrihen të gjitha rrymat,
konceptet, shijet, pasionet, prosedetë, alternativat, qasjet. Mu për këtë, ajo, më shumë se
poezi në kuptimin tradicional të fjalës: është ese, debat, manifest, traktat. Edukimi
shqiptar përballë atij francez e planetar - është specifikë e këtij projekti kapital.
Siç kam theksuar kur kam shkruar për librin LOVE, ti Skënder, si njeri dhe si krijues, je
produkt i dy kulturave: i kulturës shqiptare, që e ke në gjene, trashëguar nga të parët e tu
dhe pastaj i kulturës së madhe franceze, por edhe botërore, që e ke përthithur gjatë jetës,
punës dhe shkollimit tënd. Ti, Skënder Sherifi, e ke pasur këtë shans: të jetosh e
shkollohesh, por edhe të punosh e krijosh në një metropol si Brukseli, pjesërisht edhe në
Paris, për t’u kthyer më në fund, pas një rrugëtimi të gjatë prej disa dekadash, në Itakën
tënde, në tokën shqiptare: në Shqipëri, ku je mjaft i pranishëm në vitet e fundit, pa harruar
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as atë episodin tre-katërvjeçar të viteve ’70 në Kosovë, ndoshta më e drejtë do të ishte të
thuhej: në Tiranë dhe në Prishtinë!
Edhe të tjerë shqiptarë e bij shqiptarësh kanë jetuar në Perëndim, por nuk e kanë pasur
talentin dhe energjinë tënde krijuese. E as këmbënguljen për ta plasuar me çdo kusht e
pa kompleks punën e vet.
Skënder, ti je gjithsesi një fenomen kulturor e letrar, kurse libri yt një eksperiment i rrallë,
i paparë në letrat shqipe. Një ekstazë e vërtetë fjalësh, shprehjesh, figurash, imazhesh,
metaforash, alegorish, rimash e kalamburesh; një rrëfim polifonik mbi jetën, dashurinë,
muzikën, pikturën, artin, historinë, kulturën, mendësinë, përplot informacion, citate e
referenca, por edhe humor, batuta e parodi; një rrotullim burlesk dhe një palimpsest
gjigant.
Në letrën që më nise tash së fundi, tok me librin (për të tretën herë), ndër të tjera më
shkruaje: “Më intereson sinqerisht mendimi yt, o Burrë! Syri i dikujt të jashtëm...”.
Ja, pra, i dashur Skënder, kështu, pak a shumë, e panë sytë e mi librin tënd më të ri, i cili
është njëherësh “i vjetër”, sepse është botuar 35 vjet më parë në frëngjisht, kurse tani u
ofrohet lexuesve shqiptarë i rishikuar. Siç thekson edhe ti vetë në tekstin hyrës: “Disa
informata mbi librin nga Autori”, që është një lloj auto interpretimi, Festivali i Pasioneve -
ka pësuar ndryshime rrënjësore në krahasim me botimin e parë, atë të viteve ’80: plotësim,
zgjerim e rishikim të gjërave me përvojën e sotme, tënden, personale, por edhe konform
zhvillimeve në Botën Shqiptare dhe në Botën e Madhe, nga ato të sferës politike e
shoqërore deri tek ato të natyrës teknike e teknologjike të erës së globalizmit.
I tillë ai pritet t’u vijë lexuesve shqiptarë në fillim të vitit që vjen (2020).
Mirë se të vijë! Dhe, në fund, edhe një sugjerim miqësor. Libri yt, i dashur Skënder, ka
nevojë për një redaktim gjuhësor, që do të bëhej nga një dorë profesioniste (nga një
gjuhëtar që merr vesh nga letërsia; e të tillë ka mjaft në Tiranë), në bashkëpunim me
autorin, për të mos i cenuar veçantitë e gjuhës dhe të shprehjes sate, që është një “ideolekt
unik”, alias një “gjuhë transmentale”, siç do të thoshin formalistët rusë këtu e njëqind
vjet më parë.

Miqësisht dhe me urimet më të mira nga Prishtina!
Agim VINCA

Prishtinë, më 30 Shtator 2019
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LETËR MIQËSORE E ZOTIT Jusuf BUXHOVI

I nderuar Mik,
Kur kalon nëpër shumë nga përmbledhjet e poezive të poetëve tanë të shkruara nga
gjysma e fundit e Shekullit të kaluar e deri më sot, rëndom, has në klithmën “kjo nuk
është fjala ime e fundit”, ngaqë, sipas tyre, poezia nuk duhet të jetë e përfunduar ... Shpesh
kjo lidhet me frymëzimin si “gurrë që nuk ndalet” e të ngjashme, me çka arsyetohet edhe
ajo që rëndom e dëmton më së shumti atë, pra kur “rrjedhja” e frymëzimit, si çast i
veçantë, kthehet në mjet, në një si materie, ose gjësend të përhershëm! ...
Ky përgjithësim, ose ngatërrim e ka dëmtuar dhe vazhdon ta dëmtojë vetë poezinë, me
mjetin e saj më të fuqishëm dhe legjitim: fjalën, si figurë poetike, që paraqet kredon e
secilit krijues në përputhje me atë se çfarë përçon dhe sa ia del që të kthehet në metaforë
të përhershme.
Këtu, dhe te kjo çështje, duhet parë edhe “fillimin”, po edhe “fundin”, atë që ndërtohet
dhe atë që qëndron, si dhe antitezën e saj ...
Natyrisht se te ky raport mbështetet edhe ajo që është moto e qëndrimit tënd që libri
“Festivali i Pasioneve” të jetë “fjalë e fundit”, si “amanet shpirti” me të cilën fillon dhe
përfundon çdo gjë, paçka se “testamenti” poetik rëndom kthehet në “vetë-dënim” nga
që me të drejtë “nuk pranohet përsëritja”, ky kurth i pashmangshëm me të cilën
përballohen vazhdimisht poetët, që shumë prej tyre nuk janë në gjendje as ta kuptojnë, e
as ta përballojnë, ndonëse në fund ajo (përsëritja) u hakmerret keq, ngaqë i kthen në
mbllaçitës të pashërueshëm, ngaqë “fjala e fundit” (në kuptimin e së përkryerës si
ndjenjë), që nuk kuptohet, nga përsëritja - zhvlerësohet ...
Këtu, pra, mik i nderuar, është ai tipari i parë që të kthen në një poet tepër rebel, në një
“rrënues” të pemës poetike në kuptimin e rindërtimit të saj si një koncept metaforash
dhe idesh brenda për brenda një ironie ndër më të theksuara, që mund të krahasohet me
atë paradigmën e NIÇES në filozofi të “zhvlerësimit të vlerave”, me çka “zhvlerësimi”
nuk është “rrënim i vlerave”, siç është keqkuptuar filozofi i rrëmbyeshëm (herë me qëllim
e herë pse nuk është kuptuar esenca e saj), por paraqet shkundjen, apo lirimin nga tabutë,
nga vlerat e rremë, që u ka kaluar koha e të ngjashme, te ardhja e të rejave, të atyre që
duhet të ndërtohen “ndryshe” dhe në përputhje me idetë e reja, në mënyrë që e gjitha të
kthehet në një sistem të ri vlerash.
Natyrisht paradigma niçeane në filozofi rreth domosdosë së zhvlerësimit të vlerave, që
edhe përkundër gjenialiteti të saj vazhdon të mbetet “përçarëse” dhe madje e
papranueshme nga këndi i doktrinave ideologjike dhe atyre të religjionit, që mbështesin
“fjalën e fundit”, “librin e vetëm” ose “fjalën e vetme”, që për baraspeshë kanë “heroin
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dhe zotin”, mbi të cilat ndërtohen edhe stereotipet e kornizave e sistemeve totalitare, ku
edhe përjashtohet liria, ndonëse shfaqeni me “fjalën e fundit”, si amanet, ju kërkoni të
kundërtën -“fuqinë poetike të fjalës”, atë “kryefjalën”, si model!
Në këtë aspekt, poezia jote ka një domethënie të veçantë: Në njërën anë ngaqë refuzon
përsëritjen e me këtë edhe tabunë se vetëm përmes saj ajo sublimohet pafundësisht, dhe
në tjetrën anë, hap çështjen e poezisë si testament, si platformë të kredos poetike me
pretendimin qoftë edhe jo real që ajo të kthehet në një limit vlerash.
Ju, pra, i nderuar Mik, e thoni se ky është libri “juaj i fundit”, që njëherësh duhet të jetë
“edhe i vetëm”, një si testament, që të përmbush një mision poetik. Por, mos harroni,
mik se edhe përkundër asaj që ju e merrni për libër “të fundit”, “amanet shpirti” dhe
pretendoni që “është e gjitha”, megjithatë, kjo nuk do të thotë se ai do të merret edhe “si
i fundit” dhe do të mbetet “i fundit”. Mundi i juaj i madh, që të krijojë një “platformë
poetike” me një gjuhë ironike ndër më të rrallat në poezinë tonë, ku edhe vandalizmat
më të panatyrshme duken të natyrshme, ku edhe rrënimet më të pamëshirshme krijojnë
përshtypjen e një rindreqje, megjithatë nuk e legjitimon, ashtu si pretendoni, “testamentin
poetik” në formën e “fjalës suaj të fundit”.
Ngaqë poezia, si ndjenjë, jeton me formën, pasurohet brenda saj, por refuzon të bëhet
pjesë e koncepteve, që e ndryjnë brenda kornizave të veprës, pa marrë parasysh
pretendimin e autorit, ose vendimin që ajo i takon asaj vepre.
Sidoqoftë, mik, vepra Juaj është e rrallë, për nga prosedeu, po edhe për nga përkushtimi
që ajo të kthehet në një “testament”. Me sensin e një poeti rebel, me përkushtimin që
bota jonë të shihet në kuadër të një tërësie universale në kohë dhe hapësirë si një pjesë e
një kozmosi me shumë të panjohura, ju keni thyer shumë tabu dhe keni rrënuar shumë
hipoteza. Në këtë rrugë, ju keni ndërtuar një sistem vetanak poetik, që do të refuzohet
me lehtësi nga ata që janë mësuar që të kënaqen me ndonjë metaforë të përkohshme, që
përsëritet nga autori në autor. Ndërsa, do pranohet, por me vështirësi, nga pakica, që
poezinë nuk e përjetojnë si diçka të çastit, por kërkojnë prej saj një sistem të vlerave, si
bashkë-lexim, bashkëpërjetim dhe njëherësh bashkëveprim ...
Me punën tuaj, mik, ju kërkoni që poezia të kthehet te forma e saj e hershme - epi, qoftë
edhe si anti-ep, gjë që kjo, veprën tuaj e kthen në një sprovë për vetë poezinë dhe
mbijetesën e saj në një kohë, kur përjetimi emocional, ka nevojë për ide dhe kuptim...

Me nderime,
Prishtinë, më 2 Dhjetor 2019 Jusuf BUXHOVI
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LETËR mbi Librin “FESTIVALI I PASIONEVE”
Nga Profesor Sami REPISHTI

I dashtuni Mik i imi, i ri, poeti i dalluem Skënder Sherifi,
Mesazhi yt telefonik, më erdhi dy herë, i papritun, emocionalisht dhe kulturalisht, si Djali
i bashkëvuejtësit, i ndjeri Shpend Sherifi, dhe si Poet me vlera të konfirmueme, nga qarqet
letrare të Botës frankofone dhe shqiptare. Të falenderoj përzemërsisht, sepse u gëzova
shumë!
Emocionalisht, më ktheu 70 vjet mbrapa, në periudhën, kur baba i yt, i ndjeri Shpend
Sherifi, kalonte vitet e gjata e të mundimshme, si i burgosun (pa asnjë faj) në Burgun
politik të Shkodrës dhe bashkë me mue. Më kujtoj dhomen numër 9, që na zinte frymën,
nga mungesa e arjit të pastër. Edhe sot, une kujtoj me admirim, një djalë tropojan, i gjatë,
i shkathët, shumë simpatik dhe kundërshtar i vendosun, i diktaturës komuniste, në vendin
tonë të përbashkët.
Gjithashtu, si shumë tropojanë të tjerë, “armiq të rrëgjimit”, me kujtohen vuejtjet e tyne
dhe të të ndjerit Shpend, nga uria dhe mungesa e kujdesit familjar, për arsye të largësisë
dhe komunikimit njiherë-mujor. Aty, kam pa stoicizmin e vërtetë të tropojanëve
antikomunistë dhe vendosmërinë e tyre, me mbrojtë idealin e tyne: “një Jetë të Lirë, në
Trojet stërgjyshore dhe në demokraci”. Fati e deshi, që shumica e tyne, e lanë këtë Jetë,
pa e pa atë Ditë ... !
Prandaj, nuk më çuditi inisiativa e të ndjerit Shpend Sherifi me hapë “Oda Malësore” në
qendër të Evropës, në Bruksel, me e mbajtë të gjallë ndjenjën e Shqiptarizmit dhe
dashuninë për Nanën Shqipëri!
Pra ngjarje, njerëz dhe akte, që nuk do harrohen shpejt!
Si kunorëzim i nji qëndrimi të këtill, ka qenë “shqiptarizmi i plotë” i djalit të tij, Skënder
Sherifi, vepra e të cilit, na ban kryenaltë si Shqiptar, kudo që jemi, me rezultatet e
shkëlqyeshme që ka arritur. Miku im i ri, me punën tande, nderon babën, vetën, botën
frankofone dhe pasunon me nji kapital të pazëvendsueshëm, letërsinë e vorfen shqipe.
Për këtë arsye të pakontestueshme, na, Lexuesit tuej, jemi shumë mirënjohës. Shqipëria
fiton prestigjin që i mungon, dhe Letërsia e përgjithshme shënon një fitore të
pamohueshme!
Ti, ke të drejtë me deklamue se Skënder Sherifi me nji arsim të plotë, paraqet një seri
krijimesh rreth natyrës njerëzore, me një forcë të tillë, sa që vargu i tij mbizotëron për
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krah Shkrimtarëve të tjerë, më mbresëlënës të Botës. “Kjo, ju ban të denjë, për titullin
POET!” me autenticitet artistik dhe formim frankofon, dhe i pjekun nga eksperienca
personale, sidomos gjatë viteve revolucionare evropiane të 1968-tës, dhe përtej në SHBA.
Pra, një formin, që e ban atë origjinal, dhe ia siguron lirinë e mendimit krijues. “Tek
Sherifi, shkruhet në Biografinë e tij: flet instinkti primar, subkoshienca dhe organizohet
pastaj, në një mënyrë krejt tjetër, për të na pru një Sens të ri, i cili ka një logjikë të qartë”.
I zbuluem nga lexues të vëmendshëm, ai gjen përkrahjen e figurave kryesore të Botës
frankofone.
Në fillim, të ndjerin Pierre Seghers - editor, por edhe poet, për të cilin, na duhet të njohim
meritën e tij, në mbrojtjen e Poezisë, në koleksione të shumta, që ai botoi, për më shumë
se 25 vjet, shkruen Bruno Vercier. Pra ai, e adoptoj Sherifin shpirtërisht dhe e zbuloi këtë
fenomen, që ashtu si Piktura në ART, la mbasdore “objektin” dhe iu kushtue, “krijimit
të së resë!”.
Luksi dhe privilegjet e Parisit, Provancës dhe Brukselit, nuk e pakësojnë dëshirën e tij, që
“të ruajë dhe të pasurojë shqiptarizmin e tij”.
Fati e deshi që të njihet dhe miqësohet me Dr. Ibrahim Rugovën, letrar dhe leader politik
i Kosovës, në Prishtinë (me të cilin, unë kam bashkëpunue ngushtësisht SR). Aty, ai boton
të përkthyem shqip nga Rugova, dy vëllime poezie dhe një libër “POEZI” në 2008. Pra,
ashtë Rugova, ai që e “vendos këtë autor të ri, brenda normave letrare shqiptare ... “.
Nji autor, që njikohësisht e pasunon letërsinë shqipe, me nji eksperiencë të re njerëzore
dhe artistike. Kjo eksperiencë, e vendos poetin Sherifi, në “Familjen e Letërsisë
shqiptare” në Kosovë.
Në vendin e të parëve, Skender Sherifi shkon vetëm në vitin 1990, mbas shkërmosjes së
diktaturës 45 vjeçare të rregjimit komunist, në atë vend. Që nga takimet e para, Poezia e
tij, u cilësue si “nji Kullë Babeli” nga nji intelektual i mirëfilltë Jusuf Vrioni (ish
bashkëvuejtës i imi SR) “Jam tepër i gëzuar, deklaroj i ndjeri Vrioni, që kam njohur një
Autor të këtill, i cili ka krijuar e konceptuar, me siguri, Poezinë që do të shkruehet më
vonë, në Shekullin 21”.
Në vitin 2003, poeti Sherifi përfshihet në listën e Letërsisë Botënore, nga Fjalori
enciklopedik “Larousse” Paris - Francë, dhe numërohet, si njeni nga 26 autorët ma të
randësishëm të Letërsisë Shqipe, që nga “Formula e Pagëzimit” e Gjon Buzukut.
Në paraqitjen e tij, Larousse shkruem: “ ... ai shprehet me një lirizëm vezullues, të
jashtëzakonshëm, dhe na hjedh fjalët e tia, sikur Diejt mbi Detin e trazuar, duke i përzier
me një lumturi të rallë, stilet gjuhësore tepër të rafinuara, me ato më popullore, argotike
dhe zhargonore. Autori na tërheq me Muzikën e Kohës, në bordin e Anijes së tij kozmike
... Përkthyes, gazetar, i pasionuar për Letërsinë, Filmin, Teatrin, Muzikën dhe Pikturen.
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Është një Shqiptar i vërtetë frankofon, një kozmopolit, një Njeri unik i të vërtetave, i
Miqësive, i besnikërive dhe i dhembshurive, që xixëllojnëdhe kumbojnë”1.
Në këtë moment, poeti Skender Sherifi vendosi t'i dhurojë Kombit të vet, Shqipërisë, si
TESTAMENT SHPIRTËROR dhe LETRAR, gjithë Veprën e tij ... Me Krijimtarinë e
tij, ai plotëson Misionin e tij ... si Njeri, si Humanist universal dhe si një Atdhetar shqiptar,
deri në fund!
Ka krijues letrarë, që të nxitun nga shpejtësia e marshit të “Historisë”, kanë prirje me
provokue, në letërsi dhe në art, nji revolucion të përherëshëm. Kështu krijohet nji
atmosferë fekonde, në mes të traditës dhe revolucionit, ose edhe nji individualizëm disa
herë i ashpër, e që kërkon “nji Kishë”!.
Për Poetin Sherifi, nuk ka vend për “Kishën” grumullim i atyre që mendojnë njilloj. Ai,
Sherifi, mendon ndryshe, dhe refuzon me u antarësue në çfardo lloj ideologjie ... I
kënaqun me shërbimin e tij ndaj Njeriut, me frymën e tij të humanizmit universal, ku
terminologjia e poezisë së tij, nuk mund të jetë ajo e përherëshme, kështu që ai zgjedh
“ruajtjen e origjinalitetit të imazheve dhe metaforeve, të gjuhës së lirë poetike, por edhe
provokuese, romantike, sentimentale, por edhe “surrealiste”, pop e rock dhe shpeshherë
e papritun ...
Me nji fjalë ultra klasike, shpjegon ai në “L'Odyssée de l'Amour”2, aty ku çfaqet Dashuria
për të gjithë dhe për të gjitha, Poeti Sherifi, e përqafon me vrull Botën bashkëkohore, i
ndërgjegjshëm për tmerret që përmbysin konceptimet tona inkurajuese për Njeriun.
Ambicioz në punën e tij krijuese, me e njohur botën ashtu si ashtë dhe me themelue nji
realitet që e paqëson, ai zbulon një aspekt të Tragjedisë sonë moderne. Të mëdhejtë Paul
Valéry e Claudel, kanë vdekë ose kanë heqë dorë nga Poezia, dhe i janë kushtue Romanit.
Por, poezia ashtë “themeli i qenies sonë, i ndërtuem me fjalë”, simbas Heideggerit.
Njëna ndër meritat e poetit Sherifi ashtë edhe përvehtësimi i kësaj thanje dhe forcimi i
saj, me metoda jo të zakonshme, në krijimin e së resë!
Sepse, nuk kemi sot, çfarë të shpjegojmë?
Kampet e përqëndrimit janë përshkrue në mënyra të ndryshme nga Viktimat. Tani,
shumë kanë vdekë, e të tjerë vdesin Vdekjen e ngadalëshme, të këputun nga shpresa e një
Jete të maparshme, me një pleqnim të “forcës së fshehët”, të terrorit gjysëm të fikun.
Shumë prej tyne, përpiqen me gjetë një rrugë, përmes Kampit të Pa-arritshem, i cili i
rrethon, i mbështjellë dhe i keqdrejton (Jean Clair “Lazare, parmi nous”).
Poeti Sherifi përgjigjet me vullnet të fortë, në kërkim të panjohunës, me nji shkrim
seizmologjik, nji shkrim natyral e jo ma “tekstual”, nji shkrim në atmosferë paniku, që i

1 Fjalori enciklopedik francez Larousse, faqe 815-816 - Paris, në 2003.2 2015
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regjistron dhe lëkundjet më të vogla, të nji sensibiliteti të hapun, si ofertë për gjithë
Trazimet e Botës.
Pra, Poezia, ngarkohet me misionin e reformimit të Letërsisë, në vendin e privilegjum ku
të gjithë, i dedikohemi reflektimit mbi Njeriun.
POEZIA duhet të dedikohet ... kërkimit, zbulimit të “Njeriut-Viktimë”, kudo që ai/ajo,
dermohet nga shtypja. Kjo ashtë dëshira e nji Viktime të terrorit të kaluem!

Me përshëndetjet ma të mira.
Me datën, 29 Dhjetor 2019 - nga Profesor Sami REPISHTI

Ridgefield, CT. - U.S.A

Shënim Global
Profesor Doktor, Sami Repishti, ka lind në Shkodër me 6 prill 1925. U burgos në 1946, nga regjimi
komunist me 15 vjet burg.
Në një moment transferohet në Burgun politik të Shkodrës, ku qendron disa vite, në një dhomë me babain tim
(çka e shpjegon ai vetë). Kurse unë personalisht e kam një kujtim të paharrueshëm me të, në fundin e vitëve
1970, kur erdhi për ta kaluar në New-York, një ditë të tërë me mua (kujtim dhe nderim tepër i çmuar!).
Dikur lirohet nga Burgjet, dhe ik, në Jugosllavi në vitin 1959, ku e izolojnë dhe e internojnë në Kampin e
Gerovës në Kroaci, ku ka qenë edhe familja ime, por 5 vite më parë. Më në fund, mbërri në Amerikë (SHBA)
në vitin 1962, ku jeton edhe sot, pranë familjës së tij. Ka milituar konkretisht për të drejtat e Kombit shqiptar,
për të drejtat e Njeriut, përmes artikujve nëpër Gazeta, Vatra, Dielli, Panorama, e tjera ... Simpoziumëve të
organizuara, dhe lobbying-ut, të fortë shqiptaro-amerikan. Ka njohur Fan Nolin, Arshi Pipën dhe intelektualë
të tjerë shqiptarë të egziluar në Amerikë. Është angazhuar për të drejtat e Kosovës, për hapjën e zyrës
amerikane në Prishtinë, e tjera ...
Ka botuar disa Vepra, dhe është “Doktor i gjuhës frënge” në vitin 1977, në City University of New-York. Ka
qenë edhe Kryetar i Departamentit
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TË MBETESH PENG NGA MONODIA E SKËNDER SHERIFIT
Nga Përparim KABO

“Jam Gjahtari i përjetshëm i Anktheve të mia” - shkruan ky Poet eksentrik!
Sapo kam hapur librin e tij të pasioneve një lloj udhëtimi sa real dhe imagjinar, në sprovën
për një dashuri që ka tronditur qenien e tij, jo fort të brishtë në gen, por shumë të qelqtë
në përdëllimet e tij. Si individ i viteve 70-të, kur rinia tronditi Europën - Skënder Sherifi,
ky frankofon flamand, ka një histori gati eruptive dhe shpërthen në krijimtari, me një
kahje kritike gati-gati, si për të korrigjuar udhëtimin njerëzor, duke e vaksinuar me
antikorpe, që nuk do të lejonin shbërjen e saj. Bota e tij ose sipas tij, ndodhet në “Panairin
e Pasioneve” dhe ka aq shumë hare, si në atë natën e fitores së Trojanëve dhe futjes se
“Kalit të Drunjtë” brenda kështjellës, si simbol i një mirëkuptimi me humbësin.
Po, a ka humbës të moralshëm?
A është kjo botë një humbëse e moralshme?
Poeti Sherifi merr lahutën imagjinare dhe ja nis monodis epike, duke zbritur në llagëmet
e historisë dhe duke mbërritur njëherësh, sa hap e mbyll sytë, në majat e autoritetit
financiar. Treni i tij është i shpejtësive të larta! Duhet të mbahesh mirë dhe të shohësh
me vëmendje gjithçka përtej në peizazhin antropologjik, kulturor, historik, artistik dhe
human. Skënder Sherifi vrapon, ai nuk ka kohë të të presi. Pas 40 vitesh, ai e ka sjellë këtë
vëllim poetik duke bërë edhe ndryshime, pra versionin modern si një shartim në
dikotomi.
Nuk e di pse?
Ky akt që më kujton kirurgjinë plastike, me revolton, ndaj dua ta shpreh gjithë çka ndjej, duke nisur
me një varg psesh?
Kam një pyetje, Poet,
Përse e modifikove në shqip hutimin tënd frymëzues, përse nuk e le gjithçka, si në atë kohë kur lëkura
aroma dhe buzët e asaj vajze spanjolle, trashitën shpirtin tënd të brishtë dhe të vjetër po thuaj 6000
vjeçar dhe që dukeshin se tek hynin në qenien tënde, lëviznin cohën e kuqe, ndërkohë që ti me brirët e
pasionit sulmoje të shpoje atë toriadore feminile, të cilën kudo e shihje të veshur vetëm me lëkurën e saj
feminile që lëshonte aromë joshëse?
Përse na ke sjell një modifikim Poet?
Përse nuk pate besim se ai origjinalitet do ishte më shumë ti, më shumë ajo, më shumë ne?
Përse krijove dy Pasione, një të vjetër dhe një të ri, një të ndjerë dhe një didaktik, një të gjallë dhe një të
përpunuar, një pasion që digjte dhe një pasion që vjen si amanet dhe mesazh edukimi?
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Ndjehem si i tradhtuar nga ty Poet, ndaj mes rreshtave si në Iliadën e shkruar që humbi
nga rapsodia me sytë e verbër, kur ajo thjesht këndohej, nën lëvozhgat e tretura të
historive të vdekura, thellësive të nëntokës tënde prej poeteke rapsodike, do të
mundohem të zbuloj origjinalin ... !
Më ke vënë në hall Poet, ti “Gjahtari i anktheve të tua” që lëvizin nga përjetësia në të përditshmen, nga
realja te imagjinarja, nga e prekshmja tek e përsiatura. Pse më vë në këtë provë Poet, çfarë borxhi të
kam, pse më ke marre peng dhe më mban si anonim ... ?
Unë qenkam skllavi yt dhe shërbëtori yt?
Ti do të rilexosh shpirtin tënd dhe unë jam Ciceroni i muzeumit tënd poetik për të tjerët?
Ky është shfrytëzim ... ose shfry të zëm ... pra të shfryj për të zënë rrënjë pema jote
poetike në dheun e njerëzve që kanë të njëjtën hartë genetike me ty ...
Ti je përtej normales, je tej mendjes, dhe kjo quhet ç’menduria e filozofit, ku secili nga
ne, ka paudhësinë e vet, ndaj askush nuk është i marrë, nuk është i rrëzuar, por është me
frymëzimin e tij ... me frymë zënën e tij.
Pse unë Poet duhet të ritregoj si të ndjej ... ?
Unë nuk kam pasaportë, as doracak për hartën e anktheve të tua.
Po si mundet t’i takojë ato sa kohë që ti je gjahtar i tyre, pra gjuan e i vret, duke i bërë
vargje, nga mosqënia i bën qenie, nga të gjalla i bën të ftohta, sterile, i bën fjalë dhe vargje,
kur në ngjizje i ke përjetim Pasioni!
Jo Poet, të lutem unë dua fillesën, dua pikën zero që me nisjen bëhet njëshi, pra dua
simbolikën tënde gjithëformuese.
Skënder Sherifi, së paku për mua, nuk është Poeti i fjalëve, është një i çmendur pas
simboleve. Më duhen kodet, por ato janë të fshehura nën pasione, duhet kryer shkodimi
tyre, sepse pas fjalëve të zakonshme, ka mekanizma okult, ka sarkazëm, ka pafuqi dhe
mbipeshë deliri. Ajo spanjollka ka qëndruar lakuriq në sheshet e botës dhe ky Poeti ynë,
si piktor shëtitës e vizaton, por në vend të linjave dalin vargje, në fund të kurbave të
bukura joshëse, krijohen pasione që rënkojnë. Duket se në një nuditet atipik është vetë
bota, shoqëria globale dhe përball saj Skënder Sherifi, djalosh as po thuaj te të 20-tat, i
këndon epopenë e zhbërjes duke e bërë botën.
Ky Poet është dënuar të vuaj nga krijimi, ka marrë urdhrin e Pandorës, duhet të përballoj
sfidat e kutisë së saj ...
Eh Poet, po bëhem njësh me ty, që të ndjej edhe unë dhimbjen tënde te bukur. Jam tani
në burgun tënd të premtimit, duhet një vepër sublime për një dashuri po të tillë! ...
Eh, sa afër dhe sa larg qenka qielli me tokën, mali me fushën, dashuria me pasionin,
puthja me buzët tek universi ytë!
Ai qëndron i vetëm pa të, ajo e pret në darkë, ose në errësirë, e pret në ëndrrat e saja, ose
në ëndrrat e tyre dhe ai gjatë gjithë ditës çartet, shkruan, shuan, dhe rishkruan, fik dhe
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rikrijon. Shpesh, gjithçka është si një hi që ribën feniksin, sepse në maksimën e tij, ka një
betim që formulohet i tillë:

“Nën artin vizual të Flakës që del nga Drunjtë në zjarr
Ekstaza jonë, aq e dashur, mbërriti Kulmin final ... ”

Seriozisht e ke Poet? Ti përmes flakës ndjen ekstazën, i tillë digjesh? Ti je vatra, je drunjt,
je zjarri dhe vetflaka? E gjitha kjo në një shndërrim apokaliptik? Nuk dua ta besoj, jo
vetëm unë, ndoshta të gjithë ne që të lexojmë sot pas 40 vjetëve. Je i sinqertë, por pse u
kamuflove, të duam të zhveshur, sepse fal teje duam të njohim ç‘kishte aso kohe para 40
vitesh. Odiseu humbi 20 vite, dhjetë në luftë dhe dhjetë në dete, po ti pse 40 vite, pse të
rishkruhesh me kaq kohë vonesë.
Kjo diakroni më bën të dyshoj dhe të të dua njëherësh, të jem skeptik se mos je ti, ai i 40
viteve të shkuara, dhe të të pranoj me ngazëllim, se ti e mbajte premtimin u ktheve, nuk
harrove, u tregove besnik me lirinë tënde por edhe me lirinë tonë.
Të lutem, prano që muzeumi yt, mos ketë dyer as mure, as çati dhe as podrume, të jetë
prej ajri dhe prej drite. Edhe kur ti fikësh dritat, atë të shpirtit tënd fluturak të kulturuar
dhe trimbeteje, atë lëre të digjet te këta drunjt e kohës së shkuar dhe kohës që do të vij.
Prej flake, të parët tanë ndërtuan simbolin universal: “Fjalën” ... !
Ja poezia jote ka këtë si kod të parë dhe të fundit, nga flaka e pasioneve, ti ndërton fjalët
dhe pastaj i djeg, po te ajo vatër duke menduar, duke lebetitur, duke qarë dhe duke u
skërmitur për gjithçka që quhet univers, bota, njeriu, jeta, halli, dashuria, uria, vjedhja e
ëndrrës, përmjelje tek statujat, djegia e dokumenteve të vjetra, ngrohja e barutit të
urrejtjes.
Skënder poeti, do t’i tregosh vajzës, që ti e do marrëzisht me të gjitha që kanë qenë, që
janë dhe që do të jenë! Ke testament të gjatë dhe të ngatërruar Poet, herë përçudnon si
në mjegulla, e mëtej si një shterg, del mbi shtëllungat e mëdha të ankthit dhe përgjegjësive
dhe thua: kjo Botë nuk është ajo që ne mendojmë se është. Nuk e di, por unë kështu të
lexoj!
Skënder Sherifi e ushqen simbolikën nga kontrastet e fuqishme të jetës reale. Ai është një
protestues i paepur kundër ekstremiteteve dëfrenjëse, me të cilët edhe kur zhytet në to
dhe kur i pështyn nuk është i kënaqur. Ai herët, ndoshta edhe pa lindur ka gulçuar duke
thënë:

“Ej njerëz, e dini përse na kanë sjellë në këtë jetë?”
Si thatë nuk e dini? Ja po ua them unë biri epikës pagane.
“Na kanë sjellë në jetë për të na gënjyer!!”

Kaq është e gjitha, asgjë më shumë e asgjë më pak. Ja një psalm i tij, ju po të doni quheni
varg, për mua është epope.
“Të vetmuarit e të dështuarit, le të vdesinose t’i hanë Këpucët e tyre” është ky një tjetër varg epos.
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Ndryshe nga ceremoniali që kur vdesin, të pajetëve u veshin këpucë të reja (dhe një vëlla
prej frymëzimi, një tjetër poet, Frederik Rreshpja, këtë e quan një kujdes të panevojshëm,
një lloj hipokrizie mortore), Sherifi është më “kanibal”:
Ju thotë, kujdes jo të uriturve, por të vetmuarve, e të dështuarve, pra jeni vetëm, se nuk keni dashuri,
por kujdes, s’keni ku t’i mbillni ëndrrat tuaja, jeni të dështuar, të pasuksesshëm, nuk u dëgjojnë s’ju
marrin në vëmendje, jeni pa asgjë në torbën e fatit, jeni të tillë ndaj fatalisht, ju lutem ose pa lutje. Hani
këpucët tuaja!
Një urdhër apo një metaphor, një realitet apo një surrealitet, simbolik apo apokaliptik!
Hani këpucët tuaja dhe ndalni, mos udhëtoni më. Ju s’keni ku shkoni, ju nuk jeni gatuar
për modernitetin. Ju jeni fatalisht të humbur. Për ju mund të kujtohet vetëm Poeti, vetëm
ai është si ju!
Ai është i vëmendshëm, jo me sy por me zemër, ai nuk sheh, është si Homeri i verbër, ai
nuk dëgjon, është si Karoni i shurdhër, ai është në përgjumje si Kronosi, ka humbur
vetëdijen, por dhimbjen ama e ndjen, sepse ai Poeti, ka trup, mish, e kocka prej dhimbjes
tuaj.
E dua këtë lloj poezie, ku mes zullumit dhe harlekinëve, lojës baroke të zvargur dhe
vdekjes, që pret koka lulesh dhe fëmijësh, Poeti nuk është dëshmitari, që fati e shpëton,
si një mesazher që iu dashkërka të ardhmes në një gjyq dëshmie fatale. Jo. Poezia e tij
është një analizë e thellë e gjithçkaje, e gjithë organeve burokratike, e mendimit,
pasioneve, lotëve dhe butaforis sociale. Ai nuk bën eksperimente duke imagjinuar që të
jetë si ata së paku, për një farë kohe aq sa ta shkruaj eposin e fatkeqëve. Është krejt
ndryshe, Poeti qan eposin e vet, ai është si ata, ai është njësh me ta.

“Jam viktima e radhës në mospërfilljen globale” - shkruan ai.
Eh njerëz, ju lutem thuajini mos llumit dhe llucës. Ja kjo lule, mendimi i tij, a e gjeni ju
dot kodin e saj. Jam viktimë e mospërfilljes, pra jam a s’jam kjo, nuk paska rëndësi, as që
llogaritet, pa ç’ka se ka institucione, ka politika sociale, flitet për dinjitet dhe kulturën e të
drejtave të njeriut.
Unë quhem i mospërfillur! Unë kam lindur pa lejen time, unë shndërrohem në mosqënie
edhe pse frymoj, e ç’rëndësi ka, unë s’jam në defterin e dinjitetit, jam apo s’jam, askujt
nuk i hyn në xhep. Shteti bën orgji me veten. Seksi pervers është në laboratorët e
modernitetit, jashtë tyre ka viktima ...
Vikama sherifiane duhet lexuar në simbolikën e Skënder Sherifit. Ka aty vikama të
mbytura në pafuqinë e tyre dhe në botën, që të ka lëshuar në pafuqinë tënde si një jetim!
Në një moshë kaq të re, të kishe brenda teje gjithë këtë magmë apo vrullderdhje, e gjitha
kjo gjendje është një jerm proteste. Rirregullimi në shqip, në një kohë të dytë, pas një
katalizmoje, duket se e ka ndihmuar autorin, që në këtë vëllim poetik të sjelli shumë
derivate nga origjinali. Historia pasurohet prej tij, dhe si në një piktur kubiste, fytyra
ndërpritet dhe këndkundrohet si një inovacion që zbret si në rrathët e ferrit sherifian ...!
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Herë herë e imagjinoj, si një të verbër që sheh një botë tjetër, atë që ne nuk e shohim ose
më saktë ne nuk duam ta shohim. Ai e lëviz botën me pjesë, me realitete dhe me një
fantazi të frikshme, aq sa ka raste që thua me veten, ky është Poet apo një i çartur që ka
ngatërruar faqet e historisë dhe do të vërri rregull, e që të mos harrojë, lexon me zë të
lartë. Gjithçka lëviz, vrapon, derdhet vrullshëm dhe ky që çapit me frymëzimet e tij aq
provokuese, është si ai që kërkon të fekondojë vetëdijen tonë me kurajë, për të dal nga
radhët e hiçit. Pasioni tij është në shumës, si një pyll pasionesh që këndon natën dhe
ditën, në stuhi e në pjalmim, në heshtje, janë drurë që dinë të qajnë nën zë. Në këtë pyll,
me misionin e tij është dhe ai vetë, krejt i përgjegjshëm, stoik dhe fragilë njëherësh.
Ai ka rast të vetdeklarohet nën peshën e pikëpyetjeve të dyshimit, kur shkruan:

Sillemi si verdhurina në Degët e çdo Lisi duke e kërkuar Njëri - Tjetrin në shushurimë
në ILIRINË e vjetër, për ta fiksuar Farën e Fisin
Po pse na erdhi SHERIFI i veshur si ULISI?

Është Lisi i Dodonës apo i Malësisë, nga ku dhe doli trupi i drunjtë i lahutës, dhe si gjethe
krijuam në shushurimë, pëshpërimën e parë me fonemat e ekzistencës. Kemi së paku një
detyrim epik, të lirë për të thënë cilët kemi qenë, para se në botën e modernitetit, të
shndërroheshim në sende. Ai po kthehet nga Troja e tij në Itakën e vet, dhe duket si Ulisi,
si udhësi, por është si Lisi, uh lisi, mund ta lexojmë fjalën Ulis, por edhe ylis pra Yllisi ...
Mes degëve të tij, ne shohim yjet e dikurshëm, që këndojnë honeve. Është me shumë
vlera kjo që kryen Skënder Sherifi në të gjithë poetekën e tij. Ai mrekullisht, di ta strehojë
veten në botën e zhurmshme të modernitetit por edhe më mire, ai di ta rroki këtë univers
ekstravagant dhe ta strehojë në një ambient dardan, apo më herët akoma në pellazgjinë e
hershme, duke mbajtur për dekor një veshje arbërore që ndrit mençurisht dhe jepet si një
bukuri modeste që nuk di të shitet.
Tek ja këndon këto vargje asaj çapkënes spanjolle, Poeti imagjinar e vë kokën në prehrin
e saj dhe ajo e ledhaton në fytyrë, duke lagur gishtat e saja në lotët e ngrohtë të një statuje
që di të këndojë. Në çast duke i kënduar muzës së saj që nuk ndodhet në librin e Hesiodit,
ai befasnë jerm e sipër i thotë të dashurës:

Prezenca jote ishte Dita dhe Nata me afshnjë përqëndrim Yjesh në hapësirat e pa skaj ...
Nga realja deri në universalen ... Kjo qasje më bën të hyj në një monolog extra poetik.
Mbase poeti do më pranojë. “ËSHTË BOTA?”
Por bota është aromë, asgjë më shumë, pastaj dëshirë dhe asgjë më shumë, pastaj ngasje,
eh, ngasje pasioni dhe asgjë më shumë, pastaj bota është provë dhe asgjë më shumë,
pastaj përdëllim dhe asgjë më shumë ..., në fund, pllakos heshtja, pra është zhgënjim as
edhe një gjë më shumë ... !
Poeti udhëton në të gjitha kohërat dhe aventurat, në të gjitha historitë dhe bëmat, qoftë
edhe me kërcime jashtë kohore që shpërfaqen si shkallët e vargjeve poetike. Shpejtësia e
lëvizjes në mendjen e tij është si një asteroid që përplaset hera herës me planetin e shpirtit
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të tij dhe lëshon zjarre të furishme pasioni dhe shpagimi. Është shumë e dallueshme
tallazia e tij e dëshpërimit, sepse dritat e forta të një bote llasticë, përballë honeve të
humanitetit janë shumë të dobëta, duken si drita të squllura dhe kryeneçe. Ai do vetëm
një pendul për njerëzimin, kulturën. Ai, nuk i ka ato qindarka, Poeti ynë është mjeran dhe
i pafat, sepse dashuria për të lexuar pergamenet e udhës së lirisë mungojnë ... por deri
kur?
Ai, ka vendosur ta ndryshojë botën, por fillimisht do që ta tregojë atë, dhe kjo krenari
infantile nuk zbehet, në këtë ndërmarrje së pari ai lë peng moshën e tij dhe merr peng
moshat e ngjarjeve, duke i përzierë ato dhe personazhet e tyre në një semantik rrëfimi,
sipas tipologjisë, Skënder Sherifi dhe Universi, herë i ngjarjeve dhe shpesh i veshur me
kotësinë.
Ai, ka vënë në ballin e tij të deklamacionit thirrjen:

Për të prekur Hyjnijshmërinë e Lartësive gjigante:
A mos ke ndonjë Lek për gjithë Veprën e DANTES
Ekstazën e BODLERIT, Aventurat e SERVANTES?“

Kjo lypje është sa e trashtë aq edhe fisnike. Do doja të isha atje në atë cep klithme me
poetin dhe të lypja dhe unë me të, të jemi të gjithë duke lypur ato lek që të udhëtonim në
trekëndëshin Bermudian: “Dante-Bodler-Servantes”, ose i konvertuar në trikëndorin:
“komedi-poetek-grotesk”. Peizazhet burokratike përshkruar sipas një ditari konkret, ku
revolta dhe heshtja, kryengritja dhe zjarrfikësit mes dhomave komode të zyrave të shtetit,
e revoltojnë poetin.
I bërë gjoja prej artesh, lluma e brendshme e kotësisë përzierë më një lloj etike zyrtare,
janë e njëjta gjë në thelb. Është harruar njeriu, nuk ekziston tjetri!
Të gjithë janë nën ombrellën egocentrike UNË, bëjnë sikur të dëgjojnë, sikur
shqetësohen, sikur marrin nga dhimbja jote. Ky dekor është i vjetër dhe i ri, është i
ngushtë dhe i gjerë. Për poetin, funebriteti mbretëroi, qëkur se u varros gëzimi dhe në
vend të tij lindi sozia hipotetike e gëzimit të shfrenuar, dehja instiktive, pasionet pa shpirt,
një lloj mufatje pa motiv në stomak, në mallra, në llafe, në gjithçka që nuk lëshon dot
frymë.
Tek lexon tablotë poetike të Sherifit, ai të duket si i dehur, si i lajthitur, por në fakt, e
dehur është Bota, e lajthitur është Shoqëria globale. E para, ka prerë gjymtyrët dhe nuk e
kupton invaliditetin e saj, e dyta, është veshur me luks, mbi një trup të palarë dhe ka në
kokën e saj, parazitët që ja pinë gjakun.
Idealistët vdesin çdo ditë, pasi shajnë, pështyjnë dhe vrasin Maratin. Nëse nuk e njeh
poezinë e Sherifit, mund të thuash nuk kam humbur kurrgjë, nëse e lexon, kupton se ke
pasur shumëçka që do të duhej të ishte brenda teje me kohë.
Nuk bëj dot një llogari dhe nuk ndërtoj një statistikë, se sa të tillë ka pasur dhe ka ... Të
ekspozuarit përmes forumeve dhe instancave shtetërore, apo institucioneve ndërkombë-
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tare shtiren dhe Poeti nuk e duron dot kotësinë, shtirjen dhe gënjeshtrën. Është i hapur
si një kraharor i zhveshur, si një pyll në stuhi, si një lumë i rrëmbyeshëm dhe si një det në
tallazim.
Është i pagjumë. Ndryshe nga poetët e tjerë vanitoz apo natyralist, Skënder Sherifi është
një lahutar epopesh, ka një shikim në 360 gradë dhe një dhimbje në boshtet karteziane,
ku për çdo të dhënë të horizontalitetit të përditshmërisë, ka një të dhënë vertikale të
historisë. Duken si dy kuaj që vrapojnë, për tu takuar në një majë mali të dërsitur dhe të
pashpresë. Gjithçka është përmbysur dhe shitja e dinjitetit është kthyer ne tregun global,
çdo ditë, çdo orë, si refren moderniteti. Jemi kufomat e dinjitetit të vdekur dhe ato nuk
kanë varreza as private dhe as publike. Këto kufoma kalben dhe kutërbojnë brenda
mureve të shtetit, në hollet e hoteleve, në sallat e kulturës, në raftet e librarive, në dhomat
me perde të trasha e të kuqe ku rënkon seksi pa dashuri, në WC publike ku bije erë e
rëndë urine, në shkolla ku para se të zgjidhen ushtrimet e fizikës apo të kryhet një
eksperiment kimie, thithet hashashi ...
Bota është vetshkërdhyer, sepse për një shishe Wiski mund të shesësh gjithçka të
trashëguar si dritë kujtese dhe vetëdije. Në këtë zallamahi Poeti strehohet vetëm në duart
e nënës, duke na sjellë në vëmendje se:

Trikot e thurura të Plakave, marrin një rol engjëllor
duke kombinuar Zhdërvjelltësinë dhe Femërinë në “Ré-minor”

Do duhet që në të gjithë universin, Plakat të nisin të rithurrin trikon e dinjitetit, me lesh
kujdesi për Njeriun që po ikën për lesh, ky është shqetësimi i vjetër dhe i ri i poetit!
Ai e kishte kuptuar 40 vite më parë këtë gjëmë, ndaj edhe na paralajmëroi ... U lexua
atëherë por u konsiderua vetëm si estetikë poetike. Ky është steriliteti i dhimbjes dhe
memecellëku i gjëmës! Protesta nuk është art, protesta është pathos ndryshimi!
Ndaj edhe nëse nuk do ta quanim poet Sherifin, do duhet ta pranojmë si një protestues.
Duhet rilindur bota, jo nga vajzat nazike dhe prostitutat e përdoruar dhe të majmura me
silicon, por nga nënat e hershme, ato engjëlloret, me një feminiltet të bekuar nga muzika
e dashurisë. I lodhur nga gjithë pseudot në shkencë, në art, në politikë në media, në
mendim, në akademizëm, Poeti vajton mbi boshllëkun.
Mos vallë, gjithë Historia e Njerëzimit është një strukturë e sizmikës së hipokrizisë, që duket sikur
krijon tërmetin e zhvillimit dhe përparimit, por që në fakt, e mban peng Njeriun, sepse asgjë nuk
ndryshon dhe gjithçka është dukje, është shfaqje dhe iluzion i ngjyrosur?
Ai, ka frikë se pasionet po lindin steril, sepse në shekuj po pengohet ribërja, dhe kemi
mbetur në një menopauz gjigande që pengon mitrën të fertilizohet dhe të gjallohet
shoqëria. Nuk duhen shumë fjalë. Mes rënkimeve dhe dertit, talljes dhe shkuljes së
maskave të hipokrizisë, një dritë e çan tej e tej qiellin e humanitetit duke shkruajtur me
shpirtra puritanë dhe të lënduar thellë, fjalët gati apokaliptike...
“Stuhia i shkundi Shekujt në grevë ... ”
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Kjo është e llahtarshme, shekujt janë në grevë dhe nuk kanë bërë detyrën, kanë bërë sikur
kanë punuar dhe janë falur te mosaktivizimi. Stuhia që vjen nga thellësitë e të
pamundurve, nga fryma e lodhur e të pangopurve nga uria, nga ajo keqardhje e thellë e
brezave. Kanë kaluar qindravjeçarë, sisteme, mbretëri, shkolla akademike, sundime
religjioze, luftëra dhe perandori, por për Poetin, shekujt kanë qenë në grevë sepse ende
nuk ka ardhur koha, epoka dhe “Republika e Dinjitetit!”...
Këtë, as Rusoi dhe askush nuk mundi ta linte si testament! Është e çuditshme, sesi në
këtë ribërje të psalmit të tij, pasionet duke shtuar elementin tregtues panairin, autori lidh
të shkuarën me të sotmen, të huajën me të tijën, britmat me jehonat, njerëzit e para katër
dekadave me ata të sotmit, heronjtë e dikurshëm me traversitët e sotëm të trimërive
burleske. Poeti çmitizon kotësinë dhe lëngon për harresën e të vërtetëve, më se një herë
tek do ti drejtohet Atdheut, ai përmend Petro Zhejin, si bariun e gjuhës dhe të
etnogjenezës dhe klith me arsye për gjithçka që rreth nesh ka qenë ose një Orient ahengu,
ose një gjysmë mendje Komunizmi, ose më keq për dreq një Demokraci, që as e tillë nuk
është, por as edhe e shkuar si shartimi mentaliteti nuk është. Na rrethon një “Mbretërim
i Zhbërjes!”.

Gjeneratë pas Gjenerate, tash 2000 vite në Lëngatë ...
Katragjysh e Stërgjysh, deri në Baba me gjithë Këlyshë
çka do ju them do jetë në Hite, se ky Shekull na u zbyth ...

Doni më shumë se kaq? 2000 vite në lëngatë ... dhe ja vijmë në Shekullin e fundit dhe
tërhiqemi zvarrë, si një masë antropologjike e squllur e të paaftëve, që vetëm u krekosën
dhe u shndërruan në xhelatin: “oportuniteti”.
Me imagjinatën në mendje, me biletën e makinës imagjinare të parapaguar dhe me
aventurën në kreshendo, fal poezisë së tij, të tipit epik Homerian, ai udhëton kudo, është
në të njëjtën kohë gjithkund, lidh dhe zgjidh raporte, marrëveshje dhe ndeshje të hapura
e të fshehura. Si një vëzhgues i pagjumë, nuk ndalet, është shndërruar në një rrymë që
vrapon, dalldiset dhe shpërthen jo me urrejtje, përkundrazi rrëfenja e tij është një
tolerance, gati-gati intolerante ... Nuk ka fuqinë e trimit që vret, është rapsodi që flet, që
këlthet, që dëshmon, që bashkon gjithçka si ekzistencë universale ...
Po, ç’ka se subjektet, kohët, ngjarjet, episode, civilizmet, rrethanat, përmbysjet, e njohin apo jo njëri
tjetrin?
E çfarë rëndësie ka, për Poetin, atij i është ngulitur në koren e shpirtit, shigjeta që ju ngul
në hije Jezusit dhe kullon gjak shqetësimi!
I vetkryqëzuar, me preokupimin e një ndërgjegje universale, ai vetëm këndon si rapsodi i verbër. Shpesh
mes vargjeve, të kaplon një lloj dyshimi. Është kjo mendja e një të riu, si ka mundësi?
Apo si edhe në ndodhi, në antikitet që u krijuan në mënyrë embrionale gjithçka që më vonë ndër shekuj
mori trajtën e një mendimi të konsoliduar dhe të zhvilluar gjerësisht, ndodh dhe më mendjen dhe arsyen
e tij gatuar në pasione?!
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Mua më bezdis aktualizmi retushues që autori ka bërë, e doja gjithçka ashtu si një
përdëllim të parë dhe të ndjerë, nën peshën e gulçeve dhe nokturneve të dikurshme. Si
në një film me një montazh të llahtarshëm, figura e tij si spote blix, ikën e vjen nën petkun
e të gjithë personazheve që ai ka njohur, fal investimit të tij në një jetë që të habit.
A nuk thoshte Sokrati që habia është fillimi i çdo filozofie?
Edhe ky Skënder Sherifi është një i habitur që nuk rresht. Ky habitor i pandreqshëm e
nis meshën me psalmin Nr 1:

“A ka kjo Botë memorie, sens, drejtim, parim?”
Përgjigja e parë është marrja e përgjegjësisë, si njeri, si poet, si Skënder, si shoqëri, si
atdhe, si Shqipëri, si njerëzim, si humanitet, si idoladhurim. Skënder Sherifi në panairin e
tij të pasioneve të vë kushtin, merr përgjegjësitë e tua cilido qofsh.
Papërgjegjësia më e rëndë është injoranca!
Kësaj këmbane, Poeti i bije fort ditën dhe natën, në ditë të shënuara dhe në ditët anonime,
me raste sublime dhe në kushtet e një normaliteti banal ku zgërdhihet moderniteti përtej
instiktiv. Ajo që e bën të ashpër Poetin dhe e shpie në një lloj dufnxjerrje pështironjëse,
është mosndryshimi, si të thuash bojatisja e historisë. Nga një sistem politiknë tjetrin, po
ne po të njëjtët bij të kotësisë, për nga hera të pa zotët për veten dhe nën peshën e diçkaje
që mund të jetë ideologji, dhunë, humbje personaliteti dhe kthim në send apo mall tregu.
Duket sikur Poeti zmadhon gjendjen, ashtu si në karikaturë, ai deformon dimensionin
duke e rritur për t’i vënë më në pah anët e fshehura të karakterit njerëzor. Këtë modifikim,
ai nuk e bën me operacion plastik. Është po vet Poeti në vetën e parë që tregon,
protagonon dhe pësimin. Kjo është përgjegjësia në fuqinë kub.
Ky individ është sa anonim aq edhe me emër, por kryeemri është NJERIU!
Por ai nuk ka ego më shumë se sa duhet. Tepria në protestë është se ai nuk përpiqet të
fshehë asgjë. Drita e diellit është edhe drita e arsyes, nga ajo pagane deri tek ajo
postmodernja. Ai ka raste që e thotë se do të mbetet me Lahutën e Malësisë ose me Franz
Kafkën, por era e keqe e banalitetit që ka qelbur njeriun e zakonshëm nuk e lë të qetë,
atje në atë llum dhe tym, ku zhgërryhet e përditshmja është edhe ai, pa leje pa ftesë, pa
pendim.
“A s’jemi të gjithë Refugjatë të Alfabetit elementar! Viktima të një Edukate rrugësh, aq të ndyrë, të
cilën e mësojmë në Pazar”? - shkruan Skënder Sherifi ... Eh çfarë të thotë më shumë dhe më
qartë?
Kësaj akuze, ai i gjen edhe përgjigjen kur duf me vargun:

”Çdo Populli pa Shtet, i vjen era nulitet dhe irracionalitet, deri n’Absurditet”!
Tek e lexoj poezinë e Sherifit ndjej një lloj frike. Ajo duket si një eksploziv atomik që po
shpërthen dhe që do shembi gjithçka. Ai ka brenda vetes: poetët, shkrimtarët, filozofët,
kineastët, yjet e fashion, ka në sirtaret e tij të kulturës me një rregull krejt unikal, gjithçka
shqiptare dhe botërore.
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I gjen shkrimet e tij historike e kulturore; jo si fashikuj të arkivuar por si materiale të
lexuara, të stërkontrolluara dhe me shënime mbi to, për një histori, që ai e ka jetuar herë
duke u kurvëruar prej saj, herë duke bërë dashuri me të. Pasionet e tij janë delire deri në
gjenezën e muzave. Po, po, me këtë libër, ai e përmbys botën duke e nisur fillbërjen nga
e para, dhe njëherësh, e nis udhëtimin nga e para, duke e kthyer, përmbys, universin. Ka
folur për të mos heshtur sipas parimit, se heshtja nuk është neutralitet, heshtja është
vetëvrasje ...
Faleminderit, njeriu i pasioneve të mençura, të zgjuara dhe pjellore!
Ti jetën nuk e ke të bukur, e ke të jetuar, kjo është gjithçka dhe asgjë, por është më joshësja në ekzistencën
tonë, nëse kemi të drejtë dhe guxim të themi, jo thjesht jetova ...
Pas leximit, të shoh buzë një vije uji, duke fshirë lotët e dramës së njerëzimit...!

Nga Përparim KABO

Dhjetor 8.12.2019, Tiranë...
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TABLO - 1
SI MUND TË BËHESH POET, PA SHTET AS MILET
DUKE SHITUR KONSERVA QUMËSHTI NË SHESH?

Eu ... po ku na iku Shitësja e Patateve?
Jeta po zihet në Kazanin e Parave!
E angazhuar për Striptizë në të gjitha Kafenetë
mos ta gjejë ende pa fjetë, Mësuesi i shkretë
të shtrirë përjetë, me Këmbë përpjetë!

Jam Gjahtari i përjetshëm i Anktheve të mia
Mos e ke Formulën magjike për Lumturinë e Çifteve?
Duke e mbivlerësuar të njëjtin Pasion çdoherë
më në fund, e diskualifikojmë ... dhe e hedhim në Humnerë
Shënojeni mirë në Shiritin tuaj, në Kokën e Burrit
pa e gërvishtur pahir “HARD DISKUN” delikat të Trurit!
E përbuzëm Lirinë, për ta konsoliduar Murin ...
E Shëmtuara e ka një përparësi mbi të Bukurën:
ajo zgjat më tepër se një Verë!
A u gëzove moj ZHULIETË, që më tradhtove sa herë?
M’i more të gjithë Tërfilat, t'i vodha katër Pikat
Ai që m’i rregullon Letrat, do të takohet me MISS-et...
Katastrofë e vërtetë ... oh Perëndeshë
Strofa e fundit e një Poeme Dashurie!

Prapë, ka për t’na ardhur Muti, si i jermuar
me ca Vargje në Bagazh, një Prozë të fermentuar
Në çdo Gisht një Unazë, sa për ta kryer si Shtazë:
një Stazh deminazhi, anti Plagë në Shumazhë ...
I harmonizuar me Eklipsin, nën Qiellin e ZULUVE
iu nënshtrua Mendimit dhe Këshillit të të Urtëve
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Meditoj me William SHEKSPIRIN në Fushën e Bujqve
me krismën e Martinës: parapriu Britmën e Ujqve ...
Pas kufirit të KURDËVE, matanë Malit të Hutave:
ia dorëzuam këtë Artist të krisur, përmes ca Hajdutëve
Priftërinjve, Popëve, Rabinëve, Hoxhallarëve ose Manushëve ...
Uragan i Zbrazëtisë në Natën e Sfinksave
Antikiteti i gjithësisë, mes Hyjnive dhe Princave
Fenomen i panjohur i Kalimtarëve memecë
në këtë Kryqëzim kulturash, po ngelem i pa Mend!
Sado që jam brilant, duke gëlltitur një Plënc:
si do ta fitoj në Dans, këtë DUEL gjigant?

Hypi Tramvajit vaginal me Miss IKSIN yjore
deri në pragun e Ekstazës mbretërore!
Po pse na doli Ari i ZOGUT prej dore ... ?
Pasi Sytë më kanë lënë, o të dashurat Dashnore
pa derman mbi këtë Sanë, me plot Vrulle prore:
më lejoni ta përshëndes, të ëmblën LEONORE ...
Për pak, isha duke marrë Mësysh, moj Këlyshe
Udhëtoja nëpër Stina, si një Dallëndyshe!
Mërgata e Qyqeve, më rekomandoi ta ushtroj Tarakopin
por Taksia e Poezisë, më zbarkoi në rrugën e ZOTIT ...

Që nga Djepi e deri në Vdekje, pa pedale:
skicoj në Biçikletë, një vijë tepër Morale
duke kaluar gjithë Jetën e mjerë, nëpër SARAJE ...
Zakonisht, ju them Budallenjve në PARIS - LONDON:
“S’kam asnjë Faj, o Kuaj ... jam një Kameleon!”
Jepi Gaz, o ALFONS ... i njomë si një llokum
na u zhdukën të gjithë Gjurmët, në një CARTOON të pafund
lulëzoje në maksimum Kopshtin e LITËS
përmbi t’imagjinueshmen dhe Dridhjet e Hijes
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deri në Hapësirën e fundit të Ngjyrave
në Kufirin ultim të Zërit ... ku s’rrjedh më Yndyra
në “Black Hole të Hamamit” - mirë se vini te HYRA!

Situata është urgjente, sipas ADELINA ISMAJLIT:
Drita po na shuhet, e Kinematografia po na vdes
Mjegulla po na pushton, Historia po na rrëshqet
E ti, kur po na flet pa Def, o shoku SKËNDER:
“roma për toma” në çdo Fjalë, po na nxjerr
Mendjet aq të lehta, shpeshherë, po na i bjerr
Vaj medet, o Dreq ... se Njeri s’po të merr vesh, o Lesh!

Eu ... po ku na iku Shitësja e Patateve?
Jeta po zihet në Kazanin e Parave!
E angazhuar për Striptizë në të gjitha Kafenetë
mos ta gjejë ende pa fjetë, Mësuesi i shkretë
të shtrirë përjetë, me Këmbë përpjetë!

Më 26 maj 1982 - 2019, në Bruksel, në një Kafe popullore, ku shkoja shpeshherë, dhe ku e kam pas
interpretuar një skenë të një metrazhi filmik të shkurtër (prej 15 minutash) të Jean-Luc Goossens, ku unë isha
në fakt Personazhi kryesor.
“Verschueren” kafe me arkitekturë tipike, ARTE NUEVO, në Saint-Gilles
Mos harroni të dashurit Lexues, që gjithë këto Tablo, janë një rikrijim komplet në gjuhën shqipe, natyrisht të
bazuara dhe t’inspiruara në vijat e mëdha, në versionin e tablove origjinale franceze të asaj kohe ... porse pastaj
në versionin e ri në gjuhën shqipe, fundi i vitit 2019: ua kam shtuar disa elemente të reja të këtyre dekadave të
fundit. Okay? Kështu që e keni një KOKTEJ të miksuar me të dy periudhat: origjinali i vitëve 80, të Shekullit
të kaluar, në të cilin në fakt nuk kam prekur asgjë, e keni ashtu siç e kam pas përjetuar unë vetë, mes Parisit
dhe Brukselit, por bashkë me Ngjarjet e këtyre 35 vitëve të fundit në Planetin Tokësor.
Pra, stili poetik, pulsi i gjuhës, teknika e të shkruajturit, kanë ngelur ato që kanë qenë. Do të thotë, që libri
shqip është një ri-interpretim dhe rikrijim i lirë, i vitit 2019, por i bazuar në vijat kryesore në versionin origjinal
francez, por me dallime të mëdha dhe me shtesa të shumta.
A u kuptuam mirë?

Falëminderit shumë!
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TABLO - 2
TAKIM FILMIK E INTERGALAKTIK ME TIPIN E KATËRT
I MBULUAR KREJTËSISHT NË PLASTIKË, SI QENIE E PLASUR
I GRISUR PËRJETËSISHT NGA TRURI ANTIK DHE HURI I SEKSIT

ARTIST KOZMOGONIK I DEKORUAR NGA POLICIA E SHTETIT!

Hotelet qelburake të Periferisë, me Varfëri janë nginjur në Barricë
Hajt, o Gagazhele me pamje Pele, Klubeve të Natës, lakuriq e pa Zhele
langonjosur me shkulma Vjellje ... e gjatë vjeshtës, e butë si një Dele!
Nën “shoot”nëpër Garazhe, gjatë hiteve PUNK, u rrase në ding-ding
si Amerikane e holluar, lëmuar nga SEKS PISTOLS të zhytur në bad Dreams
duke e pritur Princin e saj të tërbuar në fruar, rroga i kishte mbaruar ... !
Në javën e parë të SHËN GJERGJIT prillak, i mbështetur nga Kim NOVAK
kishe takim në parim, me një Krye-Mafioz të famshëm anadollak
Desh të të shiste për një shumë dollarësh, te një Kryekapo në SANXHAK
por të shpëtoj Tom WAITS-i, pas një Marrëveshje serioze nën Çarçaf
Sillu mirë siç duhet, Baby në këtë Konak ... e mbi këtë Varr, mos pi Konjak
eja te Tezja FODULLE, e ta pimë një Çaj, se sot, çdo gjë llogaritet me Laps!

S’ka rikthim në Lojën e Shahut të Njerëzimit
po ashtu, në Nostalgjinë e Marksizmit-Leninizmit
Sa e ke orën, o MILO, me krahë të humbur
por ti nisja me Këngë, si Gjinkalla e shkundur ... ?
Ëndërroja që në FRANCË, t’i shijoj Gjinjtë e tu, si një Kumbull!
Portat e Parkut ROYAL, na u mbyllën dhe nuk do na hapen
rrofshin Komshinjtë e marrë, se në Saraj nuk do kapem
Imagjinoja një Shtrat të bukur, në gjithë këtë Fushë të Zotit
duke iu falur shumë, Energjisë së Kohës dhe Bukurisë së Motit ...
Të rrethuar si dy Engjëj, me Lejlekë të bardhë, n’EDENIN e premtuar
po pse këta Serbë barbarë, erdhën përsëri për t’na sulmuar?
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Nën artin vizual të Flakës, që del nga Drunjtë në zjarr
Ekstaza jonë, aq e dashur, mbërriti Kulmin astral ... !
Bob DILANI na dehu me Tinguj magjikë në pasthirrmë
Mos vallë, Përjetësia mes nesh, kishte një Shije të tillë?

Neonet e Qytetit ngjyrosnin Natën e portokalltë
hutuar në këtë Shkretërirë: çka do mendojnë Çakejtë?
Gjethet e vreshtave na mbuluan Trupin, si dikur
pa Karta blu, e të verdha: do rripem si një Qur!
Po na rreshtohen “nën RAIN”, Ushtarët e Japrakëve
në stallën e Kozakëve, mbi Tenxheren e zezë
Nëse mundesh të Dielën tjetër: eja për të më ndezë ... !
Duke menduar për Princin ÇARL, i zhytur në këtë Krizë
përpiva një Çorbë të pistë, shoqëruar me një Mizë
Ta bëra Temenanë, shtrirë me Afsh të pakufishëm
duke i shijuar Mollët e ëmbla, me Degë e me Bërthama
lutuni me Gjermanë, që mos t’na hanë Kalukënxha!
Ndihma sociale m’i kufizoi dhe më tej Paret
pa marrë parasysh, Prestigjin e të Parëve
Ngela me një Bri, për t’ia futur kësaj Lope
mirëpo pa Mish në grill, nuk do kemi më Koqe ...
Asistenca mujore me mjaftonte vetëm për një Kothere
mos ma qaj hallin EMILIE, se të qes prej kësaj Dere
Sonte më ka thirrur Sharon STONË në ROMË
me pret në Fontanën e TREVIJËS në të parën Kumbonë!

Let’s go të nderuar Lexues ... të dëgjojmë 2 orë, BLACK SOUL
Vajtim zezakësh pa pushim, në Fushat e Mëndafshit të Bosit HILL
Shihemi pak më vonë, se do shkoj me Paul BOWLES në ORANGE BOWL!
Më pranon si Refugjat në parim brenda Trupit tënd të dhjamosur pa regjim
çdo moment pranë teje është për mua në gjithë këtë trishtim, një Përfitim Pas vitit të ri,
do i negociojmë me Avokatët e mi, të gjitha Kushtet, o IRIQ
Pastaj do shohim, në Rançin BUFFALO BILL: A do jem për ty, MISSIS IKS?
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“Es a mé ke devé parlare, Stranger della mare!” palli Sydney LUMET-i
Prapë një i Huaj, u mbyt në Detin Mesdhé, dhe nuk u bë kiameti
Më thoni sinqerisht: Në realitet, çka thonë për mua, gjithë Mileti?
Ca GRA u zunë në LUMË, me Dashnorët e tyre duke klithur:
“Mat në Prapanicë” murmuroi KARPOVI, në Shahun e Dashurisë!
Dialogu JUG-VERI nuk vihet në pikëpyetje, në DAVOS as në NICË
Rezultati na flet vetë: 90% të Globit për 10% të Popullsisë ...
Të vetmuarit dhe të dështuarit, le të vdesin ose t’i hanë Këpucët e tyre
si në Filmim gjenial të Charlie ÇAPLIN-it, me një Mekanikë të përkryer
por sa më larg Syve tanë, që mos t’i shohim në YAHTE, duke u zhgërryer!
Këto janë ligjet aktuale të Drejtësisë brenda Demokracisë
Ju vetë, jeni Bashkëfajtorë gjatë votimeve të Qeverisë!
Ku e keni Ndërgjegjen, po shkallën e Përgjegjësisë dhe të Qytetarisë?
Hup, e mos të shoh, more trashaluq Derrkuc i pakënaqur
lahu mirë në Shëllirë, e kontrolloje me vëmendje Konakun!
Dikush me Havjar e Shampanjë, Eskortë nëpër Pallatet Mbretërore
dikush me Bukë e Çaj, me Kalamaj këmbë zbathur, nëpër Nevojtore!

Tri Mushkonja në fluturim, t’arratisura për Emigrim
më sillen rreth Gishtit të madh të unazës
pa asnjë Pretekst, pa asnjë Arsyetim ...
Isha i thirrur në VITI, për ta celebruar një Gëzim
por mos i kërce ish-Dashnores sime, more Trim!
Ua derdha një Kazan plehu, ballas në Surrat
m’arrestuan Xhandarët e brigadës, në një Fshat
ia ndeza në këtë rast, një Cigare kubaneze, Komisarit MZAT
ishte si Bisha e egër, e cila u zbut më pas, me Dajak ... !

Hëna, ç’na u vesh në dimër me Çizme krokodili?
O ti Djalë: lexoje MIGJENIN mirë, por jo “BUL e BILIN!”
Demi i VALENCIAS po e shëtit Qytetin në muzg
mendova që një Javë, si me e futur në Kurth?
Persianët humbin kohën duke mbjellë Majdanoz
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Poezia e tyre përcillet të dielën me një Bozë ...
Qielli veror, na ofron një Festival ngjyrash për mrekulli
a më duhet ta lyp Dorën, në Shtëpi apo në Komshi?
ZOTI e di në Çeli: në çfarë infiniti mund të imagjinoj?
Kalëroj pa patkonj ... Dashuria ime për ty, nuk ka soj ... !

Diva ime klandestine ka një shije Baruti
Ylli i PASIONIT ndriçon dhe Pafundësinë e UNIT
Të jesh e vëmendshme ndaj Mesazhit të Hutit!
Përgjatë një Grabitje inter-Galaktike
Shoqatat na mërzitën dhe na lanë në Pritje ...

Shteti për një Pulë, ma konfiskoi një Viç
ishin Taksat, mor kërcu ... dhe Paria do Mish!
Çka është ky Marifet, zotërinj AGA e PASHA:
Për një Fletë të Mbretit, ma rrëmbyen një Ka?
Ardhja e Tramvajit, në stacionin “RADIOAKTIV” pa zbritje
na i çrregulloi komplet të gjitha Valët psikike
Komunikimet misterioze telepatike
u fundosëm me rradhë nga Shirat acide ...
Unë mbeta gjysmë i Gjallë, ndërsa ti, më ike!

Zhveshur në një sistem astral në SANDOVAL
dashurojshe duke u zhytur në “seks-skandal”
Hamshorëve u jepesh, gjithë Netëve të trishta
Vdekja po t’afrohet dhe Ferrit po i bën Bishta
“Shumazha belge” s’më mjafton, a më kupton, o Cabron?
Kam pas frekuentuar Princesha dhe Borgjeze, me tonë ...
Jam viktima e PRAGËS, në mospërfilljen globale
kam protestuar në Sokak, duke u gjuajtur me Nalle
Cjap kokë-krimbur dhe pa moral, noprak
Shpirti nisi të më rrjedhë, ngapak e ngapak
Troftat s’po na vijnë, as Nimfat për sevap ...
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Dikur ishim në Top, të përmendur dhe krenarë
EROSI na la në prag, duke pallur si Gomerë ...
Më leni tash e pas, në këtë Kllapi afatgjatë
derisa Zjarrfikësit n’urgjencë, të më dërgojnë në Spital
për t’i pastruar Orgazmat, që vallëzonin lidhur në varg
Kujtimet sublime të Rinisë dhe llafet në Oxhak ...

Neonet e Qytetit ngjyrosin Natën e artë
Ç’është ky Popull fiktivë që s’figuron në Hartë?
Kam përpi blunë e Qiellit në Kupolën magjike
Maçokët e Fëmijërisë, m’i rikujtuan ca Mite
Përballë xhamit të kuq dhe Tigreshës së bardhë
e mendova Miss SHARLOTËN, e shtrirë mbi këtë Bar ...
Kam për ty, moj e dashur, një Epsh të paparë
të furishëm, çmendurak, e pa asnjë zgërdheshje
a të hamë Qershi të tharta, në këtë Degë me gjethe?

Bob DILANI na dehu me Tinguj magjikë në pasthirrmë
Peizazhe idilike, me aromë Livande, Zogj hyjnorë, e Nota violine
Mos vallë, Përjetësia mes nesh, kishte një Shije të tillë?

Më datën, 20 qershor 1982 - 2019, në Parkun Mbretëror në Bruksel, ku ngela me një ish Dashnore spanjolle
i mbyllur gjithë Natën, që nga ora 22, gjer të nesërmen në ora 8 të mëngjesit. Në këtë Park, ngaqë përballë tij,
ishte vetë Pallati i Mbretit belg. Dhe Parku kishte rregullisht Patrulla Policie, për ta kontrolluar. Mirëpo, ne
na kishin harruar fare!
Një eksperiencë e paparë, por reale ... Tani për fatin tonë, atë natë, Koha ishte e mrekullueshme, si në pikun e
verës. E kështu, më ka ardhur gjithë kjo Poezi në fakt, e inspiruar dhe e stimuluar nga ajo vajzë: Izabela Pinto
Cardo.
Sinqerisht, ka qenë një Natë e paharrueshme për mua, plot Dashuri, Fantazi e Poezi, me një shoqe, e cila ishte
komplet e predispozuar për këtë aventurë.
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TABLO - 3
TË FUNDMET KRYQËZATA NËPËR AFRIKË
NË TERRENET QË NGJALLIN ANKTH E FRIKË
ME CA VALË DUNASH, QË VIJNË NË MESDITË
DHE NJË KURË KUMBULLASH, PËR T’U STËRVIT NË MIRDITË
PO PSE ISHA DUKE PRITUR JACQUES BREL-IN, NË KISHË ...?

Dalë me një gjysmë Truri, nga Regjimi i kapsllëkut komunist
ta përqafojmë Çlirimin organik, nga Fryrjet në Perëndim
Mirdita, o LIRI e vonuar ... ta festojmë së fundmi, këtë Gëzim intuitiv!

Të lumtur deri në Pafundësinë eterike
të dehur gjer në marri, me Potere histerike
Nga tablotë e DELVO-së, te Minat në SHARLERUA
“Hello Tango SHARLI: po Perëndia, çka tha?”
Mark SHAGALLI u hutua gjatë një loje në Kozmos
Çelësat e PIKASOS, na i ruajtën në RHODOS!
Ca nota të Pol KLEE-së, e inspiruan PIKABIEN
ia rikujton ANDRESË, që sonte e dua Halmen ...
Nuk do vazhdojmë me Sharje, t’abonuar në Gjullurdi
mbylleni Gojën, te Tezgat Arabe, në Sukët plot Minj!
A mos ua plaçkiti dikush Nallet, o DEMUSHI i zi?
Vajzat në dritare, na qeshin duke ngrënë rrush
para Zonës kufitare, do pimë një Kafe në PRUSH!
“Sajonora” Zotëri SHERIFI, më tha një Hyri japoneze
përtej Kullës ku fshihen Nimfat, me pamje Gejshe ...
Jam shpëtimtari i fundit, i Mbretit të KANKUNIT
po kush do e luajë Rolin, e ngrënësit të llokumit?
Etikë e Estetikë, janë themelet e një Jetë, moj Motër
Universet erotike nuk shtrohen në një Sofër ...
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Mos shkoni ku puthen Burrat, në Shtetet ekzotike
pa parim, plot shfrenim, duke i shlyer Principet!
Nëse e vazhdon i Shkreti, gjithë këtë Halucinacion
do e humbë këtë lojë Pokeri, pa ndonjë iluzion
Tung Mister BOOGIE, i hidhur nën hije
pije këtë shishe Whisky, ngaqë s’po të bie në Fije ...
Po e mbërthej në këtë Hamak, shoqen Ingrit BERGMAN
pas Portës me tre harqe, gjatë Xhirimeve në OMAN!

Si historia e LLOSHIT, që kërkonte Zjarrin frazeologjik
për ta ngrohur maksimalisht, Akullin e tij epidermik
S’kemi çfarë të imagjinojmë para këtyre Vestalëve
pos Orgjitë romake, në të ardhshmet Bakanale!

I fikur krejtësisht si Hiç, nga një Person IKS
më plaçkitën në ROTERDAM barbarisht ...
Pa bukë, as ujë, i uritur në istikam ... Bonsoir Madame!
kalova Natën e madhe, me ca Lubira femërore
duke shfletuar Prapanica të ilustruara me Horrore
të firmosura nëpër Oborre, nga Elita e PARISIT mondan
isha Çun emigranti, që kërkonte me shokun MAO, një Famë!
Po pse gjithë këto Lisa varin degët mbi Kalldrëm
anojnë nga Femrat e mia, të konfirmuara në EDEN?
E shpika në LAKËN, flakën e parë të Poezisë marsiane
pas week-endit të Pashkëve, e ftova EMILJANËN!
Në një Sahan plot Suxhuk, për Kanakarë idiotë
zbulova Recetën antike të Tortës pa antidotë ...
Sheqerpare me hajgare, ekspozuar në Dritare
ajo që do më qeshë në TALE, do ta çoj në Minare!

I dashur SIRANO de BERZHERAK, from the old LARZAK
ke pësuar ca Zhgënjime, mes Njerëzve me moral të mbrapshtë
thurur Vargje ultra fine, për Zonjushat në PANAMË ...
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Po e fitove këtë Bukuroshe, me fjalët e mia, të qoftë hallall!
Në dushet e Nazistëve, na shpëtoi një Kaporal
pa e ditur polonishten: në Geto, kush do na çanë?
Nën djersët e ftohta në “Vertigo” të HIÇKOKUT
po iki, përtej Jetës, me inspektor KOLOMBONË ...
Pas ferrit të “MONTE KRISTOS” i shtrirë në këtë Krevat
m’u duk vetja mjaft i afërt me Aleksandër DUMAS
Ja hodha Vezën e KOLOMBIT, pa frikë mbi Surrat
punoja për Pushtetarë, të pasur për merak!

Më thuaj, i nderuar Armik, plot sehire e mëxhi:
nga çfarë pshurreni në Brekë, kur mendoni për zi
çka mund të dëshironi pa Lekë, në gjithë këtë Koloni?
Këtu pështymë mbi Zgjedhjet e lira, sepse jemi në Liri
kurse diku vdesin për këtë ideal, ëndërrojnë një Demokraci!
Kapriçot e Perëndimorëve, të ngopur me gjithçka
më bëjnë të vjell, i lodhur me Zbrazëtinë që kanë
s’besojnë në asgjë, anullojnë çdo Vlerë e konsumojnë si Kuaj ...
Stomaku na sillet vërdallë, duke kënduar si Gjinkallë
të dehur nga Dielli dhe Mërzia e paparë, e Ballit Kombëtar
ndërsa Buburreci punon për së mbari, që nga Dita e parë!
Dembelë t’abonuar në Kafet e STAMBOLLIT
i kemi të stampuara Modelet e ANADOLLIT ...
Kam vizatuar në Qiellin blu, Ëndrra të pakufi
Bukuritë e kësaj Nate ... Fishekzjarrët plot hijeshi!
Të gjitha Gjërat po notojnë në Vajin e ullirit
në Friterinë e harruar, nga Nipat e LENINIT ...
Po kush po ia fut kujt, në shkallën e Mullirit
në këtë SHTET të fikur e të lëçitur, plot Plehurinë
ku ngelet Babai dhe i Biri, pa asnjë Origjinë?

Sillemi si verdhurina në Degët e çdo Lisi
duke e kërkuar Njëri-Tjetrin në shushurimë
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në ILIRINË e vjetër, për ta fiksuar Farë e Fisin
po pse na erdhi “SHERIFI” i veshur si ULISI?
Të zhytur në absurdin e IONESKOS dhe BEKETIT
nuk do e gjejmë kurrë Veten, e vaj medetit!
Megjithëse duheshim shumë, në çdo Pjatë të shijuar
si Shpendët e pangopur, s’pushonim duke vallëzuar ...

Hyjnorja më ka bërë të kaloj mbi Epërsinë galaktike
i ulur në një Stol, ma thirrni këtë Fisnike
giciloma Këmbën time ... Kërkesë hipotetike!
Poshtë një Urë-kalimi, të përshëndeta para Tezës
t’i ofrova dhjetë Qebapë, në rrethinat e PEJËS ...
Kam pritur dy shekuj si i Marrë, për të mos turbulluar fare
Këngën tënde sublime të Dashurisë elitare!
Sapo IDILI ynë, të dalë nudo në Ag
do jesh e Bukura e ditës, për mua në çdo Prag
Prezenca jote ishte Dita dhe Nata, me afsh
një përqendrim Yjesh, në hapësirat e pa skaj ...
Një fanar unik në Shkretëtirat urbane
një veprim Kristik, në Pabesinë pagane
kur Deti na freskon me Mirësinë e AFËRDITËS
kur Dielli i përvëlon Asfaltet e AMERIKËS ...
më erdhi si në jehonë, Aroma e NAUZIKËS!

T’u bëftë Zemra mal, more horr e bir Horri
Qejfli i kujtimeve verore, që na i mori Qershori
Nëse ma shpëtoni Thesarin tim fëminor
do ju ftoj me FELININ, në Muzeun tonë femëror!
Ia kërkova Barmanit, në Kafe sapo hyra
një Pergamen antik, për t’i shkruajtur ca Qyfyre
ndoshta një Epitaf, që do e mbajë mend Njerëzia
mbretërisht i pamposhtur nga gjithë Hipokrizia
i pafajshëm si një Foshnje, me një Shpirt dëlirësie!
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Pas bisedave në Odë, thanë ca Pleq nën hije:
“Do shkojë larg ky Djalë, i ngjizur nga Pafundësia
me një Liri të artë, dhe një Dashuri në qeliza ... “

Na thirrni për një Darkë, tha Pela e Komshisë
a mos na i rregullon POETI, lëmshet e ALBANISË?
Me stilin e tij normal, me inspirimin e Perëndisë
ka për t’na i çmendur Kushërinjtë e GJERMANISË
por POROSIA e tij, do vijë një Ditë në Dritë!

Vullkani yt i pandalshëm dhe Amaneti i ZANËS
shkatërroi Penën time, nën rrezen e lehtë të Hënës
Për të prekur Hyjnijshmërinë e Lartësive gjigante:
A mos ke ndonjë Lek, për gjithë Veprën e DANTES
Ekstazën e BODLERIT, Aventurat e CERVANTES?

E bëra Bilancin tim, të një Elefanti etiopian
që ka shpëtuar kot, nga një Kamp spontan
Do të shihemi pas pak, ti Nuse, e lidhur me një Muzhik
në qytetin e ANVERSIT, pranë Kopshtit zoologjik
ku shndrin Pamja e jote, e vizatuar në një Triptik ...
Ki kujdes për Nënën time, pa bukë, pa ujë, as strujë
dhe merru me këtë Buall, që është në Vend të huaj!
“Da - da ... moje Ljubav“ të kalojmë një Kohë sublime
nën Diellin përcëllues, të Verës plot Shpërthime ...
Po mirë, ku do të na çojë gjithë kjo Eufori
në gjurmët e para të Njerëzimit, në MESOPOTAMI?
Dhe ky Zgjim aq i lajthitshëm, që na pushton pafund
ky Pasion i mahnitshëm, që na rrëqeth gjithkund:
nga e ka Origjinën ... a ta pyesim këtë Pëllumb?
Të flas shumë, nuk dua ... të këndoj, nuk di! Por të dua!
Jam si ky Sahan çorbe, në valim që djeg
Po jua dhuroj gjithë të Mirat dhe Plagët më andej ...
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Përpiva ca Kryqëzata, me Lugë mjaft të ujshme
Luftra që nuk përshkruhen dhe Ofshamë të bujshme
Pa asnjë iluzion, ju përshëndes: “Mirëmëngjes”
mos m’i fusni këto Shkrime, pa lidhje në një Thes!
Eja pra, t’i mbledhim Leckat e hirta në Tokë
ta kemi një Filozofi e mos të jetojmë të kotë
M’i fryni këtij Balloni, thotë Polici pa pretekst
se Artisti, për Bukuri dhe për pak Seks, mund të vdesë
“Po patët pirë më shumë, gjatë Netëve me furtunë:
Ligji i tepricave, do ju mbyll në Bodrum!”
Çudia jote zmadhohej përballë Shpikjeve të mia
në Luginat perverse, ku Dija nuk ka fije
kërcenim shkëmb mbi shkëmb, qejflinj sikurse Dhia ...
Rriteshin çdo ditë, Lumenjtë e Provokimeve tona
krijonin Oqeane dhe Tallaze me tonë ...
Në aksin e Shpirtit divin, ku Zëri i Zotit ushton:
më dërgo në Sferat e lehta, diku në Agon
ku vetvetja, Emrin e mohon dhe e harron!

Fisi im ja mbathi me Natë, pa pritur zbardhjen e Ditës
teksa bridhja vërdallë pas Fluturës mitike
Kisha një overdozë Gjallërie, një kërkesë Poezie
që më sillej nëpër Dhëmbë, në Agimin e Dritës ...
Kur melodia e Jetës luhet me këtë Butësi
Violinat e shpresës, na përkëdhelin në Thellësi
zgjojnë ëmbëlsisht Zemrat e Dashnorëve
dhe Shpirti na floton, kudo nëpër Gjithësi!

E diel, më 3 tetor 1982 – 2019, në kabarenë ruse të Sablonit “Le Hucher“ në Bruksel, pas një mbrëmje
sharmi, me një Fanse të Pushkinit, shoqëruar me ca Sahane të mbushura me Sallamra dhe kokrra Ulliri ... pa
e harruar Vodkën e Leninit dhe Verën e Luigjit ... një natë romantizmi sllavo-latin me një Vajzë fenomenale,
provokuese dhe me një Sharm ultra-fin!
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TABLO - 4
VALLËZOJMË NJË TWIST SEXY NË PANAMA
NË KËTË SHI IRRITUES DHE TË QELBUR SKANDAL
(LET TWIST AGAIN IN THE FUCKING RAIN ... MEN! AMEN ... )

Dëshiroja të të mbuloja, moj Lulore me ca Përkëdhelje, e Ëmbëlsi mjaltore
kur zilja e Shpirtit të tringëllojë në rigjetjen e Zemrave tona
dhe të xixëllojmë n’Ëndrrat yjore, buzë Liqenit ku ndalet Koha ...
E ndjej Aromën tënde brenda meje, Muzikën hyjnore gjer në Dehje
Çmenduritë e netëve të Dashurisë dhe Simfonitë e pashprehura
Festival puthjesh dhe përkëdheljesh ... çfarë Pasioni m’afron prej teje?
Mund të fejohemi një Ditë, nën befasinë e Zjarrit të ngrohtë plot Dritë
në Qiellin e qetësisë, n’Oqeanin e mistereve, diku në ATLANTIDË?

I ambalazhove Propozimet e mia për Dëfrim
Ditët e muajt bisekstil, pa pushim
Oh, la, la ... sonte, më lindi një Gëzim
kur vallëzove rreth meje si një Xhind
N’historinë tonë në vazhdim:
shpresoj të mos jesh Minorene në shpërthim!

Mirëdita oj HYRI, si po ja kalon sot në Vetmi?
Jo keq, po ti Budallai im, që shtiresh si Gjeni?
Të dielën, jam e zënë, mos eja për vizitë në Shtëpi
ke midhje e pom-frita, sa të duash në Komshi!

Kufjet që m’i dha sot, me lejen e Firmanit, SHEFI i hamamit
m’i shpartalluan Veshët e pistë, të mbushur me llum Kazani
ka vite që e pyes veten: Çka ka matanë Malit?
Me Teologji agresive në udhën e Fanatizmit, nuk shoh Ardhmëri ...
Duhet humor e tolerancë, për ta ruajtur një Vijë humane në mbarë Njerëzi
një Besim që na lidh me një Energji pozitive, plot Dashuri dhe Mirësi!
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Nuk po mundem ta braktis BEJRUTIN e lindjes
për ta luajtur një Rol të vogël, në Operën e AIDËS
kurse në Perëndim, këta Klouna s’ma dhanë Vizën:
thua që i rrezikonte një Showmen i IBIZËS!
Përtej Perdes së hekurt, po nisem për një Fat të ri
ju uroj Apokalipsin e Shenjt ZHANIT, për këtë Vit të ri ... !
Asnjë lajm i freskët, nuk na erdhi nga fronti i BREST-it
BARBARA më pret! Po i bie shkurt me Tanke, përmes BUDAPEST-it

Ngrihu moj Bollë bizantine dhe kaloje Testin për Djallëzi
kam humbur Simetrinë dhe një Dhëmballë sintetike në Mulli
gjatë betejës Rembaldiane, për filtrimin e Kafiqëve në ABISINI ...
kurse mendjeholla LOLË, na abortoi të martën në LONDËR, pa Qiri!
Mbi urën e TARNIT nën Shi, takova jaranen Cigane në Çarshi
e cila me Grepç të Gjyshes shpirtzi, i shpërthente Vezët me Fëmijë ...
Ah, të marroftë Zoti, more Bijë! Kam menduar që e ke një fije Sojni!
Do të të denoncoj pas Turnesë në BOLSHOJ dhe Krishtlindjes, në Polici ...
Të tmerruar dhe të parruar, nga Kërcënimet e Palaçove duke rrëhmijë:
mësyni për t’u regjistruar, si Refugjatë politikë në SERBI
ngaqë në KOSOVA POLJE, iluzionet e dikurshme i ishin shkrirë ...

Përtej idealeve të Femrave të pafaj, ma përgatisni një Xhygym plot Çaj!
mbajini Mend rregullat e Menstruacioneve me Tampax
Nuk ka më Saks në “ Bas-Saks ” me Gaz antraks ... tha “RELAKS MAKS”
përkuluni si Japonezët, me një Nënshtrim total para Gjyshit FURAKS!
Sipas situatës financiare për marre, në Bokë dhe në Rrafsh:
t’ua fusim këtyre Budallëve me Grupin “STRAY CATS” ndonjë Taks!

Koha na iku, tha Elmaz PIKU në PAC ... Leku na la, e na fiku
për t’u kapur për Lisi: çfarë lloj Trafiku, na propozon IDRIZI?
Po i flas atij që isha dikur ... Djalit mjaft krenar
por a jam ai që isha, more Mëkatarë pa iftar?
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Perëndia të ndihmoftë, se po na dukesh mjaft i Sëmurë
Burri që lufton Gur mbi Gur, nuk le Çengel mbi Mur!
Çdo i Mallkuar, e ka diku të fshehur, një Nur të bekuar
Në gjuhën e Zhan ZHENESË, u zgjova krejt i hutuar ...
Adhurim e Idolatri: kush do na e shpërblejë Mençurinë n’ALBANI?
ulur si Sfinks mbi një Çati: çdo Mace e ëndërron një Mi!

Pas punës në Uzinën e Mbretëreshës VIKTORIA
Shqisat m’i çorodite me Dashurinë “BOSSA - NOVA”
Vija në çdo aksham si Brazilian, me SAMBA në mejdan
Erotizmi na tërboi rëndë dhe e tejkaluam krejt Dynjanë ...
E njëjta Lodhje mekanike, një Ritual i neveritshëm, vit për vit
duke i shtrënguar të njëjtat Vida, në një Ritëm hipnotik
Si Robot në shfrenim: Të putha në këto Vise ...
Po e vras çdo Mendim, idhtësisht gjer në Trishtim
Në rrugët e SALINAS-it, ç’ëndërronte Miku JIM?
Asnjë frazë s’ma përshkruante Ekzistencën e pa busull
Sallata moj e dashur, nuk bëhet pa një Uthull!
S’po guxoj ta shpreh sonte, Dëshirën e KUPIDONIT
i dyzuar me Urdhrin e Diellit, mbi shtresën e Ozonit ...
Si Kungull para Televizionit, i uritur dhe pa Ndjenjë:
Brit e gris, o Derr, o Pis ... se Lavirja të vesh me Nemë
mos e prit XHEVAHIREN, me një Pendë, por pa Pemë!

Lëre Jetën tënde autentike, të kullojnë në Liri
le të ngjiten Lëngjet e Degëve, në Trungun e Lisit të ri
Këngët e tua sekrete, Klithmat e fshehta
Festivali i Pasioneve që lulëzon në Magji ... !
A e di, moj ELODI, që Poetët e rinj spanjollë
shesin rrënjët e tyre, vetëm për një Whisky
O Bir, na e more Fytyrën në tërë Malësinë!
Të revoltohet kush të mundet, sipas disa Kanuneve
Shoqëria në ankth e sipër, dhunon Fjalën e lirë
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programon strukturën e Ëndrrave dhe të Dëshirave
Pse gjithë këto “Fast-Foode, Klube dhe DISNEY Lande?“
si e fakton Zgjedhjen tënde, në gjithë këtë Mutsihane?
Patjetër, je e diktuar në një Shthurje barbare
po vijmë për ta kënduar, një Këngë sa për hajgare ...
Përveç ekzibicionizmit tartar dhe ultra regresiv
Narcisizmit progresiv, Egoizmit steril e primitiv:
ku gjendet Personaliteti yt i vërtetë hapësinor?
M’u duk vetja i qetë, në Planetin jashtë kohor!

Shikomëni mua, në Kafazin tim të koduar
si një Skllav i trajtuar, totalisht i droguar ...
Me askënd nuk flas, s’merret askush me mua
nëse nuk ndjehem mirë: A ma gjeni një Grua
ndonjë Zog gomarice, sa për të më shpëtuar?

Gjithë ky Mediokritet, o vaj medet
që derdhet në Detin e shkretë, plot Batica e Plehra
Pas ëmbëlsirave magjike te zonja GRETA:
shko këtë pasdite, te Mjeshtri i skicave
që t’i skuqin direkt Bythkat me Hithra!
Dikur, nëpër Bare në modë dhe Diskoteka të PARIS-it
vallëzoja pa pushuar, plot qejf, në mes të Publikut
e Shtuna ishte me Ethe, në premtimin e Fikut ...
Pavarësisht revistave erotike: “PLAYBOY and CO“
qeshja, sa Barku niste të më dhimbte, mbi Lumin ESKO!
Spontaniteti aq i dëlirë dhe Jetët aq të papritura
shokonin Opinionin, e Karkalecave të grisur ...
Auto-stop për çdo Mot, e Përkëdhelje plot Guxim
buzë Autostradave, që të çonin gjer në Perëndim! Jepi gaz, MARILIN!

Si kundërpeshë poetike, për gjithë intelektualët, pa bosht
që kanë hedhur Mendtë e kresë, si Kosin në një Kosh
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duke na shitur një Gjuhë druri, të lustruar në pseudo-kulturë:
erdha me këtë Univers unik, që mund të ketë Vlerë dikur ...
S’ke më asgjë të re, për t’na treguar moj Dosë?
Ta porosisim një “Shampite” të shoqëruar me një Bozë!
Do ta çartallos Trurin të molepsur me mjaft Dhjamë
e pashë me sy Poeti, anembanë Çorbelanë!
Meqë asgjë nuk po ndërtohet normalisht në këtë Botë
të fëlliqur e të ligë, duke folur me Pordhë
gabelhanja na zuri, si Grenzi mbi këtë Çorbë ...
Po i marr lakmi këtij Plaku njëqind vjeçar
i cili e ka ruajtur si një Thesar, pafajsësinë e Fëmijërisë
Jam MYSAFIRI i rremë, i një pjese të vetvetes
dhe i huaj njëkohësisht, gjer në orën e Vdekjes ...
Me shekuj larg e larg, në Bashkim apo në Shpërfytyrim
do e takoj Binjakun tim, ndoshta në Përfundim!

Dëshiroja të të mbuloja moj Lulore me ca Përkëdhelje, e Ëmbëlsi mjaltore
kur zilja e Shpirtit të tringëllojë në rigjetjen e Zemrave tona
dhe të xixëllojmë n’Ëndrrat yjore, buzë Liqenit ku ndalet Koha ...

E mërkurë, më 13 tetor 1982 - 2019, në zyrën e punës në ORBEM, i detyruar për ta bërë një formacion nga
bordi tjetër në ONEM (dy Organet shtetërore belge, që merreshin me çështjen e Papunësisë).
Burokratë që gjestikulonin formalisht sa për t’i justifikuar rrogat e tyre brenda një Pune fiktive pseudo e
rëndësishme në teori, po e fituar vetëmpërmes Miqësive, Militantizmit dhe Klientelizmit politik ... sa për Sy e
FaqeNdërsa ne, me një pjesë të Rinisë anarko-poetike, majtiste e orientalisteluanim rolin tonë, në skenën e atij
Teatri social, për t’i përfituar ca të drejta sociale pa marre, ngaqë Artistët autentikë, dihet që nuk fitojnë shumë
Parepor zhagitën gjithë Natën me shoqëri nëpër Kafe, duke pi Birra, Verë dhe Cigare dhe sidomos, jetojnë
n’improvizim total, pa Padron as Gjeneral, e jashtë Orareve
Ec e thuaji Rembosë: “të jesh skllav, që nga mëngjesi gjer në mbrëmje, çdo ditëtë javës, në një Punë-muti pa asjnë
interes, sa për ta fituar një rrogë minimalegati e afërt me çka t’ofron vetë sociali?”A është e pranueshme për Van
Goghun?
Shoqëritë moderne, duhet që ta kenë të ligjëruar një “Statut special për Artistët” autentikë, profesionalë të
vërtetë, me garancinë e një rroge mujore modeste por korrekte. Pastaj do ishte normale që edhe Shteti i tyre, t’ua
kërkojë një llogari minimale: “Dakord, po çka na keni propozuar konkretisht në punën tuaj krijuese brenda
vitit?” Sa për ta justifikuar moralisht para gjithë Shoqërisë atë statut dhe atë rrogë, si garanci jetësore! Dhe nëse
s’kanë bërë absolutisht asgjë: jua heq!
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TABLO - 5
AMERICAN EXPERIMENTAL PUZZLE, IN “PANMUNJOM”
Çel kanale provizore, moj Qyqe, në sheshin “SHERATON“
për BOBIN me brekë të shkurtra që na sallamaditet në Sallon
duke na shitur Mend dhe konsideruar veten si Padron!

Ju predikoj Bubullimat tekstuale, pa Grupe seksuale
Vargjet kripë e piper, me erëza të papara
dhe ëndrra-vizionet e mia, eterike e manuale ...
Dielli i kuq e përgjak Horizontin në muzg
më ngatërronin shpeshherë në TOBRUK, me të mjerin HULK
Tregomë mua, o Maçok pushbutë e ledhatar
për Jetën vetmitare dhe Çastet e fundit në Litar!

Po Qeni shqiptar, si i ka Hallet e tij ekzistenciale
nga i vjen Besnikëria, pse nuk shitet për Pare?
Ç’më bëre o GJINOVEFË, që kalove në këtë kthesë
isha i koncentruar për besë, në Mesazhin e Fesë ...
Shkëlqimi frifrik i Dekoltesë sate të bufatur
m’i shkundi pak Neuronet dhe më la të luhatur
Ashtu si dhe Gusha jote, me erë Lulesh dhe Kajmak
ka për t’më sjellë Fat, dikur në këtë Konak!
T’ia marrin një mendim të saktë, Plakut të Bajrakut:
m’i kalle Ethet e Malit, deri në fund të Barkut ...
Sa po shqelmoj mes Dhembjesh, gurët e strallit
gjithsesi, po ta them përgjatë Ngjitjes së sokakut:
e kam dashur aq shumë, dhe përtej URANUSIT
për t’u ndarë me këtë Nimfë, më pret fundi i Pusit ...
Sipas një Sakati, nuk pritet më riardhja e SPARTAKUSIT!
Skllavi, skllav do të mbetet dhe Pronari, pronar ...
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Por siç thonë disa Tekste: mund t’na rikthehet JEZUSI!
Po e shfletoj këtë Roman katolik me Qejf, n’ishujt MARKIZË
teksa ti ëndërroje ca Takime sekrete, në Xhunglat tribale
Bota që na pret, mund të jetë idilike, moj ELIZË!
Të duken Pyjet e egra si Parajsa, për dëfrim me Spirale ...
Me POL GOGENIN, skicuam pafajësinë e Vajzave
kurioz në pafundësi: Do i shndërrojmë ca Kanale ...
Krejt të uritur, të molisur, pa qiri dhe të fikur:
dëgjuam RADIO-KONTAKTIN e Shpirtit të përzhitur!
Mbi Tokën e ashpër mistike, plot hare e gëlim
rradhiti Tullat e Shtëpisë sate, se më dukesh i pakuptim ...
E përcolla IONESKON në PARIS me një dubël Gjin
siç thotë Halla ime: jemi të rrethuar me Xhinde!
A je nga këto vise, o Japonez i thatë robotik
me kë do të luftosh, në Universin futurist?
Pa horizont poetik, i ngopur plot me Stres
Pëllumbi të dhjeu në Ballë ... shko për lesh në rrebesh!

Numri i madh i Abonentëve të dështuar sharlatanë
çdo Ditë po zbret e po rritet, me Shifra stratosferike
Kurse prapanica jote, o Çupë, po ngushtohet me Stërvitje
në Sportin e keqpërmendur, pervers të Ashpërsisë
Imazhi na dominon në udhëkryqet e Fantazisë ...
A na i qethe gjithë Delet, o Mistrec për dreq
se pa vajtur në Pazar, do ngelemi me një Pshesh!
Sipas rrotës së kohës, pa rikthim në GILGAMESH:
do sillet Fati ynë, si Lojërat televizive, more Trulesh!
Kompletojeni sa më shpejt, Formularin e Shërbimit ushtarak
duke përdorur Zarfin e Kasapit nopran e dështak
Puna s’ka më afat, në Kazermat në DALLAS ...
Nuk na mjafton Jeta, që Gjynahet t’i lajmë, me Kokë në thes
shkova me ca Hipikë të shkretë, në një Ashram në UTA PRADESH
“PEACE and LOVE” ju thashë Anglofonëve: veç Dashuria t’afron në Xhenet
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“What’s going on here” më pyeti Alan GINSBERGU, në EVEREST?
Diktatorët janë demonët e Vdekjes dhe të Harrimit
po kush mutin do na vijë, pas LENIN-it dhe STALIN-it?
Sinqerisht: A jemi për Demokraci, me shekuj të nënshtruar
shpirtzi dhe t’inatosur, shkatërrues dhe të çrregulluar?
Na duhet urgjentisht, për t’u pastruar dhe riprogramuar
për t’iu përgjigjur të gjitha Pyetjeve, që s’i kemi ende formuluar?
Na u fshi Biografia, e Kaluara, gati gjithë Historia
uroj që rrënjët e fundit, s’do na i përpijë Lubia!

Në kampionatin e Futbollit Flaman, o Babaxhan!
ia bëra tri Gola, flamanes së bukur, në Fushat plot Lule
I abonuar në Patate e Mish Pule, kërkova një derman
Frati i tërbuar më tha: “Të pret si emigrant, fronti në KURDISTAN”!
Nëse i shtyn Fshatarët, në një filozofi plot Dëshpërim:
ta pres Pagesën e të shkuarit në KARAIBE me Pushim!
Ne na duhen Klona, komplet të zhytur në Prodhim
e jo Artistë të droguar, Filozofë të vonuar, që zgjohen në Prërim ...
HOLLYWOOD-i, ku po endesh sot, si një Kalë bardhosh
t’i ka larë rrobat, më bardhë se bardhë, more Racist i bardhë!
Do i kesh të Pasmet krejt transparente, diçka e paparë
sipas BIG BROTHER-it, dhe Sigurimit modern elitar
Shteti, do kontroll disiplinor, dhe ca tonë Bar, për Gomar ...
Kur janë të trulluar dhe t’okupuar: e fikin çdo Sinjal Kombëtar!
O ti, Qelbësirë laramane, pa Pigment as Besim
ATDHEUT tënd, pse ju zhduke, Dimrit plot Acarim?
Vuaj e vuaj aq shumë në Emigrim, laj Pjata dhe Latrina
më shkojnë Lekët, nëpër Baste sportive dhe te Medicina
Po ndjehem tepër i HUAJ në Vendin tim, si Jetim ...
na invaduan të tjerët dhe pshurren në Emrin tim!
Ah, sa vështirë, ta lesh Gocën e VILVORDIT, plot Pasuri
të zhytur në Mërzi, kur t’i ofronte në Jetë, disa Garanci
pasi pesëdhjete Vajza në mëkat i ke futur, plot Krenari
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e dhjetë Fëmijë të bukur, vrapojnë nëpër Komshinj
pa e ditur kë kanë Babë, në gjithë këtë Çmenduri?
Një e fejuar në çdo Portë, një Nuse besnike në Shtëpi
grahja si Kosovarët, nëpër ZVICËR e GJERMANI
të cilët vijnë për t’na shitur Moral, Zakone e Fisnikëri!
Le të vazhdojë gjithë kjo Mesjetë, për disa Deceni
pasi e gjejmë vetveten, vetëm në Konfuzion dhe Mjegulli ...

Në moshën e artë njëzet vjeçare, sikurse im Atë
përqafova ALDEN dhe Karrierën ushtarake, pa ngurrim
ishte Film surrealist i BUNUELIT, gati një Provokim ...
Fitova ca Grada në Sorollatje me nge, dhe në Kërcim
Urdhrat që m’i jepnin, më mbushnin plot Zhgënjim
Luftëtar i imagjinatës, në një Ushtri të nëmur Salloni
u ktheva në LAPONI, ku më prisnin Zanat e Kronit

Mik i MUHARREMIT dhe i përgjegjësit të Haremit
në Odat e Emigracionit, me përralla, u bëra Axhami
Gjenerali i marrë, i Brigadës së pestë të Fjalëve, në batërdi ...
Më kapi një lloj Ftohje, në këto Klima ekstreme të Veriut
m’u duk vetja, më i afërt me Ariun sesa me Njeriun ...
Ma këndo një Ninullë fëmijësh, oj LOKE, sa t’më mbyllen Sytë
dolëm nga të gjitha YALTAT ndërkombëtare: Më pykë se pykë!
Kokteji anti-sinus, do ju serviret herët në Mëngjes
kurse për Kosinus e Kumulus, do ju flasim nesër në Fakultet ...
M’u zgjua Dashnorja e krekosur, me qejf në Thes
isha gati të jepja Dorëheqjen në Shesh, pa bërë abdes!

Këtë dimër, o Vëllezër sqimatarë: kam parë ç‘kam parë
por shumë rrallë në këtë Pazar, kam parë Poet trutharë ...
Rinovoj garderobën e Pilivesës së parë
me hapa të mëdhenj, ngadhënjimtarë ...
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Komandant i këtij Regjioni të shkatërruar në Perriz
hedh grepin e Baronit, të kap REXHINËN në PARIS
Katër stinë për një Kohë: na mbyti ky Kokërriz!

Është e kotë moj SHOTË: sado të kujdeset i Gjori nopran
Sëmundja gjen rrugë: më ra Murtaja në Dimrin katran!
“prapë ky Pleh-plehu, me Pushim të gjatë mjekësor
më mirë ta kishim lënë me Këmbë zbathur mbi Borë ... ”
bërtet një Gjerman mizor, më tepër se i keq
ndërsa Togeri më thotë: Çka pret, eja shpejt që të të qeth!
Vazhdova me INESËN, një Regjim drakonian, në Ferrin sartrian
por nuk humba nga Dhjami im, asnjë Miligram ...
Me ca Ndihma kinetike, në Netët plot SEKS ekstrem
do ta bëj këtë Femër derrkuckë, që lëshon kudo Tmerr
ose për Xhenet ose për Xhehenem ... AMEN MEN!

Shef i Bolshevizmit në Tempujt aziatikë:
imponova masën e Orizit, shoqëruar me dy Fiq ...
Asgjë nuk përputhej në gjithë këto Paradokse
llafosnim me ca Shuplaka, nganjëherë me ca Bokse!
O e shkreta mitare ROBINË, e ngelur në Dritare
duke i spiunuar të tjerët, për ndonjë Kafe apo Cigare
Të shoh kur e shet me ngut, Detergjentin e skaduar
më vjen keq që deri sonte, askush nuk të ka fejuar!
Në Tramvajin e Natës, ora dymbëdhjetë ka kaluar
vetëm Shofer DELI s’flinte, i frikësuar dhe pak Bohem
nga Hija e tij e pafiltruar dhe Sigurimi i Vendit, pa vend ...
Shoqe po ta them, më nevojitet urgjentisht një Melhem
ma skuq Suxhukun gradualisht në: “HIGHWAY to the HELL!”
Mos nxito me Qullin e nxehtë, i sapo dalë nga Furra
do e kalojmë këtë Pranverë, aty ku fillon BUNA ...
Ca NIMFA të përvëluara, buzë një Shatërvani të zi sterrë
dëgjonin Puhizat e erës së jugut, Zërin e Natës në terr!
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“Ti amo, MARCELO”- më thotë plot afsh SINDIRELA
e bukur si Shtojzovalle ... sy bishë, flokë kaçurrela
eja të bekohemi, nën këtë Shi, që s’bie përdhé
me një Mace nën Gji, të besova pa ndërpre ... !
Më ngjan se je mërdhi, nga Përgjumja dhe Bjerrja
idetë vijnë dhe dalin, strehë në strehë, gjer sa si nxë as Dera!
Hej DEMON, mos qesh si LOLI i lajthitur, pa e ditur pse
se askush nuk e di në TAIPEH: pse u bashkuam dje?
Kjo nuk do ta ringjallë aspak Ekonominë kombëtare
edhe pse Populli na thotë: “kemi Depot plot Arme!”
Zëri unik i Priftit ushëtoi në mes të Katedrales
Në rubrikën “mobil e alibi” të një Gazete të pavarur:
deshëm ta dimë që në Prill, pse ngeli Viktima i varur?
ALI BINAKU vendosi paketën e tij me Cigare
mbi Tavolinën e rrumbullakët, t’ekipit redaksional
porositi dy Gazetarë, për ta zbuluar këtë Marre!
I kam punët keq e më keq, me AMELINË, po mos na bëjë Bujë
sepse njihem mirë nga Populli, prej JUNIKU deri në FUSHË-KRUJË ...
E hëngra një Grusht të fortë në Stomak
pasi tentova të shuaj një rrëmujë në Sokak
Çka m’u desh të ndërhyj pa lidhje në LAPRAKË
për t’i pajtuar për një Sallatë, dy Shkërdhatë?
Jemi në një Seri Policore pa idol, Mister Billy IDOL
ngaqë Producenti ANADOL nuk është ende Gogol ...
Zgjohuni nga Gjumi shekullor, o të mjerët KAUBOJ
na pushtoi edhe sot, papritur, Shkretimi MONGOL
kurse Civilizimet botërore, na lanë të habitur mbi Stol!

Kërcente një Vajzë në një Ballkon të qëndisur në Arte plastike
afër Bimëve ekzotike, me ca Hedhje të bukura nevrike
Diplomën e saj daktilografike, ia përpiu Balena mitike
shtojeni edhe Peshkaqenin ose Muranën koralike
që ta kemi gjithë Panoramën e bukur oqeanike ...
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Nëse ju kap Mërzia e madhe globale, me mijëra Skandale, pa Sandale:
dijeni që brenda meje, po vlojnë sot, Urrejtje të papara
ngaqë Koha aq banale, na i flakosi ca Valixhe plot IDEALE
me një Dëshirë aq të madhe, për një SHQIPËRI legjendare
një Popull evropian, mitik e antik, me Vlera fenomenale!
Në rrugët e SINGAPURIT, duke ju fshehur Horrit
mblodha Bananet e Dashurisë, nën Çatinë e Lumturisë
në Kështjellën e Ali PASHËS, më erdhi lazdrimi i Dhisë ...
Po ç’thonin Pleqtë e Odave, të ngopur në Mesditë?
“Filloni për të ditur, çka keni brenda Shtëpisë
pastaj futuni gradualisht në Fushat e Historisë!“

Dakord, po kur do na vijë Vaksina kundër idiotësisë?
Kjo BOTË me Zogj grabitqarë, në egërsinë e Pritës
t’i gëlltitë pa teklif me Hyzmeqarë edhe Pjatat e ditës
Mënyra sesi e gëlltiste Aspirinën, në momentin e Kokëdhimbjes
përputhej me llafollogjinë e Hiçit dhe të Frikës
në Kullën e luhatshme të PIZËS ...

Ngjiten përkëdheljet e mia lart si filiz, në Pikat e kuqe
të vadis me Farën e palcës së kulluar të prikës, o Nuse!
Poeti bridhte me vite, nëpër Qytezat plot Mite
kish harruar tash ca Kohe, ku ndodhej shtëpia e LIZËS?
E mirëpritën ca Çobanë me kos, djathë dhe Bukë misri ...
Këndonte në Luginat e njoma nga Shirat e pranverës
Nostalgjinë e NORËS, ku i kaloi Rinia, si ëndrrat mes Erës ...
Zëvendësoi pa problem me FISHTËN, Dashnoren time të arratisur
me KRISHTIN e ngritur, në Meshën e së dielës, në Katedralen e panisur
Të duken fillimisht të mira, por të fikin, për një VIÇ më të pajisur!
Ma përgatit Banjën e nxehtë, o Tulloshe e shkretë
Marsejezën do e interpretojmë pak më vonë, në KRETË
në Tempullin e KNOSSOS-it, gjatë një Mbrëmje të qetë
“Oh yes ... je vois la Vie en rose“ French Kiss, crazy GRACE!
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Si Baroni i Ndrangetës, sipas Traditës së vjetër në KALABRI:
vendosi një Sistem elektronik e futurist, komplet të ri
për antivjedhje dhe antipërdhunim, në gjithë ITALI!
Kurse në FERRARIN e tij, të porsablerë në Çarshi
ekspozonte Femrat e huaja, të destinuara për ARABI!
LET’S DANCE WITH DAVID BOWIE ... në DUSHAJ dhe në GRIJË ...
Po me shumën e Parave të mbledhura nga Pambuku
çfarëdo të mendojnë Rosat e egra, në mesin e Gushtit?
Patatet duan kohë për t’u pjekur brenda Prushit!
Po jua them me plot kompetencë “votre Ekselencë“:
i respektoj dhe Armiqtë e mi, si t’ishin të Shenjtë!
O ZOT i madh, që sundon kudo mbi këtë Botë
ke harruar të më kujtosh Delet për Kullotë ...
Ndeshjen e Futbollit të shtunën në GJAKOVË
dhe Lojën në Sinkopë t’Anton PASHKUT - “Oh e Gof!”
n’auto-stop për VERMOSH, llafosa me një Popë ...

Aloo! Mirdita Zonjë: Mos është IZABELA ulur në Divan
ma jep këtë të pa Fytyrë, pa Fe, pa Shpresë e pa Jaran?
E dua, sepse shpeshherë, më ka befasuar nën Jorgan!
Eleganca që ia mbulonte Trupin, teksa ecte në Shesh
vërtetonte pa asnjë dyshim, Pasurinë e saj të paskaj
O ROBOKOP, i thava Hundët e trasha në Sisët e saj
atë Vajzë për dreq, e kisha në Lëkurë gjer në Kiamet ...
Papritur e pakujtuar, në një Mëngjes të mjegulluar
Puthjet e saj më freskuan, si Uji i kulluar!
Në Fletoren tënde, e Dashur, shëno shpejt me kujdes:
kemi luajtur me Japonez pas mesnate, një Bixhoz kinez ...
Në të gjitha Kazinotë botërore, përtej LOS ANGELESIT
Kamata të mëdha na presin dhe Borxhet do na vdesin
Trishtim e rrebesh! Kush flet për Pastrime kulturash
e ka Vendin e tij, mes Shtrigave dhe Bushtrave ...
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Mendon për Pushime mjekësore të paguara nga Shteti
çdo Revolucion i imponuar, devijon patjetër te Tmerri!
Të dua si i marrë, mes dy Telefonatave aborigjene
në Hartën e Sentimenteve, zbulojmë ca Fenomene
A mund t’i zgjidhni deri të Premten, dorë për dore
Dialogjet tona intime, mjeshtërisht të pagdhendura?
Mes Halucinacioneve të përziera, me ca Meze dhe Verëra:
mbylleni këtë Artist fajtor, s’kemi nevojë për Dëshmorë!
Ka pasur VLERË, për tre Vetë të shkretë, por kush ia kuptoi Tekstet?
Në gara me Biçikletë në TRIESTE, dështoi në të gjitha Testet!
Në Qelitë e thella plot Lagështirë, le t’i kalben të gjitha Kockat
do e vajtojnë dikur në Pleqëri me siguri, Djemtë dhe Gocat ...
S’na hyn në Punë gjithë ky Delir, mëngjesit në të gdhirë
duhet t’i sigurojmë Popullit, së paku Bukë e Gjizë

E imagjinonte veten e Bukura duke ngrënë rratatuje
shtrirë për shtatë palë Qejfe, në një Shtrat bambuje
Në Festivalin e Përkëdheljeve magjike në mes të NISËS
vallëzuam të dy hyjnisht, si në Tablonë gjigante të MATISIT ...
Nuk me duhet me shumë se kaq, o Ngordhalaq
për ta mbështjellë Memorien, në një Mëndafsh për merak
pas një Udhëtimi të këndshëm e tejet erotik, në Tropik
me MILLER-in, në PARISIN magjik, dhe ca Kushërinj të tjerë poetikë!

Krisja pa kufij dhe Zbrazëtia mëkatare
shuheshin në Siluetën e saj të zbehtë
Sipas Fjalës të IMAMIT: I bëmë ritet dhe betë
po kush i zotëron gjithë Epshet, në këtë Verë të nxehtë?
Do e marr Shpatën e SKËNDERBEUT, si një INDIAN i revoltuar në Pazare
Mesazhi im i fundit, Shishe e hedhur në Det: nuk do matet me Pare ...
Nga TORONTO e largët në TIRANËN e Demokracisë:
Pantallonat e saj kishin ruajtur Xixëllimin e Rinisë
palën e Kryeneçësisë, krenarinë e SHQIPËRISË!
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Ti i lave YJET në ekstazë, pas Derteve të kësaj Bote
Sytë më flinin të vetmuar në Krevatin me pupla rose
A e di sa të kam dashur, moj Shoqja ime ROZË?

Ju predikoj Bubullimat tekstuale pa nxitje seksuale
dhe ëndrra-vizionet e mia eterike e manuale
“Dielli i kuq e përgjak Horizontin në muzg”
Tregomë mua, o Maçok pushbutë e ledhatar:
për Jetën vetmitare dhe Çastet e fundit në Litar!

E martë, më 16 nëntor 1982 - 2019, te Zyra e Punës Orbem në Bruksel, duke luajtur rolin e një Personi të
përkushtuar i cili kërkon realisht Punë para një Viçi patetik, i cili aktron brenda Kornizave të tij kafkaiane si
Kloun, kinse është duke e kryer perfekt Detyrën e tij formale, sa për të më ndihmuar,ndërkohë që nuk e ka fare
Mendjen aty, as që i jep 5 lekë për mua, por e mendon Gruan, week-endin, Fëmijët e tij, Dashnoren e lazdruar,
financat, dhe çfarë do bëjë konkretisht për ta menaxhuar gjithë atë Lëmsh, pasi tani Pushimet e vitit janë duke
iu afruar?
Kjo është pikërisht Arkitektura e një Shoqërie moderne, komplet e falsifikuarnë të cilën gjithë Posturat debile,
Frazat sterile, e Veprimet fiktive të përditshmevijnë për t’na helmuar gradualisht, për t’na fajësuar,
margjinalizuar ose denigruar.
Dhe tani, në vend që të na kuptojnë dhe të na ndihmojnë: na pengojnë për të avancuar, e për t’u zhvilluar siç
duhet, por na i diktojnë Normat dhe Planet e tyre, ashtu siç i kanë programuar ata vetë për ne, me pretekst
kinse, për ta gjetur dikur vetveten në rrugën e destinuar! Dhe natyrisht, vijnë me Skema t’imponuara
artificialisht dhe duke na ushtruar një Presion maksimal, që të hyjmë më në fund, në shinat e tyre robotike dhe
të korrespondojmë me çka e quajnë ata “normale”.
Por cili është Qëllimi kryesor apo qenësor i Jetës tonë njerëzore mbi këtë rruzull tokësor? Vetëm për ta gjetur
Vendin dhe Rolin tonë autentik në një Shoqëri të caktuar dhe përmes asaj, për të qenë deri diku të lumtur dhe
të ekuilibruar!
Pse? Sepse e njohim ROLIN tonë në këtë Botë, e kemi të fiksuar dhe të asimiluar, pra është në Harmoni të
plotë me atë çka kemi zgjedhur lirisht vetë, seleksionuar dhe filtruar. Pra e dimë në vijat e mëdha se çka jemi
duke bërë dhe çka kemi dëshirë të transmetojmë, pas kalimit tonë në sferën tjetër të panjohur ... !
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TABLO - 6
KOPÉ BERRASH TË MAJMË PAKISTANO-AFGANË
DUKE NGRËNE PLISA KËRPUDHASH NË KAZAN
NË NJË MAUNË RUSE ME MBULESË TË GRISUR NË TAVAN
MES IZIDORIT GJUMAXHI, I FIKUR DHE I IKUR NGA PUNA
DHE TARTUFIT HAJGAREXHI, SHOQËRUAR ME CA MAJMUNA ...
ANGAZHOJMË PËR PARTINË, SHPI PËR SHPI: NJËMIJË SPIUNA!

E mashtroi Sekretaren e tij, të eksituar
me Gruan e tij të pabesë, por të betuar ...
Kjo shkaktoi një Skandal të vërtetë anal
në Zyrën e Zotërinjve, që shiten plot Moral!
Nëse mirë e peshoni këtë Teatër të tërbuar
që po luhet mes Punonjësve të paimunizuar:
mund të më dekoroni pas Vdekjes, herëdo kur
në pjesën e errët të Hënës, afër Çezmës së Teqës
apo në hapësirën blu-artë, të Planetit VENUS!
Mund t’ua lë për më vonë, një Enigmë me Rebus
pasi të pleqëroni në Bush, mbi Mitin e Feminitetit ...
Kurrë s’më erdhi nga ti, një Fjalë e ëmbël, moj OFELIE
përtej RINIT teutonik, NILIT faraonik apo TAMIZËS british
Do të ma kopjosh 100 herë, si Dënim gratis:
ky Tekst, pa kokë as bisht, ma shëroi Krizën fiks!

SHEFI ua rekomandon Menynë Gastronomike
I punësova gjatë Ditës, 16 Nëpunëse pise
të zhytura në Shejtani, gjysmë IBLISE
po asnjëra s’ju vjen deri në Gju ... moj Mike!
Ma admironi Sekretareshën, me Prapanicë historike
e ardhur pa asnjë Shkollë, nga Fiset prehistorike ...
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Kushëriri im, i arnoi Muret e tij me Gips e Dërrasa
të kalbura me Lagështirë, por Trapin nuk ia plasa!
SAUNA skandinave është rreptësisht e ndaluar
për Gratë shtatzëna, të afta për të qenë Nëna
me shenjë të Horoskopit “AKREP dhe DASH”
Kemi vendosur të dënojmë me Shurr në Tas
çdo Ardhje me vonesë në “CARWASH”
Stoli në të cilin u ul Lartmadhëria e tij, i pasiguresë
u ngjyros nga ca të Shkretë, me bojë Kungulli papërtesë
Ka një muaj që Shoqja ime BESË, nën fallin e MYZEQESË
e luajtur nga Mendtë e Kresë, më la pa një Fërgesë!
Praktika e Gjuhëve ruse e kineze dhe Hajmalitë norvegjeze
janë të kërkuara sipas KADARESË, gjatë Dimrit të madh
U bëmë Vëllezër për jetë, duke u rrah në këtë Livadh
me Mongolët e Stepave e me Tartarët ... O Zot i madh!

Në vitin 1982, gjatë një Moti krejtësisht të qetë:
çmimi i Makinave të Larjes është rritur përpjetë ...
Ç’më shiko, o e Dashur, si të isha një Xhind
pasi nga larg apo për së afërmi, të dua 100 përqind!
Fytyra e saj shumë e hequr, me rrudha e preka
Syri i shushatur dhe Çehrja mjaft e zbehtë
dëshmojnë për disa të Meta në të tatëpjetë ...
Vitin e kaluar, i bleva pesë Shefa me “FETA”
Ku do i festojmë Kreshmët, më thuaj, more Xhan?
Orgazma astronomike, e kapi befas në Stan!
Për ta arritur një Standing të tillë, zoti Kapedan
kemi punuar si Skllav, për Ndërtesat në mejdan ...
Mixha BENZ nuk i pushkaton të Dënuarit e pafaj
Ekspertët tanë llogaritarë hipën në një Tramvaj
Janë t’abonuar në një Stazh të rëndë perfeksionimi
Kur do të pastrohemi nga Markzismi e Leninizmi?
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Kërriçët ngjyrë rozë, iu buzëqeshin Urtakëve thinjokë
Para se t’i gjykojmë Efektet e rastit nën Drogë
le t'ju kthehemi së pari Shkaqeve dhe Fakteve!
Plani pesëvjeçar u zbatua me sukses ...
do të kemi mjaft Grurë dhe Qullë për sivjet!
“DON JUAN-i” përfundoi Karrierën e tij
si Patriark Familjar, pa Thesare në Pazar ...
Partia jonë, i di të gjitha, more Zagar
mos tento t’na hedhësh Pluhur syve për iftar!

Duke u dashuruar me Goca nëpër Lugina:
m’u kujtua një Stërvitje, teksa vraponim nëpër Mina
Mëngjeset me Gjimnastikë të huazuara nga KINA ...
Epshi vullkanik më zuri për dhjetë Stinë
Pionierët e Malësisë, m’u afruan kur ra Drita!
“POM-POM GIRL-lat” plot Krenari parakalojnë si Hyjni
duke pritur ca Miliarderë, të babëzitur në BRITANI
me “Aston Martin dhe Rolls Royce” të zi ...
Pas Ceremonisë së Synetit, në Plazhet e HAMAMETIT:
a thua Çupëza e Fshatit vlen sa Vajza e Qytetit?
Sa më tepër që ia shprehte Dashurinë e tij marroke, të pakufi
ajo e mohonte si anti-Njeri, e inspiruar nga NIETSHE, pa asnjë Mërzi!

Kohë pas kohe, i kontrollojmë Aftësitë
e Klientëve tanë të manipuluar ...
Zoti LEON: pasi i ke Prindërit e trulluar
do të vraponi 10 herë rreth Oborrit të mallkuar!

Oj Zemër, mos imagjino Gjëra të kota
duke deklaruar nëpër Komshinj
që të kam shtirë fall e bërë magji ...
Kështu është Jeta me shekuj, tha Bajram CURRI në DRAGOBI!
Dikur ju mbaja Fjalim idiotëve dhe i fryja me Bukë në Shtëpi ...
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Po të kishim studiuar, aq sa kemi humbur Energji
me Emigrantë absurdë, arrogantë e badihavxhi:
do kishim kryer ca Doktorata dhe do ishim bërë Pari ...
Në BRUKSEL: edhe Arabët e Afrikanët kanë hyrë nëpër Ministri!
Kurse ne shkëlqenim në Bixhoz, Lojëra Fati, Baste dhe Pirateri
t’asistuar që prej nga Lindja, ekspertë në Dembeli!
Për 50 vite në minimum, 5 Beduinë të Shkretëtirave magrebiane
do na udhëheqin gjysmën e Kryeqytetit belg dhe evropian, me 5 Bashki ...

Por ta pyesim veten si Popull i parë ku jemi sot, ne si Shqiptarë
ultra shkatërrimtarë, të paparë dhe të përçarë?
Zgjohuni, o Mëkatarë, komplet antikombëtarë!
Kapeni fatin tuaj në Dorë, në gjithë këtë Pazar!
Është punë madhore, more Minj, për Qytetarë plot krenari
e cila do shumë përkushtim, Filozofi dhe Psikologji ...
Siç thotë Nëna ime Xhevahire SADRIA, bijë Vuthajsh e fis Kelmendi:
“Ka Njerëz aq patetikë, që se dinë fare Rendin
që iu mungon vetëm një Këmborë rreth Qafe
për t’i përshkruar ... aq na e turpërojnë Vendin!”
Po të merrnim Shembuj të shquar prej Botës së civilizuar
do kishim përparuar dhe do ishim të përmendur!

Të gjitha Shpenzimet ekstra profesionale
do të jenë padiskutim, në Ngarkimin tonë
me përjashtim të Shampanjës dhe Kaviarit
që nuk ju takon në BOSTON, more “Cabron”!
Kam falimentuar tash ca Vite, pa u martuar
nuk jam në gjendje të paguaj, por të dua ...
Bëji thirrje ndonjë Organizate Humanitare të Kombeve të Bashkuara!
Dreqi ta hajë këtë nder, o Zonja e Bekuar:
më janë grumbulluar 100 Fatura, që ende s’i kam paguar!
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Tash e mbas, e kam kuptuar dhe jam i vaksinuar:
do të bëj siç thoni ju dhe do të shkoj, ku shkoni Ju ...
Origjinaliteti me çdo kusht, në një rreth të robotizuar
po të linte me të vajtuar Populli mbi Varrezën e premtuar ...
Jeta është Prostitucion dhe Kompromis, more i hutuar!
Rrjedhim nga një Familje mjaft fisnike, me emra
me Virtyte të përmendura në Bjeshkët e nëmura
Do ta gjeni Loken tuaj në një Bodrum përbrenda!
Nestor MARTINI u kall flakë gjatë Luftës së parë Botërore
Sa kurorë dhe dekorata në Mbretërinë e Dëshmorëve?
Duke kaluar nga Njëri te Tjetri, u shpëtoi Hunjve të HUNËVE
Si Dhelpra dinake, u ikte gjithë Spiunëve ...

Kur ta pleqëroni mirë të Kaluarën tuaj:
do t’ju ftoj për një KUSKUS në KRUJË!
Potenciali i këtij Huti prej “HOTI e GRUDE”
u njohtë në fruar, nga Fjalori francez “LARUS”
Si u shpall ky i droguar, me ARMANI, i parfumuar:
“Punëtor“ i kualifikuar për Fjalën e lustruar?
Më lini të rrezitem me një Tuniziane vigane
për dy Javë të mira, diku në SUSË
më keni lodhur me llafe nëpër Kafe, për të rënë në një Pus!

Për ta festuar hapin e parë të Njeriut në Hënë
jeni të ftuar qyl, në Lokalin prestigjioz parisian:
“LE MOULIN ROUGE - LE PARADIS LATIN ose CRAZY HORSE SALOON”
Hani, pini, vallëzoni dhe dëgjoni Muzikë: O të shkretët KLOUN ...
I WAS THE FIRST MAN
SINCE MY RIBIRTH VERY SOON
DANCING ON THE MOON!
Hallall të qoftë Buka jonë, more Kërcu
se na ke mahnitur, prej Drinit deri në Bunë ...
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E martë, më 16 nëntor 1982 - 2019, në Bruksel, pas Meshës së Papës “PI - në 3,14 ...”
kulmi i Gjeometrisë ..., nëpër Zyrat e Punës, Orbem and Onem, Urbi et Orbi ... ku do lahet çdo Pendesë!
Ndërkohë që gëlltisja NEM Vietnamez, me ca të bardhë e të zezë
dhe aktroja pa Mafez, i shoqëruar me ca Lypsarë belgë, Refugjatë Kongolezë
Ruandezë, Marokenë, Turq, Serbë, Malazezë, Kinezë dhe Albanezë
kinse isha super i interesuar për ta përballuar një Punë normale
sa për të përfituar ndonjë Kurë termale dhe Ndihmën mujore sociale
me ca Pushime jashtë sezonale, me Misse fenomenale nëpër Saraje ...
Kryesisht i zhytur në ëndrra dhe në gjumë
duke e lëvruar Tokën, si Kërcu në BABUNË ...
Territorin e imagjinatës Poetike të pafund
dhe ekstazën e Femrave erotike, plot Lule dhe Parfume:
shkarravisja ku të mundesha, nëpër Kafe dhe Parqe
gjithë këto Vargje të shkundura, Fjalë që fluturonin, si Flutura ekzotike
dhe notonin n’Oqeane, mes Peshqve të Tropikëve
Poezi të qëndisura nga Gjyshja ime, si Bizhuteri fine
ose t’ambalazhuara si Paketa me llokume, për ca Zonjusha magjike e intime!
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TABLO - 7
PILIVESË QË MERR GJITHË BOTËN E PASKAJE
BRENDA NJË POEME TË TRISHTË MARGJINALE

Trikot e thurura të Plakave, marrin një rol engjëllor
duke kombinuar Zhdërvjelltësinë dhe Femërinë në “Ré-minor”
Shkathtësia e Duarve mes Dekorit, zë një Vend madhor
pasqyron Botën nënësore në disa Prizma anësorë
Pikturat e VERMEER-it, nën dritën e Qiriut në Odë!
Duke qenë e pamundur të flitet me Kokën e qetë
kërkuam Urrejtjen, në Zemrat e shuara përjetë
një Mënyrë perverse, për të mos u ndjerë i Mjerë ...
gulfoj Ankthi i absurdit, nga i cili nuk po çlirohemi
Vetmia në shkallën e fundit, deri sa të tërbohemi!
O Miq e Armiq, tash ca kohë, të hutuar:
kam luftuar me Koreanë dhe Gjermanë, si Dragua i kulluar
në Luginat e gjelbëruara, në llogoret e praruar!

Zoti Kamerier, i gjatë dhe i shëmtuar si Skifter:
t’urdhëroj t’i pish këto Hape gjumi pa ngurrim ...
“Waou, sa Sy të bukur ke, o Djalosh brekëgrisur”
këlthet një Femër në ishull, posa e braktisur!
Jam tepër Qyqar dhe shpeshherë i Molisur
një Tip mjaft i rëndë, në një Atmosferë të fikur
dhe Psikologët e marrë, sa më kanë parë, kanë ikur ...
Dëmtuar nga e Kaluara e rëndë ushtarake me Tanke
dhe ca Armë artilerie, të fshehura në ALIKANTE:
të kam lajmëruar me kohë, o Viç ...
kush mund ta ndjek MILLER-in, e tërbuar, nëpër PARIS?
Duhet t’i përballojmë Hidhërimet e Djalit
Shqelmat e papritura të Kalit dhe Gomarit ...
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Këto dehje Fjalësh, mes Skandaleve piramidale
do mbeten për mua një Hale integrale
në Algjebër: Çdo Ekuacion, m’i ngatërronte Mendtë fare!
Me kredit në PIGALE, po ngreh Moralin tim
me ndonjë Kurvë të rastit, e abonuar në Nënçmim ...
Vija për dialogë si Mik intim, për t’ia kuptuar Jetën e saj
mirëpo, ma futi një Shuplakë të mirë, e pastaj më shau ... !
Një llafazane e droguar, ma shtypi Gishtin e Këmbës
kërkonte nga një i Droguar, gjithë Shpërblimin e Natës
ika me Vrap të madh, gjer në Stacionin e Naftës!
Çfarë HUMANITETI i pavlerë, o Lexues pa kritere
nëse më hyni në Tefter: do ju ftoj në Pushime vere ...
Banonte në Lagjen time me Qira dhe rrinte me një Fshesë
futeni në Anijen e NOÉSË, deri kur të bëjë Kthesë!
Ëndërronte të bënte dashuri me BUDËN në INDI
në Manastirin e Marrisë: më sulmoi nën Hije, një Dhi
ndërsa prisja një Televizion gjigant SAMSUNG, për ta blerë me Kredi!
Me Shpërdredhje trupore bizare dhe ca Ethe tropikale
më hipi e bukura HILDA mbi Shtyllën dorsale e servikale ...
Si mund t’i përgjigjet Mashkulli i ndyrë mashtrues
bën kinse vuan si KRISHTI, pasi e kanë gozhduar!
Kemi dështuar në të gjitha Dërrasat e palimuar
si Dele të paralajmëruara nga Fjala e bekuar ...
Mbërrimë pa parathënie, si Shkrimtarë të skaduar
në Panairin e ardhshëm, i të të Demoduarve të shkuar
duke e lënë Firmën tonë, për t’Asistuarit e falimentuar ...
Të dua ty, zonja NUR, po mos të kujtohet ai Marokeni perishan
që e theri një Thi laraman, në vaskën e Banjës, në POTZDAM
ku lahej për çdo aksham, Shoqja ime si Dosë, me një Jaran?
E thirrem Policinë, pikë së koti ... “Doberdan ... doberdan!”

Në Mot sikurse Sot, do e mbushi vjeshtën me Lot
ngaqë DALIDËN e SPANJËS, në Dorë s’e futa dot
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Çdo Gjë humbi vlerën e blerë, mbi Tokën e Mallkimit të bjerrë
Jahti im personal, udhëton Detit për në Skëterrë
LAST TRIP MITIK, LOVING BITCH, në të lashtën SITERË!
Mes Kthimit të saj spontan dhe GUERNIKËS plot horrore:
u dashurova tamam, me gjithë Gardën spanjolle
Më mësynë ca Vajza mondane, për një bisedë në Breg
kurse BOZHOLEJA e re, kullonte nëpër Treg
me një shije Bananesh të lyera me Gjalpë dhe pak Helm ...
Mjeshtrin e PANAMES, tani nga Skena po e heq
thashethemet e Borgjezisë, po i hedh në Qenef
Në të dyja Anët e Krahut historik e mitik pellasgjik:
gjëmo me Gazra më shumë, sesa Komshiu yt ashik!
Eja të fshehësh shpejt në Bunkerin tim atomik
edhe pse pasnesër, do të bëhem Ekologjist!
Kishe një Xhixhë unike të fiksuar në Agun e irisit
një Dritë krejtësisht speciale, të zbehtë dhe galaktike ...
Gruaja ime e pakthjellët, por e bën kastile:
e ka Mendjen e hapur, pas Këngës së AL GREEN-it
që nga ora tetë e Mëngjesit deri në gjashtë të Darkës
pastaj një pjesë të Ditës, zhagitet me Kërmillin ...
Përveç të papriturave, që na vijnë në Surrat
të gjitha Klauzolat e tjera, kanë dështuar për Fat
Po sërish, mendoj që do e kem Situatën në dorë
do m’internojnë më vonë, në DASHAU apo në SOBIBORË!

Më ka ardhur idhnimi gjer në majë të Hundës
me gjithë këto Stagnime komplet të pa Lidhje
që nuk gjetën tash 300 shekuj, kurrfarë Zgjidhje ...
Të dyshimtë ndaj Vetvetes dhe të pabesë ndaj Askujt:
u zhvilluam duke u xhelozuar dhe duke u spiunuar!
Të lëpirë si Viçi prej Lopës, u mpimë me Alkoolin e Kohës
Burgime psikologjike, Veprime arkaike, Autocensurë patologjike
Solfezhe pa nota Muzike dhe Profesorë pa Karrige:
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prodhuam vetëm Mjegullnajë, një anti-Histori, tash ca Vite ... !
Produktet publicitare dhe Spotet urbane, na luajtën fare
ngado që e hedh Këmbën, ngado që po shkoj me Kitare:
nuk po shoh deri sot, një RILINDJE për së mbari ...
Natën e mirë moj ELVIRË, thjesht po divorcoj
a ia vlen ta zgjasim kot, këtë Marrëdhënie fiktive?
Më mirë të çlodhem dy javë, në ishujt MALDIVE
a mos më vjen një Sirenë, për t’më dalë në pritje!
Kam pas shënuar në Lëkurën tënde plot me Piercinge
Ëndrrat e mia delirante, nga Jugu deri në Veri-Lindje ...
Mirëdita, o LEDI DIANA, e ndjekur nga Paparacët
Buzëqeshja jote m’inspiroi në Bixhoz, me 4 AS-ët!
Kur shkopi i Çobanit nuk gdhendet
dhe Zoti i shtëpisë na çmendet:
më thuaj, pasi t’i lajmë gjithë Enët
besimi në fjalën e Popit dhe Rrokut, ku gjendet?

Një ditë të bukur në BRAJ, në gjuhën e të Verbuarve
si Shef i një Fisi me nam, me një të Kaluar të lëvduar
e pashë që Vetja mu lartua dhe vura në Kokë një PLIS
por Bajram CURRI në Shpellë, ende nuk mu përgjigj ...
U zhyta papritmas, nga Nënvetëdija e pakufizuar
plot mistere të panjohura, sipas LACAN-it, në parime
deri tek Vetëdija e kufizuar, me ca Referenca dhe Principe
Një breshëri Frazash më ranë, si Shiu i tërbuar nën Hije
mbi Mendjen time të meteorizuar, pa norma Hierarkie ...
Vini re o Lexues: Bretkosa imperiale e piu një Çaj kinez
dhe hipi me tangërllik në një Benz Mercedes!
Përfundoi karriera jonë, në një Lëndinë fatale
dorë për dore, në një Biçikletë të shkretë, pa pedale:
të dhashë që në Mbrëmjen e parë, një PUTHJE astrale!
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Çdo Mendim të ri, që po ma ngulit barbarisht
më provokon Neveri dhe më çrregullon egërsisht
saqë të dua moj Bijë, fizikisht dhe idealisht ...
Në llahtarinë e gjithë Ndryshimeve në pritje
Valët poetike intime dhe Rimat në stërpikje
për të mahnitur ty ... m’u desh çdoherë një Shpikje!
Kam dëshiruar për ca Stinë, një Heshtje monastike
në lartësitë e NEPALIT, në Manastiret budiste
Gjatë qëndrimit tepër të gjatë, në Kantonet histerike
organizova një Fushatë artistike, super hedonike
mbi rehabilitimin e disa Paragrafëve biblike e kuranike ...
Një koncentrim mistik minimal më duhet, në gjithë këtë Fikje!
Duke menduar që jemi të palodhshëm, si në Rininë idilike
përfunduam pa asnjë zor në Azil, me ca shkundje psikike
ku një INDIAN epik, ma zuri Frymën, me një Jastëk të prishur ...

Tregomë që sonte, o e Dashura IVONË
përpara se ta sabotojmë në KOLONJË, Çiftin tonë:
a ka ekzistuar mundësia e Shitjes sonë
në kohërat e pështira të Mesjetës, për një Kurorë?
Ta thërrasim urgjentisht një Hoxhë apo një Prift
për ta stimuluar përfundimisht këtë Poet të pabisht
në Prodhimin e imazheve të halucinuara
që dalin pa pushuar, nga Neuronet e tij, të pafiltruara ...
Të zhytemi sa për respekt, ngaqë ia kam njohur Farën
në këto Faqe të pabesueshme, që na ofruan Marren!

Mësyni me një COACH në pafundësinë e Plazheve
përmes Zërit të mikut tim LÉO FERRÉ dhe Mjerimin e Klosharëve
Çfarë halli tjetër keni në SANTA FÉ, pasi jeni gjithë të Pafe?
Miqtë e rremë dhe Pushteti, janë kulmi i Bajgës
kush vjen realisht për t’na i rregulluar Gajlet?
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Por së paku, le ta provojmë në këtë Jetë të shkurtër
t’i vendosim ca Gjëra esenciale në Vendin e duhur
dhe t’i eliminojmë ca Kurthe, që s’duken nën Pluhur!
Që të mos na dalë asgjë kryesore nga Dora
t’na përfundojnë iluzionet drejt Tehut të Shpatës
“Hut, Gjunjë, Gurë, Mut ... ”: M’ja përcjellë të falat BRAHES dhe Kunatës!

Okay, MARILIN: të dua pa Kusht, por kush ishim ne, në muajinë Gusht
kur flinim si Qengja nën Flatrat e Patës?
Në këtë heshtje Olimpike: ndizma Flakën mitike!
Çfarë kuptohet, nuk u tha, në Malin e LËKURËKUQVE
Ulërimë në mugëtirë, me tufën e Ujqërve
Rrugët janë të shënjuara në Hartat e Fisit MAJA
sipas NOSTRADAMUSIT: nga Ëma e tek Bërthama ... !

Po ndjehemi mrekullisht mirë, si Zogj të mpirë
të zhveshur nga Pendët, si Pula pa Pupla, pa vullnet
në barkun ajror të Qiellit, që na zdritë apo na vret ...
me Re të bardha vende-vende dhe Bubullime në rritje
është UNITETI i shenjtë, i Kuptimeve të pakuptimta
e MIRA ime që shkrihet në të MIRËN tënde, të paemër
isha në kohën e ADAMIT, kur më mësyni një Femër!

Si ta them moj Nuse, është për të ardhur keq
dhe kësaj ideje, asnjë presje s’ia heq:
rrena dhe e vërteta, shpallen shpeshherë në Varreza
kush mund t’na sigurojë: çka është e Mira dhe e Keqja?
Le të tentojmë të ekzistojmë dhe të duam pafundësisht
derisa të shlyhemi në infinitet, si të ishim një Hiç!
Çdo sekondë është e shtrenjtë, por Vlerën s’dimë t’ia japim
e kur t’na vijë dikur Fundi: është pak vonë të bërtasim ...
Lumturia e kësaj Bote, na iku pa Mëshirë
dhe Mërzia e përditshme, na lidh me ca Zinxhirë!
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Fjala e fundit e SKËNDERIT, i rrethuar me Dele:
është shkrirja e Shkrirjes, heshtja e madhe e Mistereve
përtej Vdekjes dhe Jetëve, përtej Ëndrrave dhe Tretjeve ...

E premte, më 26 Nëntor 1982 - 2019, në tavernën daneze “Frederiksborg” të Brukselit
nga Ekselenca e tij, i shenjti Skënder Sherifi, në solsticin e Dimrit.
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TABLO - 8
NJË LOJË BILARDO ME SHËNKOLLIN

I pranoj Lajthitjet e tua të padëmshme
po lëri Çmenduritë dhe Fjalët e thëna në Jerm
turbullohem pranë teje dhe nuk di ç’të them?
Prema fillin e ARIANËS, nëse dikur e gjen
me brisk-biçakun tënd ... Jam MITI yt në vend!
Hesht, o Roje mizore në këtë Katrore
eja në tre pa pesë, me Kartën e Drejtores ...
Që nga koha kur hëngre një Pogaçe në rrethore
e ke mësuar zakonin e Gjumit në Vezore
Kur tu ndal BENZI në Sheshin e BAJGORES
iu drejtove për mirë, Shitësit të Akulloreve

Nëse e bëj këtë Punë tek Panjat e SHTOIT
do të bie Viktimë e kultit të SHËNANOIT ...
“BAD MEN” cingëroi Majkëll XHEKSONI
teksa ndiqja të Fejuarën time, në rrugën e MADISONIT!
Në Manastirin e Murgjve, i ngulëm ca Antena
Pleh për Gjela dhe Psesh për Pela ...
Akoma një Grevë e re ... të Ftohtit në shëndre
ikni nga Puna pak më herët, çani rrjetën me Tela ...
Jam më i droguar se të Droguarit
siç na thotë në fruar, Viçi i artë i Zeburit!
U mësuam të skllavërojmë, si Gomarët me tepricë
çfarë Lidhje ka kjo Vijë, me Dashurinë time, o ALISË?
Të pashqetësuar me rrokopallet e rreme të Shpëtimit
emigruam në PRISHTINË, me leckat e Mjerimit ...
A mos ishte momenti i duhur, o Lady MACBETH
për të larë Prapanicën e pështirë me Uthull, pa kujdes?
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Dikur në esëll, gjatë një Mërzie për kiamet
për Dukeshën e HAMURABIT, kalla Çorapë dhe Brekë!
Nuk duhet të ç’lulëzohen Dëshirat tona, pa marifet
Sekretet tona na pasurojnë, si ARTI për një Mbret ...
A mund të lihet Gjyshja kockëtharë, në Çatinë e Kotecit
që të hidhet si Kamikaze, sipas traditës japoneze
fluturim Kokëposhtë, në Trotuaret e rrënuara të Qytetit?

Po ua prezantoj pa përtim zonjën Laura MARS
që përdridhet si Nazelie, në Parqet e BILBAOS
Dashuria më ka bluar me Gurët e strallit
Truri e studioi pa shkumë, kursin e Dollarit ...
Nga krisja e të Marrit ne piedestal, tek Heroi i TIVARIT
kërkuam Autorin e fshehtë të Masakrës, pas IFTARIT?
Përveç vizatimit dhe të kënduarit, në Dushin avullor:
çfarë bën tjetër, pos shkryerjes në Shpi, o Hamshor?
Pse nuk vepron si Kushëriri yt, pehlivan në Shatërvan
Gjeni i Kontrabandës dhe i Vrasjeve “alla-big Satan”?
Mos më përqesh, ti LLESH, se Turirit, një Shkop bejsbolli ta ngjesh!
Kapsllëku shekullor nuk zgjidhet lehtë, pa Vaj peshku, more Dreq ...
Jam Artist me rrënjë e me Fis ... po ç’lidhje kam me Bollën?
Jezuitët dhe Familja në NISH, ma kanë thyer Orën!

Pyetje e një Lypsari haluçinomen, plot me Mend
drejtuar Filozofit të madh Jean-Jacques RUSSO:
kur do na i rrisin, këta Shkërdhatë të pasevapë
rrogat tona të qelbura, sa për një Marmelatë?
Jo kot, NËNA ime lutej për Drejtësinë universale
për rikthimin e Njerëzve të shenjtë në Karnavale
në këtë Botë plot marre, e ngopur me Skandale!
Mirë se na vjen, o Hyjnesha gjermane, me Flokë të kuq
kalova një Test psiko-teknik në Bush dhe dola krejt Huq
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me një Majmun hodum dhe dy Bullgarë, të larë me Sapun ...
Pse kaq shumë amnezi dhe imazhe në KANKUN
plot Sekrete të futura në Sirtarë, të spërkatura me RHUM:
pse gjithë kjo Harresë e paparë, në Historinë e pafund?
Për pak në TRAFALGARË, atje ku Kumti bën kujtim
një TIP me Kaskë të prodhimit lindor, plot tërbim
më dërgoi në GULAG pa rimë, ku Dajaku është kurim
Programi ishte i fiksuar, nga Kuçedra e paçmim:
për t’u transformuar në çka nuk je, është një Formim
m’u duk më e keqe se vet Tallja, në kundërshtim ...
Hapësirën e Manovrimit, e ke të kufizuar, o Trim
kanalizoi sa të mundesh, Epshet e tua në vëllim
iluzionet, fundi i fundit, sjellin veçse Shkatërrim!
Let’go in the “EAST of EDEN”, my poor JIM ...
Mes Lulishteve dhe Zërave të vdekur në pipërim:
bëju të lutem pa ngurrim, një lloj POL POTI, ti Djali im
dhe hakmerru me ushtri, Fëmijërisë tënde të humbur ... !
E di, është Faji i të tjerëve, që Thesari të është zhdukur
dhe që çdo Fatkeqësi, na vjen nga Qielli i RIANIKËS ...
me Shpejtësinë e pabesueshme të Shpirtit të Dritës
Pse na duket çdo Gjë bizare, mes reales dhe irreales
na kalon vetëm si Era, si Aurorat boreale ... ?
Jemi përtej logjikës së Racionales dhe të Kufirit
nuk zë dot vend kjo Ndjenjë, në botën e Mendimit!

Mos m’i fikso Mandarinat e shfrenuara në këtë Verë
kam bërë mëkat me Mend, por mos të bëjmë Potere
Zemra e madhe e një Lumturie plot finesë
lulëzon në Evidenca dhe s’ka asgjë të fshehtë ...
Pas një Trajnimi special, si për tre vjeçarët e pafat
u forcova në Dallavere, duke i shtjellë krejt mprasht
ca Përralla të pluhurosura në Biblioteka biblike
Histori të hekurosura, me një Vërtetësi mitike ...
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Para se të nisemi në RIO-de-JANEIRO, për bronzim:
bëje Bilancin shëndetësor, Miku im AFRIM!
Me fal të lutem, moj Kukull, por në Startin e bukur
dola nga një Komedi muzikore në Nevojtore
pa rripin e mbrojtjes, Lëkurën e thatë anti-epshore ...
Mos e dënoni me Varje, ishte ora e fundit, pa Sharje
e Vajzërisë së saj të bukur, nëpër Hane e Saraje ...
Që do të përshkruhet nesër, pa shumë Hajgare
në një ROMAN mesjetar të Mirësjelljes kalorësiake ...
Me një buzëqeshje magjike, mund t’ia ofroni një Kafe
Zonjës së SHANGAIT ... një Shtrigë mjaft demoniake!
Shpërthim tragjik i EROSIT, në Teleferikët e ZVICRËS
ku Proletariati i papunë, i orientohet Fikjes ...

Vërtet e ke mirë Kokëderr dembel, i dhjamosur si Thi
nuk e prisja fare prej teje, i veshur me Lesh deveje
këtë lloj Poshtërsie, të kurdisur në Polici ...
Më ke lodhur Shpirtin me baltosjen moderne
Pse na erdhe në Shtëpi, pasi ke djegur Kazermën?
Nuk e di pse Fjalimet e tua ngjajnë me Fustanet e shpuara
ku dukej Kilota rozë, e një Nuseje të martuar në SHTUBULLË

Si në një Film grotesk e mallëngjyes të GODARIT
ku i Panjohuri nuhat gjithkund me kureshtjen e Zagarit
nuk merren parasysh gjithë Çmimet e Pazarit!
A po ma rikujton në LION, Emrin tënd misterioz
që të të denoncoj në GESTAPO dhe të të gropos, në ALOST ... ?
Në aspektin e Moralit social, ti je një Kanibal
po ta jap një Zero në Sjellje, e bëj sa për Moral!
Zotëria i nderuar Jean VIGO, që po më shëtit ngado:
pse Fëmija në shkollë më thërrasin KINDER BUENO?
Pralinat e mia janë të shkrira nga Nxehtësia
u verbova sikurse në Seksin origjinal në Pasthirrma ...
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Duke e falënderuar PENELOPËN që tejkaloi Epokën
ia vizitova pjesën e Kopshtit që ma këshilloi CIKLOPI!
Më thoni: si kaluam prej finesës s’Antikitetit te ROBOKOPI
prej Kulturës milenare në Barbarinë primare, Niveli i Tarrakopit?

Ju bëj me dije: kurrë ma mirë s’kam parë në këtë Botë
Hapini veshët, ju idiotë që flisni me tri Fjalë në Kokë!
E vetmja gjë që shoh, është se nuk shoh asgjë
E vetmja gjë që di, është që nuk di asgjë ...
E vetmja gjë që ma do mida, është Dashuria dhe Pica
I vetmi objektiv që kam: me ecur më shpejt se Drita!
Kush ju ka thënë që Macet krenare në Dritare
nuk merren vesh me Qentë që lehin për hajgare?

Bilardoja ime është jashtë Përdorimit në tërësi
dhe pse Shkopi i holluar po më ngrihet për çudi!
Pas një Relacioni të pabesueshëm në mahi
m’erdhi një Revelatë nga Qielli i pakufi:
vendosa t’i pjek në Hell, ish Dashnorët e dashnores
që ma morën Fytyrën nëpër MALËSI ...
Më ka dekoruar Papa PIU, me rrënjë katrore si Miu
një Barbar i pamëshirë, i ardhur nga Veriu
Pas një Lufte navale, nëpër GREQI E ILIRI:
një Zog fatdhënës, na solli Lumturi në Komshinj

Si Baron i lagjes ALBANIA dhe i shumë Fiseve të tjera
e artikulova një Plan tamam, për Pjesët e ngelura ...
Na mbeti vetëm një Çorbë turke në pjesën e Shtetit
një Mjegullnajë e paparë në Trurin e Miletit
Dhe si të gjithë Djajtë e mëdhenj në përforcim
me një shpirt Makiavelik të thellë në shpërthim
u zhyta me Dukeshën në një Përqafim pambarim ...
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Në shenjë nderimi për Babain EUKLID të dijeshmërisë
do derdhen Ujëvara Lotësh në Pavijonin e Gjeometrisë
E dogjën GALILEUN, pse Toka u sillej në një rrumbullak
Në Detin Mesdhé, blu për merak, u konsultova me një Plak!
Një Nostalgji antike, më kapi, Natën vonë
Mesazhe mijëvjeçare m’erdhën, si në Jehonë ...

Testamentin, po e hedh mbi Valët e shkumëzuara
të Detit të trazuar, me Tallaze të shfrenuara
Është i fundmi Mesazh i Kapedanit të vetmuar
nudo si ORFEU, në Anijen e NOES së bekuar
Lundrën e Kandilit, të Piktorit të harruar ...

Jua pranoj dadolenë, Djali im i mirë, dhe i pjekur
lëri Pallavrat dhe bëji derman vetes, si Njeri i filtruar
e mos blegëro Marrëzira, në Shtetin e censuruar!

E hënë, më 6 dhjetor 1982 - 2019, në një zyrë Pune të ORBEM-it,
duke pritur një Pako çokollate nga Shënkolli!
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TABLO - 9
URTËSIA E FUNDIT E NASTRADINIT
DUKE NXJERRË KOKËN E TIJ PLOT QIME
NGA NJË QYP I MADH ANTIK KINEZ
MBUSHUR ME KAROTË DHE PËRSHESH ...
Me jargë Gomari e Gomarice fermentuar
kush ka kurajë, të lajë llavën nga Goja
dhe të shajë Fëlliqësirën e tij të pangopur:
Maharaxhanë e BENGALORIT dhe LAOSIT
që noton me Pleshta në Kokë, në Bazenin e Kosit?

Po pse ia futët kotësisht Fushës pa kosë
duke u shtri gjithë Ditën mbi bar, si Lopë
me ankthin e shpëlarë të Krokodilit
e Gjarpërin laraman të Ungjillit?
Të lodhur me Punë të përkohshme, e Detyrime false
në rrethinat e BRAZAVILIT, më pëlqeu një Zezake
Mbaj vesh e tjerr lesh nëpër rrugët e DALLASIT
në vitin 1963, mes ëndrrave të Vrasësit ...
Në sezonin e Gjuetisë, i rrethuar me Bizone
prisja Hetuesinë e Prokurorit JOHN, jashtë zone
Ndërsa binte një Shi acid në Shesh
dhe Planeti ynë blu, vuante për medet ...
Klientët blinin sandviçë amerikanë
kurse unë shisja në Lagje, kaçamak me kajmak
S’jam aspak dakord me Vendimet e tua, zoti BISMARK!

Nuk kam shumë Kundërshtime në parim
merre Dorën time makro-biotike në BERLIN
që t’ia nisim Shkencës naziste për së mbari, që në fillim ...
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Shpresojmë gjithmonë të zgjidhim një Tojë
por fatkeqësisht askënd nuk dëgjojmë ...
Edhe pse do m’internojnë: “Vetëm Partia le të rrojë!”
A mos njihni ndonjë Hoxhë, që bindjet të m’i ndryshojnë?
Jam Kërkues i cunguar, në Sfond mjaft i mjeruar
pa Punë të siguruar, as rrogë të mjaftuar ...
Në katër Pikat strategjike të Kolonisë tribale:
vetëm Zonja e shtëpisë m’i largoi sa Migale
I veshur me Sandale, para Kafshës grabitqare
kisha në majën e Gjuhës, përgjigjjen fatale
Komisariati më torturoi ashiqare, pa pare
Anija m’u fundos në Ujërat ndërkombëtare!

Mësueset po mungojnë Klasën me pushime mjekësore
për një Pordhë të papritur, në çdo Stinë kohore
Me laps dhe me kompas, mes Kujtimeve fëminore
na vizaton një Dash, që bredh në Korridore ...
Sipas Pleniumit në dhjetor, ku Tip na ka dalë dore!
Artistët ashpërsisht, me Mullinjtë e erës luftojnë
Parajsa shpeshherë ëndërrojnë, por në Ferr jetojnë ...
Shkrirja e Borës po vazhdon dalëngadalë
pikërisht në këtë Sezon, pasi i fekondojmë
Femrat po na pjellin një tufë Fëmijë në Mëhallë
Kopilë të njomë e të hollë, që shumë do na kushtojnë ...
Kaloma mua në Kafiç, treshin e Artit grafik
në trekëndëshin e BERMUDEVE, m’u duk vetja një Hiç!
Gjatë Karnavalit të FRANKFURTIT, me Puls epidermik
u vallëzua nga të gjithë, Valsi i vjetër heroik ...
Michel SIMONI, më ftoi me Plis, që të hipi mbi Fik
për të admiruar nga lart, Koleksionin e tij erotik!
Le ta shpikim pra zoti BILL, një Peshore pozitive
që na drejton në Prill, me një Energji konstruktive
Shteti jonë ka nevojë për një Strategji kolektive!
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Po kush dreqin na tha në Lindje, që Mendimi filozofik
të shkakton ca Dëmtime, plot gulfime dhe mjerime?
Pos Pulave anonime, në aksham pa Pushime: A ka Dhelpra qëllime?
Sipas anketës së thelluar, të inspektorit MEGRÉ
jam tmerrësisht i dashuruar, me një Grua të ve!

Prisja një Çupëz në ROLLS, në sheshin me Lëkura arinjsh
për ta ftuar në PARIS, në darkën e Bamirësisë
Let’s fuck before the Golf, në Hotelin e Lartmadhërisë ...
Batifoga jote, më ka kallur Flakën në bosht
në tablotë e Zherom BOSHIT, na befason çdo Kopsht!
Ti më urren të Xhumanë, ngaqë unë nuk të kam Xhan
deri dje me Fajin tënd, ngela si Kapedan, pa dinë e iman
Angazhohu në Legjionin e Mercenarëve të Djallit
që ta meritosh plotësisht pranë EVËS, emrin e ADAMIT!

Personalisht, jam amator i Mollëve të kuqe
dhe i Këpucëve të shtrenjta me Lëkurë cjapi
ka kohë që ta kam studiuar psikologjinë, moj Nuse!
I mjeri Militant Argjentinas vuante nëpër Hane
i shkrirë nga Uji me gaz, me Zemrën në Savane ...
Absurdi dhe Morali, shkojnë tutje, si një rrëke Mali
nganjëherë papritmas, më çohet për ty Malli!
Larg hutesës simbolike, që e mban çdo ditë CIORANI
u ballafaquam në rafinim, për çlirimin e KURDISTANIT
Lukset, do na i llogaritë dikur, Biri i Shejtanit!
Sipas Testamentit të ri, tek Burrat e Mejdanit:
hanim Peshk me Konteshat e Kështjellave të hamamit
dhe gjuanim njëri-tjetrin, me copëzat e Patëllxhanit ...

Liria është e pamundur, ngaqë e përqafon vetëm Zoti
dikur ta fut një Kufi, një kushëri i ROBOKOPIT
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Kultura është një luks për Klasat e Qymyrit
Jeta ime ka Fluks në Lukth, pas ngrënies së Syfyrit!
Kur Tipi meskin, e mban Lapsin në dorë, si një Pirun
Paratë e Klientëve fshihen në “Dark side of the Moon”
Piktura e kotë shitet 50 milionë dollarë, sa për Show
duhet ta fitoj Ekzistencën, mes Gjinjve të një SQAUW ...
Mendoj me Sadri REXHEPIN, që vjedhja është një Turp
mos po na mësyjnë Muzhikët, për t’na vrarë me ca t’Furçe!
Ëndërrova për t’u rrotulluar në bar, sipas Qejfit personal
me një Fanse të paparë, të Westernit antik amerikan
kurse në një Depo të palarë, gjeta një Pluhur origjinal ...
E përqafova me Notë kaluese si Hajn, me zjarr në tavan
Surratin e MISHELES, që humbi Maçokun e saj persian
Duhet pranuar, se kishte një Vrimë të madhe në Çati
dhe nuk bëhet Poeti lehtësisht, me Shtëpi e Mulli!
Banditët filluan plaçkitjen, por kjo nuk përbën Çudi
do e pleqërojmë këtë llakërdi, nëpër Oda në MALËSI ...
U mbush rruga plot makina “Volkswagen” të Policisë
një Dosë ma hapi Dosjen, për t’ia siguruar një Vizë
me një vizë Kokainë, m’u trulluan gjithë Komshinjtë!
Hidhe Sahatin e mutit, që ta prish gjithë Lezetin
duke të sabotuar Gjumin, me një Knues të Mëngjesit ...
Mora pjesë, si i dështuar, në varrimet e BRUKSELIT
ku Mërgata e Qyqeve, t’i kryente të gjitha Adetet!
Pse s’vdisni nga dhjetë përnjëherë, palli një Mik i Mbretit?

Çdo gjë në këtë Botë, ka marrë Konotacion politik
një Frazë e vjetër plot Pisllëk, të bën esëll si Reptil
Imagjinata jonë, do zgjerohet me Shpejtësi
në Sektorin kafshëror: “Bagëti dhe Bujqësi!”
Do na gëlltit pa problem, ai Dinozauri mizor
para se ta prononcojmë një Amanet minor ...
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MARKSI dhe ENGELSI, në këtë Ditë sublime plot Diell
na infektojnë qelizën e Trurit, me Opium dhe Miell
Ti nuk ndjehesh aq mirë, o Magjistari MERLIN
të pres me një Çaj mali të nesërmen, pa armatim!
Mendimet janë shumë afër, në Lagjen më përtej
ta ndezim një Qiri, për Plakën në MARSEJË
Shembi të gjithë Muret dhe Tabutë, o debil i mjerë
para se të flasësh në erë, duhet Fjalët për t’i tjerrë ...
Waouw, rrezet e Diellit më pasqyrojnë nën Krua
a isha unë gjithçka për ty, o e Dashur, dhe ndoshta ti për mua?
Nuk dua të vdes nën Hije, më tha papritur MONROE
“Pu - Pu -Pi - Du” në Hell, me ekstaza në EDEN ...
“A nous deux MARYLIN, au-delà du septième Ciel!”

Kur dreqin do të më marrin, inspektorët në Pyetje
pa Krem luleshtrydhesh, në Tribunalin suprem?
Kam përjetuar negativisht gjithë Shkollimin në ADEN
me REMBONË e krisur, që shiste Skllav si Bohem ...
Alergjik ndaj gjithë Botës, me instinktin e Tigrit
po jua them, pa shqetësim, mbi Urën e IBRIT:
rezistoni me Dinjitet dhe shkoni gjer në fund të Librit!
Kur të mos jem më me JU, i egziluar në Kozmos
duke bredhur si Satelit, nga një Qosh në Qosh:
O Vëllezër tokësorë që grindeni në Pasuri e Mjerim
mos ma keni Zili, atje ku jam në Amshim
ma rikujtoni Emrin, mos më përbuzni me Qëllim ... !

Kam qenë i papunë në Punë, e gjithmonë në Kërkim
të një Absoluteje të rrallë, pa Fillim as Mbarim
dhe tani pranë Oxhakut të veshur plot me Tym ...
po pres me Padurim, me NAIMIN në meditim, rreth dy Krijuesve JIM:
Muzikën e MORRISONIT, Kitarën e HENDRIKSIT, si Amanet sublim
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Shpërthimin e rrezës së Ditës ... oh, what e crazy Dream
zbulimin e Pasaportës në Tokën pa kufij
dhe Vaksinën e futurit, kundër idiotizmit në çdo Stinë!

Before the END: loose yourself, Brothers, në gjithë këtë Gjithësi
Sipas EMINEMIT: çka ka e çka nuk ka Rëndësi? Në bazë të cilës Filozofi?
Jepjani Çunit të Elez LITËS, një gotë Raki me ca Turshi ...
Përsëri një Vit plot Shi, i veshur në Monotoni!

E premte, më 10 dhjetor 1982 - 2019, te kafja “Mbreti i Spanjës”në Grand-Place të Brukselit
me një Shtojzovalle të Akademisë së Arteve e cila mendonte që është e ardhshmja Camille Claudel,
kurse unë s’isha August Rodeni, për ta përpunuar si Model ...
Vajzë tepër interesante, plot inspirime spontane që më kalonte nëpër Deje ... deri në ditën e hënë!
Pastaj më vinte Kryetari i Bashkisë së Brukselit, Miku im, Fans absolut i Poezisë sime, Freddy Thielemans,
me dy Birra në Kafe, amator Librash dhe Femrash, për të m’i kërkuar disa Detaje,
duke më puthur pastaj në të dy Faqet, si shenjë falënderimi!
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TABLO - 10
“KUSKUS MAGREBIAN”
PËR NJË KLOUN SHQIPTAR
QË SHKRUAN FLAMANDISHT

Po ta prezantoj një Kompatriot
Çka është më me rëndësi:
Idioti apo Patrioti?

Mjerim i tmerrshëm, me e pritur i rraskapitur
EVERESTIN e DASHURISË, në Shkëmbin e ILIRISË ...
I pushtuar nga një Marramendje e dalldisur
dhe një Dehje të papërshkruar:
“IN NOMINÉ PATRI ET FELLINI
ET SPIRITU SANCTUS ... AMEN!”
MARTINI ia fali gjysmën e Palltos
por nxehtësia e madhe i trullos
gjatë Bombardimit të NATOS ...
MARTI: kap Kazmën dhe mbylle Gojën!
Kush dreqin, na ka futur Kalin e TROJËS?

I ndjekur nga UDB-a, dhe i dhunuar në UZINË
në një Mal pa Thi, të mbuluar me Gështenjë
nga një Shitëse bimësh mjekësore, pa rrënjë ...
Kalojmë tërë Kohën duke i fshirë Këpucët, që nuk i veshim
e më në fund Pushtetarët, na i ofrojnë Kockat dhe Leshin!
Shërbëtorë të përhershëm, të interesave që mbushin Thesin
të binjakëzuar me vëllezërit Vietnamezë, sipas SHEFIT suprem:
ky Regjim i pamend, më la sonte me një Shpend!
Me origjinën që kam, a thua, ju dukem normal?
Si Peshqit pa Antenë, u zhytem shpejt në Kanal
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Atdhetar sa për një Këngë të eposit nacional!
Në Horoskopin Kinez: jam një Kali gazmor dhe aspak banal
Nesër, në Komitetin Qendror, do ju shes pak Moral!

I lodhur me imitime debile, me Fraza pavloviane senile:
po t'i jap Sytë e mi, për t’më pikturuar në NIL
kam harruar mbi këtë Grill dhe të fundmin IDIL!
Një Refugjat seksual i lidhi Valët e tij
me Bishtin e një Indiani në PENSILVANI
Mos ma ngreh Batanijen në Shtëpi, oj Bijë
se nuk jemi në një FILM ... por të rreshtuar n’Ushtri
Të ftoj mbi Trupin tim, nëse do për t’u shtri
me më përkëdhelur imtësisht, me pak a shumë Mjeshtri ...
Fli si Turshi në një Qyp bojë hi, e mos palë si Shtriga në Çarshi
se më kapën Ethet e dreqit, deri në MAL të ZI!
E qeshura e IZABELËS oshtiu si një Atentat ...
Zotëri MOCKY: mbështille këtë të Luajtur mendsh, në një Plaf!
Dikur, në Lagjen e saj, ajo shkelte mbi Nderin
që të mos i duken Brekët, gjatë invadimit të Çekëve ...
Dikush u kall Flakë, e dikush rrahu Shuplakë
një Oligark Rus më ftoi në YAHT, për sevap!
Më pyeti Mixha DANTE në prag të Ferrit, pak para Kiametit:
a mos e ké rastësisht një Projekt që fiton Lekë?
- Me e hapur një Kioskë: Pom Fritash, midis Sheshit “SKËNDERBEG”
me e mbushur Tregun e BE-së, plot Speca dhe Qofte në hell!

Njerëzit nuk janë ende të përgatitur
për ta shijuar siç duhet, të zhveshur e t’uritur
Kinematografinë e madhe WEST AMERIKANE ...
Në Barin e Hotelit pa marre, Kontesha Asiriane
e zbukuruar për Mbrëmjet magjike, të Festivalit të KANËS
na pordhi rreth orës 5, e ngopur me Fasule ...
Fucking Bitch: çdo të shtunë, më kushtoi një tufë me Lule!
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A mos jam duke jetuar, që ca Shekuj, pa e diktuar
me një Popull ilegal ose të ndaluar, pa asnjë Pronë të legalizuar
i çoroditur dhe i çrregulluar, i zhytur në Mite dhe i mjegulluar
me një të Kaluar hibride, hipotetike, mjaft të pakulluar ... ?
i cili ushqehet me ëndrra, legjenda, llaç dhe qull
i frikësuar nga e Vërteta, nga Drita e verbuar
ku Transparenca i duket, si një Sharje e mallkuar?
Na rroftë TEATRI i pa themel, pa hekur, rërë, as gur
Maskat deri në Xhehenem, që askush s’i ka numëruar!
Kur e shikon realisht, more i Trulluar: për tre mijë Vite të shkuar
çfarë Civilizimi të mrekulluar kemi pas ndërtuar?

Jam duke u transformuar në një Thesar Pasionesh
në një Personazh mediatik e fiktiv Televizionesh
Në një Vend ku askush nuk lexon, as nuk mediton
nuk dëgjon, nuk filozofon, nuk kuron e nuk këshillon:
je në një lojë Rolesh përtej iluzionesh ... porse reziston!
Princeshat plot Temperament të flaktë në Shoqërinë e Spektaklit
na kanë mbushur plot Xixëllima gjer në Ballë të Oxhakut
Sipas CIORAN-it, pavarësisht nga Klima: i ké vargjet si Vetëtima!

O Dervish valltar, mistik i Artit, pa ankim, as pushim ...
A do na vijë një RILINDJE për një Rigjenerim
një rikthim n’epiqendrën e Vlerave në flijim?
- Lufton sikur Zogjtë e Malit, pa dëshpërim
dhe këndoji Jetës sublime të paçmim
but excuse-me, Mister BEAN:

Po ta prezantoj një Kompatriot
Çka është më me rëndësi
Idioti apo Patrioti?
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E premte, më 17 dhjetor 1982 - 2019, në Bruksel, te Restoranti Katalan i Spanjës “Manolo”
me mikun tim, piktor super i njohur, analfabet dhe proletar i kohës të Emil Zolës,
me një kulturë t’improvizuar dhe një gjuhë krejtësisht të paparë.
Poet i lindur, Thesar pa Pazar .- velodidakt dhe autodidakt, zoti JOAN MARTI
Për ato mbrëmje gjeniale të kaluara bashkë me ty dhe disa Fanse të grisura ...
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TABLO - 11
TË BRONZUARIT NGOPEN ME RREZE DIELLI
NË PRIZA ELEKTRIKE NË ZEMRËN E MATËSIT
PASTAJ RRËSHQASIN ME EPSHE FANATIKE
NË BJESHKËT E CARIT DHE MAGJEN E GJALPIT
“ONEM CANNIBALE TOAST:
THANK YOU, MISTER GHOST!”

Koktej kanibalesk i shtruar në Stalla
në Ministrinë e Punëve të shpërndara
Ju falënderoj, zoti BEY me ca rrumpalla!

Kërkoj urgjentisht një Kushërirë, siç ka hije
për të jetuar një Histori romantike dashurie
si Arabët e djegur, në Shkretëtirat e pa hije!

I ngatërrova Dëshirat e mia të ngrira me Realitetin
dhe e burgosa nën Çatinë e shtëpisë, Gjirafën e hyqymetit
Sipas Profesor-Doktor Alain DELON-it, do bëhet kërdia
duhet të mbrohemi urgjentisht nga Fruthi, Tuberkulozi dhe Lija ...
Ky Refugjat si Trap është tru-kalbur dhe i pafat
pse ta mbajmë me Bukë e t’ia ofrojmë një Shtrat?
Na erdhi Brizhid BARDO me një Mantil leopardi me lulka
i fundosur në një Burg, më është kromosur Majuka
Ndjej keqardhje, për të shkretën Kafshë karnivore
Viktimë e modës së egër anti-njerëzore ...
Po falë Zotit të madh, mbaj Bukuroshen për dore!
Bëhet festë nën Kërcimet kastiliane, me tak-kërcitje
si Poet fistar, marr pjesë pa kusht, në disa Lajthitje
Mirë se vini o Shkrimtarë, na tha Muza jonë hispanike!



114 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Asnjëherë “të lutem” nuk i kam thënë në Sallë
Koleges së pabrekë, e shkulavur për një Magarë
As Padronin tim, nuk e kam pas përshëndetur
përveç Vitit të Ri, kur i kam buzëqeshur
duke pirë një Vodka, si ateist i etur dhe Leninist i regjur ...
Për të shpëtuar POLONINË, e pushtuar nga alkooli:
ku e ke fshehur, o Grua shtatzënë “Ujin e Kolonjës?”
Mblidhi Napolonat e arit, hekurose Qefinin
a mos po na gjen e zeza, në Malet e KATINIT?
Me vëllezërit MARKS, pranë Lugatit të Operës:
Jemi afruar për një Pleqëri të kulluar pranë Sofrës!
Në një Barakë të kalbur druri, të mbyllur si Barbarë:
a thua Zezakët e panumëruar, në grumbull si Kunguj
bien në Depresion, ngaqë nuk janë të bardhë?
Deri kur do vazhdojë kjo Botë e pambarë?

Dëgjo mirë, o PJETËR i krisur dhe i shitur:
nëse të shoh duke lexuar Gazeta, orëve të Punës
të pret Huri, ose Plumbi i papritur
Kapitalizmi nuk është shpikur për t’u fikur!
Po e limoj Lapsin tim dhe po shkoj në WISCONSIN
ndoshta Familja SHERIFI, ma blen një Vizatim!
Asnjë horr, asnjë tabor, asnjë CEZAR trushpëlarë
nuk ma ka gjetur një Gocë të ëmbël, për t’u gicilitur në Terr ...
Gjatë një Zile alarmi, plot vlagë e sherr, si një Derr
e mendova të shtirë si Nimfë, në Krevatin tim
bukurinë e Shtatit të saj, nën Qiellin blu sublim ...
Po pse e kam braktisur në kulmin e Kënaqësisë
Dashnoren e papritur në Plazhin e Poezisë
për të vajtur Vullnetarë, në fushë-minat e SILEZISË
si idiot i droguar me Sloganet e ideologjisë?
Ja plasa në vaj dhe pasi më mbuluan Tajfunet tropikale
piva një çaj në Saraj, me të magjishmen LUZ CASAL
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Nëse më do, më do ... por në daç, më harro ...
“Por favor, Mujeres: piensa en Mi!“ kudo që shko
Bota është një Bordel, e kjo shumë Mend nuk do!

Më ke thënë një Ditë, teksa ishim në Faltore
“që je Lopë e pamend”, ndaj mbete veç Dashnore?
Kur të kapin stinë pas stine, Epshet vullkanike:
ndizen njëmijë Diej, dhe Klithmat tuaja janë kozmike ...
Ti, o Mik, nuk ke turp fare, me duar në Koqe e Cigare?
Cipa të ka plasur dhe na u bënë ca Dekada, që presim dy Balada
A mund t’ia dërgosh për Vit të Ri, me ca Lakra rasoj
një kartolinë Babait tim, se do i gëzohet Plaka në SHTOJ?
Do të habitej gjithë Lagjja për këto Vepra të pakuptim
“Në Burg do të kalbesh“ do britin të gjithë n’hidhërim ...
Po t’i kishe shkruar këto delire në Vendin e të parëve:
do e kishe njohur Gulagun ose shijen e Litarëve!

Na erdhe moj Shqipe, nga ILIRIA deri në Thertore
do e ndjek Zërin e Zemrës, përtej Arsyes post-mortore
I hutuar isha, me Adete precize kuranike
preka fundin e fundit, në Dështimet e mia oqeanike ...
Të dua, o Pëllumbesha ime, po hiqe Parukën tënde
e di mirë se kush je ... nën Shi, mos më bë më Kërrname!
Përballë zambakut dhe trëndafilit të LUMËS:
a ke ndonjë Motiv serioz, pas puthjes së Buzëve
për të ma përkëdhelur Dajakun e Dullës?

Ajo çka i mungon Marrakut bukurosh
është fakti, që nuk është aq sa duhet Zeshkan ...
i ngelur në Klasë, në Bronzim dhe Skijim në kallkan:
si mund ta dashuroj gjithë Dimrin, këtë Hajvan në Tavan?
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Duart e kësaj Vajze, bardhë si bora më lanë në kujtesë
Fytyra e saj aq delikate, e përgjumur dhe e zbehtë
na bënë siç duket në këtë Verë, sikurse po flemë të qetë
por i kemi Bateritë tona jetësore plot Diell!
Në strofkat e ngrohta të një Pranvere zogjsh
mbushur me këngë Bulkthash dhe një Buf në çdo qosh:
i ndoqëm Pasionet tona, duke kaluar Mot më Mot ...
Kur Hyria të më rikthehet për të fundmen herë
me Buzëqeshjen e bukur mesdhetare, dhe Buzët plot erë
nuk di a do jem prapë në Top apo krejt i mjerë?
Ma gjej sa më shpejt një Muzikë të thurur
për Hirushen që më ka trokitur papritur në Derë!
Më parë, kam njohur e përtharë
një Femër që qeshte për gjithçka, Flokë gjatë në pranverë
që m’i vinte në vlim Topat e lakrave mbi Kremierë
dhe më thoshte pa asnjë rezervë, shtrirë në Ferrë:
“O i Dashur, a mos ke ndonjë Puthje të mjaltosur
kundra Kollës, se ma ke lëshuar rrufenë, dhe më ke nxehë
tani kam ra perdhé, në një rrënim të pandërprerë?”
Nga Gradat e larta deri tek Përrallat e lashta
koleksionoj mes Thënieve popullore, ndër më të rrallat ...
Që nga koha e lashtë, kur mbretëronin Gjinkallat
veten e ndjej të fikun e të koritun, si Hamallat!

Përkthimet janë sikurse Femrat:
ato që janë Besnike nuk janë të Bukura
ndërsa ato që janë të Bukura nuk janë Besnike!
Shënojeni n’agjendën tuaj, këtë Pleqëri pas Mesdite ...

Për t’i zgjidhur përfundimisht Enigmat e Dramës:
vareni këtë Mistrec të degraduar, në Triptik me rrip!
Po e dëgjoj blegërimën e Kaprollit të eksituar
në Malet e GLASGOUT në SKOCI, me një Whisky ...
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I zhytur në “spleen-in” gjenetik të James DEANIT
më mbërtheu Erotizmi akrobatik i BRANDOS në PARIS
e putha një Britanike në shëtitoren e anglezëve në NICË

Akro për të gjetur dikur në LIEZHË, Sintezën e Sintezës
rregullova gjithçka në perfeksion në rrethinat e LEZHËS
I harmonizova Vargjet sipas Mjaullimave të Maçokut
filloi një Orgji orientale nën Çadrat e MAROKUT ...
“BIG-BEZË në FEZ“ dhe plasje Magnumesh në ROMË
U festuan me ca Breshëri kallashnikovësh
dhjetë Dasma nëpër TROPOJË ...
Mos na fik dritën, moj KATERINË, nën këtë Hënë të re
të dua sa nuk e di ... me fe apo pa fe!
Do të ftoj sonte në HANOJ për një Gotë me Rhum
për nder të anglofones, një Kurvë në “KOMEKON”
Ruaje virgjërinë tënde deri në varr, ti Sojnike
po të betohem, do martohem me ty, për një Pite!

Në shpërdredhjet e saj gjarpërore frenetike
jepej në Shtratin e epshit, si një Bombë erotike
“I ke sytë e bukur, Okay, por mos m’u sill si Flutur ... ”
Pasi të hyjmë në një Seancë hipnotike:
t’i largojmë Majmunët e pasdites ...
Mos mendoni se çdo gjë ju lejohet
kini mëshirë, e na respektoni Moshën
Në Qiell të dëlirë, shpresojmë të hamë Tortën!
“Esperamo en el Cielo“ në BABAJ të BOKËS
një Limonadë por favor, në Ëmbëltoren e Kohës!

Ka kohë që po pres një Kado nga ti, në BORDEAU
të vulosur me një koleksion Lingjerie fine, kuq e blu
Prit pak o Mik ... është e tepërt, ta përsërisim Skenën
Taksojmë spotet dhe reklamat tua nëpër Peep-Show!
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Hup e mos të shoh moj Kuçkë, palli Toger GARSIA ...
“Come on, for the Honeymoon, with me in BOGOTA!”
Shpeshherë ia puth Qafën, bukuroshes sime nën Shi
Ekologjist i SANTIAGOS: “LET’S SAVE THE AMAZONI!”

Gjuha ma hijeshoi Pamjen në Kullat e Malësisë
PETRO ZHEJ kërkoi Dritë në Mjegullat e ALBANISË
Të pabesë, kërkuam Besë, duke i kaluar pesë Kufij
denoncuam një Murgeshë për t’avancuar në Shoqëri
Mjaft nul në Linguistikë, e pyeta Roland BARTIN:
a mund ta shesim Gjuhën, për ta mobiluar Konakun?
Pse nuk ua le Varfanjakëve, Limuzinën tënde?
Nuk të kish lëshuar këtë të Hënë, edhe Zonja MANE!

Kur shikon aq shumë Terrorizëm intelektual
veshur me një intolerancë shtazarake
një Fanatizëm banal mbi një Injorancë të paskaj
e pyes veten ... pse Zoti na krijoi aq anormalë?
Lindja e një Shteti të ri, nuk bëhet kurrë në Heshtje
jam ky që jam, o e Dashur ... deshe apo nuk deshe?
Nevojiten Institucionet, Ligjet, Ushtarët dhe Armët
Kriteret në çdo Fushë e jo Vlerat gjithmonë nën Bajgat!
Le ta dëgjojmë këtë JAZZ dinjitoz, “Made in FRANCE”
tri Nota SAXOFONI, o MILES, me aq shumë Nuancë!
Kalojmë papritmas nga një film i VISKONTIT, te MELVILI
nga një Vepër e DJIANIT, te Romani i Farë e Fisit ...
Në Tokë apo në Qiell, na floton gjithë një Epokë
nga Dexter GORDONI deri tek Boris VIANI
e pakapshme si një Troftë, e pasur ose e kotë ...
Mosmarrëveshjet tona trupore na dolën Dore
Nisëm njëri-tjetrin ta përpimë, si një Akullore!
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Të zhytur me një Hipopotam, në një Banjo llaçi në Savanë
u zhgërryem anembanë, plot qejf, deri tek Dhëmbët
ndërsa Luani i fabulës, e hante një Thëllëzë!

E bukura Kushërirë ... “What are you doing here?”
Të pres pas 40 vitesh në TIRANË, me një crazy Dëshirë
që nuk e përshkruan as “Zëri i AMERIKËS” i lirë
për ta përjetuar një Histori Dashurie, pa zinxhirë!

E hënë, më 20 dhjetor 1982 - 2019, në Bruksel, shkarravitur dy orë përpara, në një Kafe në Modë në
komunën IKSEL, duke shkuar me një latino-amerikane të lame, për ta vizionuar së bashku,
një Film eksperimental alternativ, aspak interesant për mua, në Kinema MONTI,
por pastaj kishim Muhabete të tjera, pak më poetiko-erotike ...
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TABLO - 12
PËRRALLA E GJYSHIT ARTUR TË KUFIZUAR
QË LEXON VERBËRISHT GAZETËN E PANISUR
TEKSA GJYSHJA MANDALLE E PREKUR NË SEDËR
ËNDËRRON EDENIN E BUKUR NË JETËN TJETËR
DUKE QËNDISUR NË RITME AUTOMATIKE
CA TRIKOJA SHIKE, PËR NJË FAMILJE NEVRIKE
PËRBALLË OXHAKUT QË NDRIÇON NË PRITJE!

Thepëzat për së mbari
Thepëzat për së prapthi:
i humba 15 rreshta!
Vetëm marka “MAJ” më shkon n’ANDAJ
Salca na i përcjell Gjellët me çfarëdo Ngjyre
Jam tmerrësisht kundër çdo Yndyre ...
“VADE MECUM” për një Popull të zhytur në llum:
Reduktoni çdo Gjë në minimum
për ta gjetur Vetveten në maksimum!

Propozova një Duel me Pushkë të mbushura
në Pyjet e Fisit indian të famshëm APASH
Mendimet e mia imtime, shumë shpejt i lashë
në Udhëkryqin e një Semafori të kuq, pa Hashash!
Shikoni a mos e gjeni Hijen tuaj nën Plaf ... ?
Na sill për këtë uratë, Tortën me çokollatë
n’Oqeanin e Sociologjisë, notuam në të thatë
Nganjëherë, dashurohemi me Gishta në erë
para se të hamë një Darkë me EVËN, në pranverë ...
Mes Njerëzve anonimë të grumbulluar në Tramvaj:
kujtoj Vuajtjet e mia dhe shkrihemi në Vaj!
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Një Sy tek Syri, një Dorë tek Dora
të dua kur ma çel Derën, pavarësisht nga Ora ...
Kemi frikë të fërkohemi, a mos na lindin ca Morra
sipas Shembullit shtetëror, na sundon KAMORRA!
Në dritaren e Ëndrrave, u zhdukëm deri në Agim
Punë e madhe se çka ndodh, kur ti je Shpëtim i im ...
U ngjitëm direkt Përpjetë, deri në Katin e tetëdhjetë
me Ankthet e tua personale dhe Sekrete pa benevrekë
Me kokrra Zaresh të hedhur në Kupë, si levrekë
era Peshk na vjen, por s’do mbajmë asnjë Dietë!

Po ta shëroj Lëkurën me të kuqen e Trëndafilit
në Gjurmët digjitale të kalimit të Kërmillit
Aloo, aloo POLICIA: ejani urgjent këndej, se u bë Kërdia
Më kolonizuan Zhurmat dhe Turmat nëpër korridore
Insektet e pamëshirë, që vijnë nga Zonat moçalore ...
Më pengojnë ta harroj Vetveten dhe të futem ne një Sekt bektashian
i çorientuar që nga Lindja, në BELGO-ALBANISTAN:
ka shekuj që në Mërgatën e Qyqeve, po kërkoj një Derman!
E dua këtë Jetë më tepër se Jetën tjetër
mes së Mirës dhe së Keqes, kufiri është sa një Letër ...
Tekstet nuk i kam lexuar me Mendime të lehta
ngre duart drejt Qiellit, të vjel Kumbulla e Pjeshka!
Despoti i urryer nga të gjithë, shpalli Orën dhunore dhe Ligjin S.S
bazuar në ekstazat e Tribunalit ushtarak:
jepi vetes me çdo mundësi, pak Gajret
ti Djalë për azret ... ma afron Gjygymin e ujit për Tahret!

Nëse nuk do, që të Tjerët t’i gëzosh
thjesht nga Dëshira, për të mos ekzistuar krejt bosh
gjeje veten mes Mësuesit dhe Dishepullit
Ëndrra e ime është për t’u shkri mes Ishullit!
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Në kapërcimin e kalbur të Milenarit
e Pafajshmja do hidhet në fundin e Bunarit ...
Subjektiviteti im nuk është veçse Objektiv
Pse ishim të gjithë Refugjatë politikë?
Duke përfshirë Shumicën në çdo Besim:
Liria ime, a mos ishte një Krim?
Na bëhen Mendimet reflektive pak më të Ndritshme
ndërsa zhvendosjet e Popujve, janë super të Frikshme ...
Nuk është e lehtë të na rikujtohen Kthimet
kur harrohen për jetë, Fillimet dhe Mbarimet!
Një vit pa Dashuri të peshon në Kurriz
të len si Qyqar kinez, me një sahan Oriz ...
Si mund të dal i gjallë, nga zinxhiri i IMAZHEVE
nga Fantazmat erotike, nën Flladin e Plazheve?
Me Kalkulime e Kombinime të pafund, asnjë lloj Heshtje nuk përbën një Triumf!
Brodha rreth kësaj Bote, si Kërcu gjithkund
n’arketipet e Mbretit JUNG: s’ka Këmisha pa parfum ...
Do reduktohem si “JIVAROS”, i kollarisur në minimum
për ta gjetur veten si BOS, i kostumosur në maksimum!
Merri shtizat e Gjyshes dhe luaj Duart si Majmun
keni mëshirë o Lexues, se çdokush s’bën si Unë!

Thepëz për së mbari, Thepëz për së prapthi
Të raftë Mortaja, o i pa Mend
Pesëmbëdhjetë rreshta i humba
e ku do fle, zoti SHPEND ... se Krevati s’ka vend?

Waou ... Jeta, m’u shpalos në Pëlhurë, si një FILM
u plaka si i droguar, pa mbërri asnjë Qëllim
Të puthemi së paku, my crazy JEAN, mbi këtë Qilim!

E mërkurë, më 22 dhjetor 1982 - 2019, në Tramvajin numër 103, në Bruksel duke shkuar në një Takim
intim, Nje homazh personal për aktoren Jean SEBERG, në filmin mitik të GODARIT
A bout de Souffle - manifesti emblematik i Nouvelle Vague-s, kinematografike!
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TABLO - 13
SHKALLA ZERO E IMAGJINATËS
E PLAÇKITUR NGA TË TJERËT ...
EKUACION ME 37 TË PANJOHURA
NGA POLICIA RAJONALE
QË KANË BRAKTISUR NË MAJ
VENDBANIMIN E TYRE LEGAL E ILEGAL
PËR T’IU SHMANGUR NË SARAJ
DETYRIMEVE MARTESORE KOLONIALE

E fitoj Biftekun tim të përgjakur
duke lodruar si i hutuar, nëpër Pyje
Vishi rrobat e Natës, o ROZANË
e ekspozoi Kofshët tua, nën Hënë!

Një shërbëtore mjaft e sjellshme
m’i ofroi Gjinjtë e saj të akullt
Mos i ik çdo herë së Vërtetës
kur Pasioni im pambarim, s’po më tretet ...
I koncentruar në BUCHENVALD
a mund të thuash që mbretëronte Lumturia?

Por në Bar ose mbi Çarçaf: të shtrirë bashkë ...
provojmë sa magji dhe sehire ... sa për merak
Shpallim të hapur me një italian, Olimpiadën e Orgjive!
Sa klimë e nxehtë afrikane, mes Magjistarëve në shkrirje ...
kontrolloje, o Bollë, ekuilibrin e Barkut nëpër Savane
dështove në Provat teknike, plot Pasulhane dhe Byrekhane
dhe e çnderove Natyrën e Zotit me mutësihane ...
Mund të kërkosh Falje që sonte, te një Mjerane!
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Po si se kemi internuar këtë Tip në Qymyrhane?
Sekretare e servilosur: nënshtroju Urdhrave të mia
dhe mimoje ekstazën e Majmunit, që e përpiu Lubia
Pos britmave erotike, të shtunën me Faraunin
a na demaskove Majmunin, Shtrigën dhe Spiunin?
Në këtë Psikologji defektoze, post-kolkoze:
shitëm çka kishim, për çfarëdo Kauze!
Ec e vendose një fije Etikë, në këtë Patologji tmerrësisht të lirë ...
E sajova Dashnoren time Kolumbiane, në të gjitha “Salsat Latine”
Faleminderit Zotëri BING, se më në fund, me BANG, na binde!

FLASH BACK në ishullin WIGHT
dhe në Koncertin magjik të WOODSTOKUT ...
Po kur po na vijnë Krushqit prej ISTOGUT?
Solo me kitarën e HENDRIX-it dhe SANTANËS
deri sa të shkoj të hënën, në anën e errët të Hënës!
Telegram ekspres from AMSTERDAM
për Konsumuesit e Enciklopedive fiktive
që ta rëndojnë Valixhen, në brigjet e ANTILJEVE:
a ju duhet KULTURA, për t’u lustruar për Krishtlindje
për t’i ushqyer mekanikisht, me ca lloqe të kota
të gjitha Ekranet e Opiumeve televizive boshe
apo për ta pasuruar Jetën tuaj të brendshme
me një Kërkesë serioze dhe me 100% bindje?

Sipas Nik SOKOLIT: duhet me e lypë Nusen me traditë
në një Shtëpi të mirë, të fortë, e të përmendur
me Bagëti dhe Bujqësi, Tokë e Mulli, me Vëllezërit FRASHËRI në dëshmi ...
duhet kërkuar një racë Burrash serioz e me tipare
me truall dhe histori, mundësisht edhe me Pare ...
Mikpritje, Besë, Trimëri e Fisnikëri
rezerva Mielli dhe qypa të mbushur Turshi
Sëndukë plot Ar, të groposur nën Qershi ...
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Vetëm aty, ke shanse more Kauboj, për ta fejuar një Grua soj
me Kastravecë malësie dhe Lakra rasoj ...
I humbur te Duki i GERMANTES: Marsel PRUSTI më mallkoi!
Duke i kositur Dyshimet tua në Fushën e t’PLANIT
i ngatërrove të gjitha Mendimet tona, në derën e Hanit ...
Paguaja një kafe dhe një konjak këtij TRULLANI
gjysma e Pensionit i shkon në badihavë-hane!
Të dehur pas Ndeshjes, u gjuajtën me Sahane ...

- O ABAZ, a doli kush Mendsh, në këtë rreth për dreq?
Po me Pensionin, e të dashurit Shtet: A ju del Lek, për tualet?
- Krijoni një Shoqatë të skaduarish
dhe plaçkiteni edhe ju, këtë Milet me lezet!
- Bjer shehadet o Burrë, se s’po di as vetë, çka po flet
dje ishe Skllav n’ANDERLECHT, dhe sot na u bëre Mbret ... ?
Ne prisnim pas ENVER-it, modelin Norvegjez e Suedez
por na zhveshën këta Humanistë, deri në Lesh!
- Mos i fryni më në vesh, të mjerit POET
por thirrni ca Hoxhallarë dhe Priftërinj
t’na lexojnë këtë SONET, pasi të bëhet Synet ...
Sipas amanetit të Jusuf VRIONIT, shërbëtor “Hi-Tech”
i bllokuar mes Xhehenemit, duke u nisur për në Xhenet:
ia kënduan Mjekroshët e Parkut, vargjet me marifet
dhe i dhanë të shkretit Kloshar, pak Gajret, para se të kalojnë në HADÈS!
Ka marrë fund, ky i Droguar, i vëllazëruar me Ekstratokësorë
Mik shpirtëror, i gjithë të Degjeneruarve evropianë dhe amerikanë
të cilët e kanë çuar si Margjinalë, ARTIN botëror deri në Mejdan
por megjithatë, e ka mbajtur intuitivisht një thelb Malësor ...
Në Zemrën e tij t’Elefantit ushton një Memorie e vjetër si Jehonë!
Ku me e ditur pse na ka ardhur ky ALIEN, i kërleshur mbi Dëborë?
A mos na ka çue UDB-a, me një Mision në qershor?
Pasi që kështu-ashtu, nuk mundemi ta kuptojmë:
t’ia hapim së paku, një Vajtim mbarë Kombëtar
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me këtë Mymleqet, që bredh Tru-larë, në këtë Trevë të pabereqet
e ta harrojmë këtë Karkalec, sa më shpejt, për 1000 vjet!

Çka na duhet pa Biznes, POEZIA e Sherifit, në këtë Shtet
e Fjala e shenjtë olimpiane, sot: Kujt dreqin i flet?
Merr frymë me gjithë Mushkëri, në këto Male, o Mistrec
dhe shijoje Lirinë e lirë, në shtatë palë Detëra dhe Qiell ...
Kjo Botë është plot Nëntekst dhe Mister, Magji dhe Sekret!
Mos harro se deri sot, si Analfabet i paindentitet
nuk ke pasur asnjë idé, mbi Demokraci as mbi Shtet
pos që ke folur shqip rastësisht, në një Tokë të shkretë ...
Nga mungesa e Besimit të vërtetë ndaj vetvetes
po i frenon i pa qetë, të gjitha Gjërat që i adhuron
Por çfarëdo që të jenë Dëshirat tua, more CABRON
ia vlen që t’i provosh deri në LONDON!
A po ma përpunon një rrethore prej Ari
në shenjë Kujtimi erotik, ndaj këtij ish Gomari?

Duhet me i marrë në konsideratë, moj Kunatë
Historitë e vjetra, Eposet e Epokës
fjalët e Pleqve të ulur rreth Sofrës
dhe ngatërresat me Vjehrra për Rosa të egra ...
Na ke falsifikuar çdo gjë, prej “A deri në ZH”
Pirolla të qoftë, o ISMET ... Tungjatjeta dhe shëndet
se MITET na lanë për disa Shekuj në Djep ...
kalleni Këmishat për një Këngë, se kështu krijohet një Shtet
pa Distancë racionale, pa Program për sivjet dhe pa Humanitet!
Aloo Miss FLORANSË: kur po më kthehesh prej Kurbeti
se Masturbacioni në dimër, nuk ka më lezet?
Më thuaj, në “Hotel KISMET në HAMMAMET”:
për çfarë na duhen gjithë këto Fabula
Legjenda, Folklor dhe Përralla për Mbret
ç’është ky Shtet, me 3 Fe e 4 Kufij, për 3 milionë Njerëz?
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Si me iu folur Pleshtave për UNITET ...
Deri kund na verbon, ky i hidhur Realitet?
Mes gjithë këtyre Kurioziteteve
nën Parfumin hyjnor të Livandës dhe Trëndafilit:
si e përjetojmë, pas Kuranit dhe Ungjillit
raportin me Faktin dhe të Vërtetën?
Do t’i studiojmë thellësisht dhe sinqerisht
këto Fenomene të çoroditura, në Jetën tjetër!

Si në Filmin “BIRDY” të PARKER-it, luaja shpeshherë Saksofon dhe Balafon
për një Mizë ngjitur në Plafon dhe një Zog që më cicëron
O Nostalgjik i palidhje me Tru:
Romantizmi yt, të ka lënë të dështuar si Hu!
Do riformoj nga SHËN GJERGJI, Grupin mitik: “THE WHO“ ...
WAOU ... Po më vjen të dielën një Hyri e veshur me Flori
Përsëri një Natë aktive plot Delire, Provokime e Shkëndijë
me sa Xixëllime të papërshkrueshme nën Çati
Mahnitje dhe Marramendje deri në infinit ... Holly Shit!
Ma jepni për ca vite, një Abonim erotik!

Në këtë Botë debile, plot Ndalesa dhe Kufij
Qejfi njerëzor mund të rezymohet, o Minj
si në Oborret e Shkollave fillore për Fëmijë:
“Tyyyt: rreshtohuni ... Tyyyt: lozni ... Tyyyt: mësoni ... “
Pse duhet gjithmonë të na diktoni?
Çuditërisht i lehtë, por me një ironi të mprehtë
e kalova këtë Jetë, në dimensionin e tretë ...
A do m’adopton kush nesër, është Punë tjetër, por sot, jam mjaft i qetë!
Ju lutem, o Popull i marrë, në Kultin e Viçit të Artë:
ndihmoni këta Pleq të mjerë, që ta kalojnë rrugën pa Djersë
pa u dridhur si Fletët e Gjetheve në Vjeshtë ...
Për Këmbësorët dhe Malësoret është bërë një aventurë Westerni
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gati një Luftë për mbijetesë, me e shkelur me Këmbë këtë Qytet
të zhurmshëm, të shëmtuar e të betonizuar: një KAOS i vërtetë ...
Nëse do të bëhesh dikur Arkitekt, o Mik:
mbushu Mend dhe vetëm këtë Shembull negativ, mos e ndiq
se rrëshqet keq dhe e mbjell një copë Kiamet!

Faleminderit për pritjen tënde, Zotëri BAJRAKTAR
do vazhdojmë Muhabetin tonë, më vonë, në IFTAR ...
- A kemi ku ta eksportojmë, gjithë këtë Bar?
Po EVROPA , si po na i pret, këto llafe?
Jemi bërë siç duket, për ilaçe, si Palaçe ...
Ti, Zonjë e martuar me mua rastësisht, e pa Bisht:
mos e dëmto imazhin tënd, për një Grim nën Fiq!
E kam një Reputacion familjar, që s’është një Hiç
një iluzion për ta mbrojtur, ende pa na u ftohur
në raport me Farë dhe Fisin, aq të pangopur ...

Janë 800 shtëpi Krasniqe që presin Zjarrfikësin!
Vapa e Verës ua kall Trurin, si Gjethet e Lisit ...
A mos po na rikthehen dikur ULISI apo KRISHTI?
Ka shumë gjëra në këtë Jetë, i nderuar Kolonel
që duhet patjetër t’i jetosh për t’i kuptuar.
Na erdhi prapë Qeveria e këtij të Hutuari
për t’na qethur dhe taksuar, si Delet e moshuara ...

Çmenduritë e tua sezonale dhe Turbullirat mentale
errësojnë Udhët e ngjyrosura të Pranverës durrsake
Të prita në prag të Derës, si një Vestale vetjake
pa e ditur mirë, as Ditën, as Orën e Fatit tonë madhor?
Me një Dashuri romantike dhe jashtëkohore
Gjeniu rrjedh si një Lumë në Asgjësinë njerëzore ... !
I kam njëzetmijë ëndrra të fundosura nën Det
por e bëj të mundshme të pamundshmen në Vjeshtë
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Përshëndesim Zhyl VERNIN, me një Çaj mente të nxehtë
Kujt do ja shesim një Ishull, për të jetuar më të Qetë?
Në rangun e Ambicieve humane: ku e ke Qëllimin tënd të ardhshëm?
Shënoji, moj e Bukura e dheut, sa nota Jete, në Pianon e Zemrës sime ...
Mund ta ndjekësh gjurmë pas gjurme, Hapin tim kozmik dhe kozmetik
deri në Valët më intime ... në Shkrirjen e Kohës IKS!
Eja me mua andej, e Dashur, përtej Horizontit unik!
Në këtë Shoqëri pa njerëzi, Modestia e tepërt nuk funksionon
preferojmë Dallaveret, Arrogancën, Piraterinë në aksion ...
shko deri në fundin e Dritës sate dhe të Fatit të shkruar
shprehe thelbin e Shpirtit tënd, ende pa u shuar ...
dije që çdo atom Jete është një fanar Përjetësie
EROSI vallëzon me THANATOSIN, nën Diell apo nën Hije!
Në prarimin e Shpresës, në kuzhinën e Banditizmit:
nuk të numërohen më Deliktet dhe Plaçkitjet
i ndjekur tash ca Vite, nga INTERPOLI dhe IDIOTIZMI ...

Por ua rikujtoj gjithë Lexuesve me kujdes, pasi që të marrë Abdes:
e fitoj Biftekun tim të përgjakur
duke lodruar si i hutuar, nëpër Pyje
Vishi rrobat e Natës, o ROZANË
dhe ekspozoi Kofshët tua, nën Hënë!

E hënë, më 27 dhjetor 1982 - 2019, në Bruksel, në një Kafe popullore pijanecësh dhe horrash në Molembeg.
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TABLO - 14
FESTIVAL KILOTA DETI DHE GJI SULMUES SI AKREPI!

Rituali i Gocave qe ikin në Det, pas baticave dhe zbaticave
po m’i lulëzon në KRETË, mëngjeset e freskëta mes Lisave
e pas Pazarit të Shtrigave, po ma shton Peshën e rikave ...
Ruaju akullit në kalldrëm, o Kalbësirë me Sy të nxirë
se në Shtëpi, nuk do të kthehesh dot këtë të Dielë ...
Jemi bashkëpunëtorë të shkalluar, në çdo Karrierë
hyjmë nga Dritarja e huaj, nëse nuk e gjejmë një Derë!
I biem Hekurit me një Çekan të vjetër
pallim Fraza, që do i kuptojmë në Jetën tjetër ...
Po na thyhen Bishtat, e po na shtrembërohen Këmbët
duke menduar për mirë, i akumuluam Dëmbët!
Bota po shpërthen në Bubullima dhe rrufe
nuk e di pse s’po më bën Bé, asnjë Nuse e pa Fe?
I veshur si DRAG QUEEN, që nga Dalja në Dritë
Harresa të han pa Gaz e pa Hare, për çdo Ditë ...
Nuk po të shoh askund, në çfarë Pyllnaje je fshehur?
Një Ekzistencë pa alkool, por gjithmonë si i dehur!
Dua të të them: Peshkimi i egër, i dha Frutat e veta
për t’i mbërri Qëllimet, duhet t’i thajmë këto Këneta
Po Karnavali në Hiç, çfarë t’u desh moj e shthurur, pa ide
le t’i profetizojmë Disfatat tona të ardhshme, nën Dhé!

Në kodrinën e Qytetit, si Poet që nuk i feston Pashkët
për Kohë të freskët, i vadita gjithë Bahçet!
Fëmijë i qetë, i Shekujve klasikë që na ikën
më këshilluan një Dietë dhe një Twist në ritëm ...
I infektuar pa dashje, nga një llafollogji sterile
më punësuan në ACHEN, në Uzinën automobile
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Krijimi është një tejkalim permanent i Jetës
i pafund dhe i pashlyeshëm prej së Vërtetës!
Duhet besuar së bashku në Qartësimin e Mendjes
kush do na bëjë një Diagnozë të saktë të Gjendjes?
Afirmoje më qartësisht, se nuk je një idiot naiv
një Njeri komplet fals, një Servil hipokrit ...
Gjeje këtë të premte, Guaskën tënde pa hezitim
po mos tento, o i Çmendur, të fëlliqësh Plazhin tim!

E kam Romantizmin “RILKE-ano-gjerman” mjaft universal
dhe Surrealizmin “BRETON-ian” eksperimental, si Princip moral
Që në ngjizje, në Fushat e Malësisë, kam aplikuar rregullat e Dashurisë
jam betuar mbi Librin e Besës dhe të Burrërisë ...
Ju urdhëroj t’i respektoni si Profeti, Macet e mia në SHTOJ
Bibliotekën tonë BORGES-iane, ku i verbëri lexon Vepra çdolloj!
Luhatem mes Pasigurisë dhe Komisariatit të Policisë
deri te Fantazmat dhe Dyshimet e Lartmadhërisë ...

Shkatërro çfarë të mundesh, në këtë Komb pa Përvojë
por dije që Nesër shtrenjtë, mjaft shtrenjtë do na kushtojë!

Po e përvjel Mëngën e Këmishës, varur në këtë Tel
dhe zhys Dorën nën rrobën e ERISËS, me një Puding anglez
Të luftojmë pa u menduar, për një Shpend të bekuar
Okay: po çfarë mut Kauze, jemi duke propaganduar?
Nëse ti, vërtet më ndihmon, në këtë Trip artistik
që ta gjej dikur Vetveten, mbi një Kaos historik:
fiton falas prej meje, një fundjave në SPLIT!
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Duke pirë për t’i fshehur gjithë të Metat e mia
t’erdha një pasdite, i pa qeshur te Shtëpia
E shkatërrova moralisht Xhaxha OSKARIN
u martova tinëzisht, me të Bijën e Gomarit
I veshur me Hije kineze në Malet kanadeze
në këtë “Verë indiane”: ta pimë një Kafe në xhezve?

Në mbretërinë e Dritës, ku Lumturia nuk m’ikën
po e ndjej një erë Parfumi, i ardhur prej AMERIKËS
Pas një Darke plot shije, në Atmosferën e ditës:
e putha Qafën e gjatë prej Gjirafe të MARGARITËS!

Misticizmi nuk do ta tejkalojë Dadaizmin
Eja të vallëzojmë mbi Bluzin e Beginave
në PALMA de MAJORKA, KORSIKA dhe KORTINA!

E mërkurë, më 5 janar 1983 - 2019, në një Firmë amerikane në Bruksel,
ku shkova për një intervistë pune, nën Spotet publicitare.
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TABLO - 15
BUJKU E LËVRON ME GJALPË E ME FTONJ
SHOQEN E TIJ, TË TAKUAR RASTËSISHT NË NJË GJOL ...
DUKE E PIKËZUAR NËN KROJE, NË DOBËRDOL:
MOTRËN E SAJ TË ARDHSHME, E CILA ISHTE SOJ
ULUR MBI NJË KALË TË KRISUR, PA PATKONJ!

I shpopulluar prej nga Lindja
po popullohemi gradualisht ...
Hej, ç’më bëtë, o Miq tragji-komikë
me këta të mjerë pa KRISHT, të DOSTOJEVSKIT?

Po e rigjej paletën e Ngjyrave të nuancuara
prej grisë deri te e kaltra ...
Vizioni yt më erdhi mbi Epshet e tërbuara
më kanë ngelur dhjetë Vepra të pafinancuara!
Do të fundosem në Ujërat e tua të bekuara
nën Ujëvarat e pastra, Luginat e parfumuara ...
“Dame un Beso” ose e kalla krejt Vendin!
ngela për sevap me një Plakë gjysmë të çmendur
duke e larë në Banjo dhe ia shëtitur Qenin ...
What a Shit, MEN ... se e çnderove Emrin!
Duhet ditur sesi fillon dhe përfundon Kuvendi?
Gjatë zhytjes së lirë në Humnerë, pas neverisë SARTR’-iane
ballafaqohesh kurdoherë, me Zbrazëtinë ekzistenciale
një Mur gjigant BERLIN-i, plot Potere në Erë ...
ta ruajmë me zonjën ARLETI, gjithë këtë Atmosferë!



134 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Sipas BECKET-it, të mjerë:
“Jeta është një Pritje humane!”
Oh sa Ditë të bukura, në gjithë këtë Mutësihane ...
MOLLOJ-i, ju sugjeron miqësisht, si Viç:
perversitetin e Lojërave të Fatit
adrenalinën e Bixhozit, Lotos dhe Bingos
Kazinotë nëpër Rivierat e Jugut, me Fatos NANON ...
ndërsa NDOJI më ftoi në “piknik” në majën e KORABIT!
Kalojeni çdo week-end, në Dehje të plotë letrare
me Autorin tuaj të preferuar, të shndërruar në Palaço ...
Çfarë halli keni, pasi jeni Aktorët e një Filmi të huaj
që ju është imponuar, nga Kombet e Bashkuara ...
Argëtohuni, ju lutem, çdo Orë, pa u vonuar
në Trullografinë e kohës, si Derra të vaksinuar!

Lojërat e Cirkut nuk kanë dalë fare nga Moda
as Shoqëria e Spektaklit, me Kurva dhe Klona ...
Sa më zagarë e vulgar, të mban në mend Epoka
në Botën e Shqiponjave: fituan Korbat dhe Sorrat
Fatkeqësisht o Miq, FIKSIONI më i shëmtuar
na duket më i këndshëm e real, se çdo REALITET
ndoshta për këtë arsye, nuk jemi bërë kurrë Shtet!
Pos një ton Përralla dhe Drogë: çka do ky Milet?
Të mjegulluar që në Gjenezë, pa shkuar fare në GJENEVË
na duhen Mitet për t’u veshë! Përralla për Mbret ... e Vaj medet ...
Përjetësisht t’abonuar në Hutim, Amnezi dhe Harresë
Shoku im, më i mirë në Jetë, paska qenë një Fshesë ... !

BOWLING-u, i fundit në TANGER të MAROKUT
me kolegun trim Paul BOWLES, kushëri i Pal FRROKUT
i kabluar në “Pal-Sekam”, me Big-Band-in, e RROKUT!
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Gjatë një Ceremonie Hashashi, me Çaj mente në SAHARA
më propozuan një Gjyshe, ndërsa Beduinet e çartur, pallnin Tinguj tallava
Në këtë vend pa ZOT, kujt me iu ruajtur përpara, më tha një Maskara?
Ma deshifroni Lidhjen e përbashkët, si Kromanjonët me një Skicë
mes Kohës nukleare dhe asaj të Zjarrit prehistorik
mes Qytetarit të qendrës dhe Proletarit periferik? Si je Mister KUBRICK?
Ky provim alla ballkanik, do jetë vendimtar, për t’u bërë Polic
nëse nuk gjendemi me rrogë, do e kompensojmë me Bakshish!
Ishalla në rrezen e parë, nesër herët në Agim:
do të të gjej plot ndriçim, si Princeshë e shtrirë në Shtratin tim
se jemi lodhur me Figura stoike dhe heroike ... Trim e mbi Trim
gjatë Ditës, do jem për ty “again your crazy JIM!”
Këshillë urgjente e Sponsorit të Letërsisë së mallkuar:
“Pastroi fillimisht gjithë Shinat dhe Korridoret
e Stacionit të Trenave: PARIS - NORD, NIKAJ e MËRTUR”
n’Algoritmin e programuar, në Futurizmin e ekranizuar:
kujt i duhen në WALL STREET, Shkrimtarët e falimentuar?
Djersitu disa vite, për t’u bërë SHEKSPIRI në ANDORRË
për t’na i shpëlarë Kapitalet, aty ku nuk marrin Bojë
e jo me u hallakatur, pikë së koti, si Jackson POLLOKU
nëpër Bordelet dhe Klubet e Bllokut të NEW-YORKUT!
A mos ishe o Mike, në Partinë e KOLIQIT, asaj kohe?
- Jo, o SHERIF: në partinë e Shpat KASAPIT dhe X - Faktorit!
Nëse një Dëshirë e pakontrolluar t’i pushton Bolet:
hape Çadrën tënde atomike, në kujtim të Mollës
më eksploron Këmbë e Krye, si mëkatar i Kohës
me sa Hurma dhe Fiq, sipas Legjendës së ORIENTIT mitik
se për besë, o MALIQ, më fike me 800 Shpi Krasniqe, pa Mish përditë!
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“Action Painting with BUSH” ... I lashë një tufë Rob e Fëmijë, pa Bukë
për të ndjekur ty, Bohem karabush, gjer te pika kufitare në PRUSH!
PASIONI i sajuar, sipas një Kastiljane prej SPANJE:
me dyshuar mbi çdo Gjë, duke i nxi Mrekullitë
pastaj me të kërcyer egërsisht përsipër, si një Bushtër mbi Shpinë
pa ta lënë asnjë Brinjë ngjitur, nga PEJA në PRISHTINË ...

Prapë në këtë AVION special për PRINCETON:
më merr Malli ta dashuroj, para se të doktoroj!
Por të lutem shumë, ti ROMEO im:
urdhëroj që të më duash pa Kalkulim
siç thotë Kurani, Vatikani dhe Gjyshi im në KURBIN!
Sipas ligjeve të Kanunit dhe të Kaubojve plot soj
Karmeliteve të mbyllura në Manastrin KOLARGOL ...
jemi nën mbikëqyrjen e Mbretit GOGOL
- S’po na hiqet më Gulagu deri në Arkivol!
I konvertuar në Murg mesjetarë, të Umberto EKO-së
nëpër Diskotekat hiper-moderne të SAINT-TROPEZ-it
e zbulova rastësisht Anarkinë humaniste kristiane
Brizhid BARDO-në, e viteve 60 dhe ca Nimfa evropiane
pa e ditur fillimisht, se çka fshihet pas Bezit apo Sukët e FEZIT ... ?
Si arsyetohen gjithë këta DINARË, të pa farë
të derdhur pikë së koti për çdo Vit, nëpër Bunar?
Për fat të mirë, ma kripëzove Rutinën dhe Ditën
se isha i koncentruar mbi BIBLËN dhe i eksituar për HILDEN ...

Zgjohem çdo Mëngjes, me nostalgji dhe mërzi
duke i numëruar në Mur, javët dhe muajt pa TY
që më kaluan mjerisht e për zi, në gjithë këtë ABSURDI!
I mjekuar me Gjilpëra, në një Azil psikiatrik të SIBERISË ...
e falënderoj jashtë mase, kujdesinë e Partisë!
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Larg fantazmave të Natës, në brigjet e Rastësisë:
m’i jep hua një palë SY, për të parë mbi TAMIZË
Shpresën humane, që askush s’e ka parë, mes D.J-ve, në IBIZË!
Duke u dridhur së ftohti, në Lëkurën tënde të Bebës Fokë:
të dua super të freskët, me pak Akull on the Rock!
Ah, BABY ... Trupi i yt, aq i mahnitshëm
m’i ka lënë n’auto-stop, ca rreze shok ...
Po qeshëm duke e parë Veten totalisht të zhveshur
në pafundësinë e GROENLAND-it, me një Eskimeze të fjetur
i kurorëzuar me një Balenë bardhoshe, jashtë moshe
i shoqëruar me një Mors pa kode dhe një Ari të Poleve ...
Si çdo Kafshë njerëzore, e mbushur plot Epsh:
u rrokullisëm në ROCK and SEX, gjer në SUSSEX ... !
Pas një Kure të gjatë, me rrush dhe qershia
më mashtrove me një Gabel, të ardhur nga RUMANIA
Më foli Duka i GIZËS: “Çka pret nga ALBANIA?”
E dashuruar në Qiellin blu të Zemrës sime
në Nokturnat e SHOPEN-it, netëve intime:
eja e noto, në Lumin tonë të brendshëm
frymëzoje Shpirtin tënd, aq të këndshëm
në Universin tokësor unik dhe të pashembullt
të përcjellur çdo Ditë, nga Djajtë dhe Engjëjt ...
Po e ngacmoj Apetitin tim në Mërgim:
me një Tigër të egër të vendosur në Motor ...
Më ftoni pa përtesë për Drekë, me një Meny çfarëdo lloji:
Peshk të pjekur te Ali KALI ose Qengja në Hell, në TOMOR?

Duke udhëtuar nëpër Ëndrrat e Botës
dhe Muzikat magjike të kësaj Toke:
Stuhia i shkundi Shekujt në grevë ...
Kinematografia e Sindikatave, ende në dietë
më stimuloi, për ta kërcyer një Pelë, për çdo Vjeshtë!
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Ky Popull do Punë, o BURRA, Bukë e Ardhmëri, për Fëmijë
Drejtësi sociale, Udhëheqësi humane dhe Dinjitet si NJERI ...
Jeni dakord, Zotëri Profesor-Doktor-Akademik, i rrethit
që flet n’emër të Popullit, pa ia ditur Hallin as Dertin?
Nuk kemi më nevojë për Fjalë të kota, që i merr Era
Uzurpime të mjera, Korrupsione aq të zeza, saqë si zë më Dera ...
Ç’po na thonë Filozofët e Kafeneve, për gjërat e tjera?
- Zor do na sistemohen në Demokraci, këta Kokë Derra!

Lundroni mbi TITANIK me lutjet e mia, si Pop dhe Prift
“Send this Flower from me, to this Crazy Bitch!”
E ftova Juliette BINOSH-en, në Kullën time private
ja lexova me nënën XHEVAHIRE, ca Surate ...
M’erdhën si dëshmitarë 10 Surikate!
Ka kohë, që e kisha në plan-program, nga Malli
për të fluturuar hyjnisht me këtë ZANË Mali ...

Fjalët e tua plot Parandjenja, paralajmërojnë një Kiamet
“SEX and SMILE“ më tha një Kloshard në PËRMET
para se të vdes, si Pijanec, pa abdes ... !
Nuk ka, sipas Kritikës në Shesh, filma “X“ në POGRADEC
të xhiruar me një Gjenialitet të rrallë, një Atmosferë të paparë ...
Por vetë Jeta e sotit në Televizionin shqiptar është një Pornografi e gjallë!
O Djalosh, plot Potencial dhe Benzinë vital:
ndize Motorin tënd with LEOS, në Oqeanin abisal
Vetëdija e thellë në Shpellë, nuk ka Moshë në MOSKË
dhe Kultura në Tokë e në Qiell, sot nuk njeh Lëmoshë!
Gjithë ky Delir pagan, të ka djegur në PAKISTAN
i veshur në ROTERDAM, si një Djalë me nishan:
a mund të kem ndonjë Ndikim pozitiv, në KURDISTANIN sirian?
Jemi të gjithë pa e ditur, Aktorë në një BING-BANG!
I zhytur në Orgji femrash, në Hamamin Otoman:
i shkriva Vitet e mia ca Vite, pa një Roman, për një Fustan ...
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Siç më tha një Lopë cinike në DARDANI:
pse e humb Kohën tënde kot me Poezi
në vend që t’i kompozosh, për pak Flori
ca Hite komerciale, me Ritme binare naziste, për Rini
ose ca Fjalime fiktive iluzioniste, për çfarëdo Qeveri? Lekë, o SHERIFI!

Nga takimet serioze të pos JALTËS, mes Njëri-Tjetrit:
mund t’na dalë një e Vërtetë, sipas Shën PJETRIT!
Pse jemi gjithë të shthurur gjer në atë Gradë
saqë edhe në KËRNAJË, Shpirti po na bën davë?
Luftë e tmerrshme Pijanecësh, në një Bar Nate
në një farë “Bagdad Kafé”, në lagjet BUKOVSKI-ane
mes një Dembeli tragji-komik, kokëfortë por i betuar
i cili në Jetë, s’e ka ditur kurrë çdo thotë Folja: me punuar
dhe një Spekulanti të zgjuar, në Bursat Planetare
komplet i Kokainizuar, por që e ka Minutën me Pazare
të konvertuara në Paund, Euro dhe Dollarë!
Mjaft takova në këto dekada, Njerëz të paparë ...
Ma thirrni shpejt Ali BINAKUN për Darkë
për ta pleqëruar këtë Ngjarje aq të rëndë, në NOVI PAZAR!

Një Polic fashist sillte me plot Urrejtje
mbi ca Studentë, t’etiketuar si të majtë
të cilët ëndërronin, për një Barazi më të saktë ...
Nën Shpejtësinë e kohës informatike
plot Pultime, Zapinge e Shpërthime periferike:
çdo Lajm kalon dhe e anulon tjetrin, nën Pulset elektronike
në bulevardin e Harresës së madhe, ku çdo Gjë kalon në Fikje!
Nuk ka, në këtë Hallakatje globale, gjendje Pushimi shpirtëror
përjetësisht të garantuar në Borë, nga Oborri Mbretëror
te Baronesha e bllokuar në ROMË, nën Thonjëza dhe Kllapa ...
- O Zot: pava çka pava ... por si ky UFO, nuk pava!
- Okay, Gospodin NASTRADIN ... spava ... spava!
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Është e dyta herë në këtë Planisferë
që kjo Plakë plot rrudha dhe rruaza
zgjidhet Kryetare e Komunës së PARIS-it ...
I fitoi Votat në maj, dhe përfundoi në një SARAJ
mes Raul RUIZIT dhe IBLISIT! Më kujtohet Jusuf VRIONI, me mua në DAJT
Mos e kritikoni, ju lutem, se po iu kap Pikilunza
Këto llafe të njollosura, mund t’i fshijë vetëm Sfungja ...
Pas një rrëshqitje fenomenale në Ferrin gjigant të DANTES
u ngjit gradualisht në Shpellë, me Këmbë përpjetë ...
një Malësor i shkretë pa Njerkë, ia propozoi një Drekë:
mirë se na erdhe në ZHERKË, në këtë të Nxehtë!
Ju kisha paguar shtrenjtë, për të më lënë, më të Qetë ...
Krim dhe Dënim ... Krem dhe Ëmbëlsirë ... Okay RASPUTIN
A ka Romani rus, një Ardhmëri më të mirë? Ta pyesim një Rusofil!
M’i sillni këto 100 Pushkë, që po na i jep gratis, zoti PUSHKIN
si Personalitet plot vitalitet: për një Revolucion të zhytur në Krim!
Qeveria e sotit, më la pa asnjë rrogë
Liria absolute do paguhet si një Gjobë!
I alivanosur nga Urgjencat dhe Ekstazat e pafund
mora Malin e Korbit dhe lundrova mbi këtë Lumë ...

Lamtumirë, o të mjerë: po ju lë me Zinxhirë!
n’instinktin e Pavarësisë, nuk lejoj asnjë Mëshirë
ka gjëra të shenjta në Jetë, që nuk shiten për një Birrë!

Miliant i Botës së Tretë, më lejoni që të prezantohem:
“Autor profilaktik, i cili e stimulon poetikisht
prodhimin e Qumështit tek Femrat shtatzënë!”
Prapë na erdhi ky Viç i qorruar, marksist-leninist
pseudo-shkrimtar i Hamamit dhe amator Hamami
me Fytyrë që një Javë të parruar dhe Flokët e pakrehura
për t’na hipnotizuar me Vargjet e tij, si një Magjistar me kaçurrela ...
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Pasi që i trajtojmë, me Shekuj, gjithë Masat tona si Bagëti
dhe i konservojmë me çdo Mundësi, në një të thellë Amnezi:
ju këshilloj, ta fusni urgjentisht në “Frigji-Derrin” e Historisë
për së paku tri Deceni, në Dosjet e Partisë, apo Minat e SILEZISË
S’duhet që Populli ynë, t’infektohet gradualisht me Deliriumet e tij
apo t’i shkojë në dorë, Rinisë tonë, Literatura e tij!

Derisa ekziston Vepra e KAFKËS:
A mund ta mbyllni llapën?
I shpopulluar prej nga Lindja
po popullohemi gradualisht ...
Ka kohë, me Vite-Dritë, që po e pres këtë Ditë!

E shtunë, më 8 janar 1983 - 2019, në Bruksel, në Kafen e famshme historike të Kryeqytetit belg
“La Mort Subite“ (Vdekja e shpejtë), ku pija shpeshherë Birra tash ca vite, me disa Aktorë teatri,
dhe Koreografin e njohur të baletit modern: Zotin Maurice Béjart.
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TABLO - 16
FJALIM ENDACAK I KONTIT KONKUISTADOR:
IGNACE DE LOYOLLA
ADRESUAR SHAHUT GONGORRA
DHE MACES ANGORA

E kam Kokën e lindur për të qenë ai që jam
i rrënjosur dhe i vendosur si Shkëmb
Më frikëson pakëz për Kauzën e pshurrtë të Popullit
shikoje me vëmendje Pamjen time, të një Dervishi:
do të vijë papritmas imazhi i VOLTERIT para Syve të tu ...
Të fala ELEZ SADRISË, që pallte në Mal, me një kerr Dru!
Heshtje o SHEIK, i pa Çek as Lekë
ju jep drithë SLOVAKËVE të pabrekë!
Pa Besim në asgjë dhe Recitim të pakimet:
për sa Napolona e vlerëson këtë Milet të shkretë
se këtu, vaj medet, çdokush shitet shumë lehtë?
Po unë, o Mistrec, që kam lindur për dreq:
a kam ndonjë përqindje Fitimi në këtë Bereqet?
Sa më për zi e për keq, sa më poshtë me Krye në Thes ...
Më thirrni sa më shpejt, kur t’ju vijë një fije Vetëdije dhe një Dinjitet!

Nëpër Lartësitë gjigante, fluturojmë mbi Mutsihane ...
vajtoje Fëmijërinë tënde të dështuar në “No Man’s Lande”
dhe idealet e harruara pas Mureve të BERLINIT!
Po a kishit ndonjë shpresë, te STALINI dhe LENINI?
E pres Rojën e të Sëmurëve në mend, në Sallën e Gjurmëve të zhdukura
a e ke një Dosje mbi këtë Qen, kundër dy Vezëve të skuqura?
Nuk ka humbur çdo Gjë për çdokënd
Zotëri FILOZOF, i Stringave dhe i Grykësorëve:
çfarë Raporti për nam, do t’u dorëzosh Eprorëve?
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Nëse nuk mundesh t’i sigurosh Dhentë:
Sigurimi t’i rikthen Mendtë në vend ... !
- Si po të shkon moj Mike, studimi i Shqipes?
- Më mirë se ai i Kinezishtes dhe Rusishtes
- A kam ndonjë shans Fejese, me Plazhisten pellasgjike?
Me ndihmën, propagandën dhe dajakun tuaj
po përparoj mrekullisht, në Terren të lirë ...
S’kam njohur prej BABILONISË antike, një Periodë më të mirë!
- M’i thuaj Marsianit ILIR, sesi duhet të mendojnë
sot Njeriu i ri, do shndërrohet në një Kloun ...
Me psikologjinë bizantine, na u mbështollën Neuronet
mos t’i shesim për pak Flori, gjithë Thesaret dhe Ikonat!
Mos harroni o Lexues simpatikë, por të shthurur për dreq:
jemi në një Shtet, ku Humori lulëzon mbi Qytet
përsa i përket Jetës vetë: Çdo Shqiptar e konsideron veten si Mbret!

Hidhe Kodin Civil në Koshin e Plehrave
dhe Plehrat e AKIL-it, në Zbrazëtinë civile
Të gjitha rrugët të çojnë, te Udhëkryqi i padrejtim ...
Derisa të bëheni Qytetarë të denjë dhe të mbarë:
më leni sa më larg Vendit tim ... i vetmuar në Mërgim
se për ta pa, gjithë këtë Padrejtësi dhe Çmenduri, në çdo Agim
nuk kam më durim, Mister ZHYL e DJIM!
E identifikuan një Kalimtar, me një Kartëvizitë të paparë
A po na pjek atë Lakror, more Gomar?
O Komandant Batalioni, i ngopur me Verë të kuqe:
do më qesin Sytë TYM, gjersa të ma gjesh një Nuse ...
Më ke premtuar në Shën Gjergj, një Burbuqe kuqëlushe
të Fisit HOT e GRUDË, afër Mollës së kuqe!
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I luhatur tmerrësisht, nga një Miqësi besnike
deri në një Thellësi të palimite:
Hulumtimi shkencologjik, more Vëlla armik
të çon te Armët kimike ...
Harroje SOKRATIN dhe PLATONIN në këtë Week-End
se në gjithë këtë Kaos, nuk na këndon asnjë Shpend!
I pastruar nga Truri gjenetik me një tjetër “HARD DISK”
dhe i rikompozuar si një Hiç, si një i Virgjër amnezik:
çka mund t’i ofrojmë këtij Populli, pa Kokë as Bisht?
I tredhur në Mend, dhe i droguar me Policë
të shkojmë buzë Liqeni, e të puthemi nën Lis ...
Do rrahësh shuplakë si Kukull, e do lehësh si Qen
kushdo, që do e drejtojë pa Mëshirë këtë Vend
do votosh për ata që i shan në Kafe, rend e pa rend
pa e parë gjendjen tënde të zhveshur, pa asnjë Send!
Do flasësh si gjithë Turma, me Fjalë të huazuara
si Kurva e dikujt nëpër Duar të huaja ... i verbuar, pa Vizione të bekuara
pa një Veprim logjik, një Mendim analitik, një Qytetari të fiksuar:
do notosh me MAO CE DUNG-un, do pish Cigare me FIDEL KASTRO-n
do i thërrasësh VËLLA, Rusët, dhe DAJË, Kinezët
do i mohosh Prindërit e tu, në Lagjen e Zagarëve
duke e fshirë definitivisht Memorien e të Parëve!
Na vdiq një Botë e vjetruar dhe e arnuar
na erdhi një Komb i ri, pa baza, komplet i ç’përfytyruar!
Më thirrën për një Pleqëri në ”KOMANDANTURË“ ...
A ta çelim një Shishe Raki të përcjellë me një Çurë
se dihet nga çdo Plak: që një Gur nuk bën Mur!

Si Vizionar, i Ardhmërisë së paparë:
faleminderit për gjithë këtë Qyp plot Ar!
Harrova JETËN time intime në këtë Bar
Aventurier puro, me lloj-lloj inspirimi, pa skenar!
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M’ia dërgoni një Telegram, Miss ELIZËS
Bashkëpunëtërore antike e HAFIZIT
Kanë ngelur shumë zona Hije pa u eksploruar
ca Ëndrra fëmije dhe ideale për t’i shijuar ...
Të dua, o Shpirti im, me një Liri të pakufij
do shihemi pas Lufte, nëse mund të vij!
Në kulmin e Perandorive, vjen zhytja në Dekadencë
Cikle të paralajmëruar, nga Oraklet e mbushur Shkencë
Vestalet dhe Mediumet, në ROMË apo FIRENZË ...
Më kërkon në këtë Jetë dhe në Jetën tjetër, ti Mik
dhe kur të më kuptosh dikur: më festo si një Mit!
Më merr ca herë Malli për ty, moj SILVI
kur më mbulon me Flakët e tua, n’ABISINI
Humbëm me shfrenim, nën Vreshtin tënd, gjer në Agim
e di që me TY, shpirti im ... nuk isha kurrë në Gabim!

JETA: mënyra e Përdorimit teknik për Turistë gjermanikë
lexojeni mirë Broshurën, se do ngelni pa Çervish!
Udhëtimet e GULIVERIT në Shtetin e Lili-Putanave ...
më mungonte aq shumë ESTELA, në Festivalin e Haneve
në Brigadën e Narkotikëve, të Hënën, nën dritë të Hënës!
Sa minuta në çdo Ditë, mendon për të mos menduar?
Një Popull pa Psikologji as Filozofi: si ka për t’u orientuar?
O Bajraktar i Malësisë: duhet ta ndryshosh urgjentisht Strategjinë
me shitësit e Perimeve të skaduara, në gjithë ALBANINË ...
Çuditërisht, ky Atdhé po shndërrohet gradualisht
në një llumshtihane planetare midis EVROPËS:
Rezerva natyrale e Produkteve ultra të rrezikshme
kimike, toksike dhe radioaktive ... pa folur për Bimët narkotike
Si do reagojmë, kur t’na dënojnë herët a vonë, Mëkatet tona?



146 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Angazhojë dhjetë UGANDEZË
që të punojnë natën në të Zi
ashtu-kështu, Jeta i ka nxi ... !
Eksportoj nëpër Komshi, kumbulla dhe qershi
po pse na ankohesh aq shumë, moj Bijë?
Po i ndjek Kurset e mbrëmjes, shkinisht dhe greqisht
Ha, ha, ha, duhet ti mbajmë Miqtë e vjetër, more Pis!
Mund ta ndezësh nesër një Pishtar
për ta parë Vetën sesa i mirë je, në këtë Bunar?
E ke sensin e hollë të Lekut, crazy Mik
por mati Punët e tua seriozisht, dhe mos rrëshqit ... !
Po deklaroj për Tatimet vjetore në BAJGORE:
një Faltore dhe një Nevojtore
Kush dreqin do ma lidhë në PEJË, me 5 Fëmijë dhe një Pelë:
një Asistencë mujore, me ca Ushqime bujqësore?

Mos i fëlliqni Ditët tuaja, me Mediokritetin kozmetik
parakalova për zotin ARMANI, i stolisur me Kimik
Skenë Gjuetie në BAVARI, me disa Oborre Mbretërore
një përfaqësues i Mërgatës së Qyqeve, nëpër llogore

O të nderuarit Zotërinj:
mos shkelni mbi Bajga lopësh
e lyeni Këpucët deri sa të vezullojnë
se na morët Fytyrën nëpër Sallone ...

Mjerisht, ju erdhi papritmas Ora e fundit
Lartmadhëria juaj, i mahnitshmi LUDWIG ...
thuaj lamtumirë përjetësisht Mistër WAGNERIT
APOCALYPSE NOW e nesër - përtej Ferrit
nën mbikëqyrjen e thellë të Gjarprit dhe Akrepit
me lejen e Piktorit të Popullit, Rexhep FERRI!
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Marksist antik, i stilit GRUSHO MARX
i çliruar nga çdo dogmë dhe ideologji
në DEVOLL dhe PROGËR, pa ENGELSIN në Mulli:
ma përshëndet WOODY ALLEN-in, në NEW-YORK
dhe ma lëshoni Çelësin e Xhenetit, në këtë Kosh!
Pak heshtje, o Kauboj, në Bjeshkët plot soj
më lejo ta dëgjoj Albumin e islandezes BJORK ... !
Ankth hebraik: a do t’iu shpëtojmë Pushimeve
pa ndonjë Sulm sizmik apo një Shpërthim erotik
me mijëra Gjermane e Skandinave, të zhveshura në SPLIT?
A t’ua kërkojmë një Dëmshpërblim post Nazist?
Body Building i Kokës me Kravatë
dhe i Korbit Kroat që krrokatë ...
Futja një shqelm në Mëlçi këtij Cjapi
që po na i ngucë vazhdimisht, Vajzat prej LLAPI!
NICE TO MEET YOU, o Bardhosh
tani mund të shkosh në VERMOSH, si Kodosh ...

Na i ke ruajtur Delet prej Ujkut dhe Pelën prej Kopukut ...
Ke merituar një Pulë të pjekur në hell
M’i ndiq të gjitha Këshillat e mia, o Teveqel!
Udhëtuam in the U.S.A, në HARLEY DAVIDSON
me Fisin e çmendur “THE HELL ANGELS“
deri në BOSTON and the GRAND CANYON!

Në këtë kohë Çoroditje, çdo gjë shkon me Shkop
me Dhunë psikologjike, ose Thupra me hithra ...
A thua, kur do na kthehet Logjika dhe Arsyeja?
Ç’është kjo Shoqëri TERMINATORËSH dhe ROBOKOPËSH?
Po shkruaj, si një Printer që s’pushon kurrë
Frazat më vijnë papritmas, sikur Uji në Gurrë ...
Ujëvarë tingujsh dhe vargjesh, ritme dhe muzika
Ping-Pong me idetë, konceptet dhe sensacionet
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Metafora bizare, Pulsione të pafikura
Imazhe të pambaruara dhe të tjera të panisura ...
Orkestrim i Nënvetëdijes puro, me 10 përqind Vetëdije

Po zbres lumin AMAZONË, me një KAJAK të lehtë
në Kështjellën e INDIANËVE m’erdhi REMBOJA i qetë
Një minutë Heshtje të shenjtë për “Anijen e dehur”
Teksti që na thotë gjithçka është fshehur ...
Poema më fantastike e të gjitha Kohërave moderne
u pajtova në këtë Mbrëmje me një Verë SOTERNE!
Kaluam Regjime të errëta, pa Njerëzi as Fe
sa Kufoma të paemra kanë gjëmuar nën Dhé?
Pa u filtruar siç duhet, demokratisht e Kaluara
nuk mundem për t’i mbërri IDEALET e premtuara
për t’u zhvilluar në Paqe, të pajtuar me Vetveten
Miq me njëri-tjetrin, pa Armiqësi të pashprehur!
Sot, bredhim, flasim, qeshim, hamë e pimë nëpër Qytet
me Persona të maskuar dhe të zhytur në Monstruozitet ...
A thua, kështu sipas jush, mund të ndërtohet sot a nesër
një Shtet serioz e njerëzor, që do na mbështetë patjetër?
Vetëm që po kërkojmë një Drejtësi logjike dhe humane
me Ligje që aplikohen çdo Ditë, si diçka krejt normale
e jo një Hakmarrje absurde, një Luftë civile për dreq
si t’ishim në një Tokë të huaj, ku asgjë nuk na flet ... !
Për të gjitha këto arsye, e kemi Shpirtin plot Mllef
dhe reagojmë gjithmonë, pa e kuptuar pse, me një Agresivitet!
Rritemi me ca Patologji nëntokësore të paemër
Urrejtje të panjohur, Komplekse të pagdhendur
të fshehura në një Thes, por që veprojnë brenda nesh!
Jemi tepër të Mirë, ngaqë po i falim me plot Dëshirë
në emrin e Humanizmit tonë të lindur, plot Mëshirë
ata që nuk na kanë kërkuar tash ca Shekuj, kurrë Falje
as që nuk janë penduar ... mos kanë pritur një Medalje
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dhe që vazhdojnë paturpësisht, duke na injoruar
ngaqë ne s’ishim as vetë në gjendje, për t’ua rikujtuar!
Duhet menduar një Ardhmëri, të pahelmosur për këtë RINI
që të zhvillohen në maksimum, pa Nyje, në plot LIRI!

Sado na shiten Arshivat, Koleksionet e famshme
gjithë Librat, që s’i kemi lexuar në ankand:
Seri policore, Romane plazhesh dhe stacione trenash
Tregime Fotografike, me Top Modele dhe Miss-e?
Mos të flasim fare për Vepra poetike e eseistike!
Jam i ftuar në Fruar, në Bregun e AZURIT francez
nga një ish Bandit belgo-kongolez, tani në Biznes

në një Peplum romak, ku shkokëlohen me Dajak
Aktorët madhorë, të Filmit klasik italian e polak
Pirolla të qoftë, o Malësor ... Poet piroman
qysh në Sundimin MONGOL e OTOMAN:
ke pas lindur Njeri soj, me një Orë, tamam!

E martë, më 11 janar 1983 - 2019, në Bruksel, në Tavernën “Le Chalêt” në Ganshoren.
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TABLO - 17

PAPAGALL VËNGOSH I XHUNGLAVE PERUVIANE
DUKE I RREZITUR FLATRAT LARAMANE
NË NJË BREGDET TË PAZBULUAR TË SPANJËS ...
MBRËMJE OTOMANE NËN ÇADRAT CIGANE
ME MUZIKËN MARVIN GEJSË, DHE MEZET SHERIFIANE!

Shikimi yt, hijerëndë, dhe i pasens, më la në Vend
S’rrihet gjithmonë në një BIG BAND, me një parë Mend!
M’i shkele papritmas Shiritat e painçizuar ...
Vadite MONIKËN, me një shishe Ujë të bekuar!
Rregullomi lidhjet e ndryshkura të Telefonit të kuq
dhe përpiji Fantazmat e mia tropikale në Kolltuk ...
Çka na thotë zotëri BUSHI dhe Hysen PRUSHI
për situatën e Bushmenve në Bush?
Postoja Shtëpisë së Bardhë, një sënduk me Suxhukë
dhe i ftoni Nuset me Krushq, që të rreziten në Gusht!
Nën hijen e ëmbël të Vreshtave të BORDOSË:
a ma ke lexuar Prozën, moj e bukura Troftë?

Po, zotëri TROKË, ta kam shfletuar copë ... copë
me një Prapanicë të pakujdesshme, si Lopë
Ah, na korite Farë e Fisin, moj Grua e pa Tru
ik sa më shpejt me atë Pis anglez në LION!
E kam guximin e Dyshimit antik kartezian
që i bën Urithët të dridhen së Ftohti në Mal
Buzët e forcuara prej Motit, në Kampin e Pionierëve
me Mimikën abstrakte të Bosit, në Postën e Doganierëve ...
Ku HUT që po ha Pjepër, qenka në një Dimension tjetër!
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Sipas Vizionit special të një Eremiti në AMAN:
“SPUTNIKU” rus, që sillet përreth Tokës
nuk i llogarit më në maj, Revolucionet e tij ...
Me Dasma “TALLAVA“ do koncentrohemi tamam!
Shpalle me ultimatum Kombëtar, në DEÇAN:
Orën Policore, deri në Horizontin e fundit!
Diktatura e ka një të mbarë: e fuqizon vetëm llumin ...
Nostalgjik i “GULAG-PARTISË” të lyer me Lot e Gjak:
a po ma shtron një Konak, që e internuam këtë Cjap
ta festojmë me Konjak, amnezinë arkaike në KARADAK!
Mos u çudisni aspak, nëse në Qeveritë seksiste
çdo Vijë drejtuese është e fiksuar nga një Trap!
Për këtë POPULL tragji-komik dhe surrealist:
rrëshqitëm mbi këto Dekada, si t’ishim të palidhje
Historia peshoi tek ne, sa një Limonadë me Shampite!

Po çka po kërkon në këtë Çervish, o Viç?
Mentaliteti ka ndryshuar, i nderuar Mbreti LUIS:
sot je i dështuar, i demoduar dhe “has-been” edhe për Njerëzit në KINË
Filli i ARIANËS ma përzhiti Këmbën
në Stacionin e hedhjes së Satelitit “DAYDREAM” ...
Trullosuni në Night-Klube me një Tufë “DRAG QUEEN!”
Me hundë në Hiç, çka mund të kërkosh në Shtet
ndërsa Telerealiteti i Tradhtive të përditshme
na i mbushi Xhepat plot Lekë ...
Me të njëjtën Prezencë pa gajret:
Çuni kërkon më tepër një Nënë në PRILEP, sesa një Dreq!
Me pas qenë pakëz më me Autoritet:
nuk do na kishin lënë Vajzën shtatzënë në Qenef!
Prapë, një rrëmujë dasmore dhe studentore
për çmimin e Mensave dhe Nxehjen qendrore ...
Mirësevini, në psikopatinë e KORESË Veriore, dhe rroftë Klasa punëtore!
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Mos e deformoni Kodeksin e Qumështit të koncentruar
“NESTLÉ“ dhe të Cirkut të rimbursuar “SANTA FÉ”
Takohemi sonte në Shatërvan te Kafja: HEMINGWEJ!
Siç thoshte Gary GRANT: me Sofia LOREN-in, IT’S OKAY
Duke u rrotulluar si Pellazgë të hutuar
me Sanskritishten e vjetër në këtë Shesh
u vërtitëm në drejtim të Akrepave të Sahatit
me Petro ZHEJIN të filtruar, pa lesh mbi vesh ...
I vetmuar dhe i bojkotuar, prej kohës së NOES
kundër krejt Botës së tretë, por mjaft i qetë!
Më dëgjoni, o të Mjerë, amatorë të Kosit dhe Kaosit:
i kronometrojnë Bosët tanë, shkuarjet tuaja në Tualet
mbani Punën tuaj për Qejf dhe Shkulen në Brekë
se sot është Luftë për Jetë, e nuk të fal kush kot Lekë!
Më kujtohen Prapanicat e Zonjave të zhveshura
pas Dashurive plot tërmet ... Fucking SEX!
Merre këtë Specialitet artizanal të prodhuar në PËRMET
I traumatizuar dhe i gëzuar, me ca Arbëresh, të bërë synet
ballafaqohem me Poezinë moderne, gjer në Kiamet!
Tentoj sa prova shkencore, kuptimore e skulpturore
filozofike, filmike, jashtëkohore e muzikore ...
Lojëra me sens, me ide dhe koncept, në disa Dimensione
asonancë, rimë e ritëm, nën një Atmosferë hyjnore
në FLOW-n, e kohës, duke e mbushur plot Sfond në çdo lloj Forme ... !

Kështu që çdo Gjë, mund të ndërhyjë lirisht në Poezi
për të krijuar çudira, miksime e përzierje të papara ...
Por duke e ruajtur brenda Esencës, një Surprize permanente
një Puls të pafrenuar, një Liri të pakufi, absolutisht gjigante:
një Thelb, një Brumë, me pak bon sens dhe një Porosi
me një Mesazh njerëzor e humanist, plot Mirësi!
Veprojnë në nëntokë, si Ujëvarat natyrore, ca Valë organike
të gjitha Dituritë koshiente me Energjitë subkoshiente dhe intuitive
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pastaj në çdo rast, del një Rezultat global, totalisht i papritur
një Muzikë, një Metaforë, një Filozofi unike, me një Gjuhë të mirëpritur ...
ngaqë Nënvetëdija e thellë, e arkitekturon në një mënyrë misterioze
vetë Tekstin dhe Universin poetik, si një Katedrale grandioze
Fjalët radhiten sublimisht, si Delet në një Peizazh mitik ...
dhe i ngelet dikur më vonë, Vetëdijes së Autorit, me distancën IKS:
që ta konstatojë, sesi Vargu i tij gulfon në Oqeanin plot risk?
Pastaj ta lexojnë Krijimtarinë e tij, sa për Kuriozitet
ta analizojnë në hollësi, me një Cerebralitet
ta verifikojnë e ta konfirmojnë, me lezet e për qejf
dhe më në fund, ta aprovojnë ose ta anulojnë, ai vetë!
Varet se cila Jehonë e inspiron Poetin tonë? Çka hyn në Amanet
Postmoderniteti është Fjalë që flet e nuk flet, por është Mënyra jote unike
me të cilën TI na prekë, na zhyt në Universisin tënd intim, gjer në Kiamet
arti i Përdorimit maksimal, personal, autentik dhe origjinal
i të gjithë Kulturave dhe Përvojave që ke asimuluar, i Memories universale
pra gjithë çka të ka ofruar vetë JETA, në Modernitetin e Shekullit 20-të
një ALKIMI sekrete, misterioze, me të cilën e kompozon një KOKTEJ!
Provojeni dikur këtë Pije speciale e nganjëherë gjeniale
ngaqë pa Strujë as Ujë, çdo Verë të duket banale ...
Mbi Statujën e Lirisë dhe të Pubertetit të Rinisë:
mos e kërko çdoherë Thjeshtësinë dhe Dembelinë
Sipas EINSTEIN-it: E = M.C2 - Kulti i shpejtësisë3

Na erdhi një Grup RAPI prej SIBERISË - “D.J. Bankizë”?

- O Shpirti im, po më mahnit Ditëpërditë
me Sharmin tënd të paçmim ... Sensualitetin sublim
Desha me të shit në Perëndim, si IKONË e Komunizmit
Kremrat e Vajzërisë sate të dikurshme
u shkrinë gradualisht, në pikën e Diellit!

3 Formula e Einstein E=mc2, ku: E- Energjia, m- masa dhe c- shpejtesia e dritës
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- I deshe aq shumë Lukset, Pulset dhe Qyfyret
dhe më në fund ngordhe si Mut, në Plazhin e Qymyrit
Ç’po ndodh me mikun tënd Eliot NESS në PADESH?
Pa KASTOR dhe POLUKSIN: do përfundojmë mbi Lesh!
E lakmoj këtë Bari të ushqyer me Kos dhe Flijë
që këndon me Fyellin e tij, nëpër MALËSI ...
Tani për tani, Jeta ime luhatet nëpër Stuhi
por Feneri yt mbi Det, më la nën Hije ...
I skuqur nga seksi, me Divën e Operës, të cilën e pushton Epshi ...
Stop, se plasa me këtë Bijë dreqi!
Po më shkulet Barku nga Qejfi
Lajmëro Rojën, se po më ushton Veshi!

Viziri i lagjes BULMETI, i ka dy Brirë në Kokë
pasi e mashtroi Gruaja e tij në SHIROKË
E verboi Shërbëtorin e tij nga idhnimi
këtë pasdite, në një Minë alumini ...
Fëmijët e tij kërcenin Vallen e Rugovës
Më lejoni ta nderoj Ibrahim RUGOVËN!
AD VITAM në ELYZÉE, me krejt Servilët e Oborrit
ndoshta e shpëtoj një Qengj, në delirin e TOMORIT
Ta përfundojmë këtë SHOW magjik të Përvjetorit
dhe t’i rifitojmë me çdo kusht, Zgjedhjet e Tetorit!

E enjte, më 13 janar 1983 - 2019 , në Bruksel, në Tramvaj n° 32, për U.L.B (Universiteti i Brukselit),
ku më prisnin ca Studente në Kabinetin e Qejfit!
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TABLO - 18
FLUTUR MESNATE QË GDHIHET ÇAKËRR
DHE PUSHON PLOT SABËR MBI NJË LAKËR
NDËRSA NJË EDILË EUNUK SI GJARPËR, E SPËRKAT NATËN!

Fute në Ankand IDILIN tënd
moj Kërbishte pa Nam, që s’don askënd!

Shihej, llambadari krejt i zbehtë dhe pajetë
në Sallonin e shkatërruar, prej Vjedhësve të fshehtë
A ta vendosim një Menopauzë, në Raundin e dhjetë
mbi Muhabetin tonë, të papeshë, të shpërbërë dhe pabesë?

Rivlerësoje veten, me një Shtrëngatë adrenaline
që ky Popull i shkretë, t’i vazhdojë ca Hetime
Na erdhën Komshinj të tjerë, në Ujdhesën intime
kaluan pesë Breza në erë, deri sa u ujdisëm!
Qenësia e vërtetë, nuk korr shumë Përfitime
mbështille UNIN e mjerë, në Realitetin plot Trillime ...
Këtu ka vetëm Konsum o BILL, për Majmunë pa qime
Sensualiteti i përjetshëm, i ka ca Rafinime!
Nën Uraganet e shthurura ... i rrethuar n’Aludime
Fjalimet tona zyrtare, nuk durojnë Konfrontime
Që në Lindje të skeduar, të formatuar brenda Linje:
jetuam si të droguar, pa pasur asnjë Bindje!
Tentoj të shoh një Dritë, që vjen nga një mijë Agime
në këtë Mjegull të paparë, nën një Hënë sublime
A thua gjithë Pasuritë e mia, ilustrojnë ca Dështime?
Me një Zog ekzotik, i përjetova ca Shtegtime!
Kanë qenë reale, apo i kam imagjinuar këto Delire: sinqerisht s’e di?
Tmerrësisht i pamatur, po më zhyt në Mërzi ...
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Duke m’i formuluar Kërkesat e tua, jam në Hipotermi
mos e kemi Origjinën, ti Nuse, në MESOPOTAMI?
Në një Bilardo me tri banda ... jam duke të kërkuar
Shkopinjtë tanë në Kozmos, mund t’na kenë munguar!

Pyete ANTONIONIN, pas Festës së Karremit
ku është për të vjetrit, Stacioni më i afërt i Trenit?
Gëlltitëm me një Hut, romancën e Yjeve të Hollywoodit
ndërsa pësuam, me një Batalion të kuq, Humbjen dhe Kusurin ...
Na shkoi gjithë Jeta huq, me Aventurat e të tjerëve
kaluam me Sy çelur, në Mbretërinë e të Verbërve ... !
Nën shikimin e Fanny ARDAN-it, dhe të Woody ALLEN-it
fillova një Vals të VJENËS, në Anijen e rrjedhës së RENIT
Oh dhëntë ZOTI, të na rivijë koha e Shenjt ADEMIT
ta zbulojmë Trupin e EVËS, në Kopshtin e EDENIT!
Shpresoj që zemrat tona, të shkrihen në këtë Epruvetë
pastroni Plehrat tuaj ... mendoni për Ciganët e shkretë
Nën gjirin e Drenushës, kalova një Natë të qetë
Ma leni një Dhuratë në Tavolinë, gjer nga Ora dhjetë ...
Krishtlindjet na erdhën papritur, si t’ishte një tjetër Jetë
Welcome për “Sex-Mashine” dhe një Omëletë për drekë!
Hundë për hundë, me një Evzon grek, veshur me Fustanellë
i hoqa Paliçetat, për një Luftë të madhe në DARDANELË ...
Mbaji duart tek vetja, më tha një Psikopat debil
teksa u ringjalla nga një Komë e gjatë, në një Azil!
I rashë me brisk, Moralit tënd hibrid, të anashkaluar
plot Citate të thata, me Pluhur të brushkulluar ...
“Angelusi i Mijetit” m’inspiroi Triptikun e Heshtjes
na caktoni mua dhe DALISË, orën e frikshme të Vdekjes!
Në fundin e Birucës tënde, flisje me Miun e vjeshtës
Rimat e tua elegjiake depërtuan përtej Jetës ...
Korbinjtë më dolën përpara, me një Mesazh të koduar
mos ishte një Shenjë e keqe ... Kokën e kisha të parruar?
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Nga unë deri tek ti, festojmë Marrëdhëniet sublime
por në garën e Kuajve në DOVIL, tërhiqe Karrocën time!
Ka vite që jemi së bashku dhe s’kemi njohur idhnime ...
O miku im, më stërpik pak Surratin, me ndonjë Amoniak
që t’i shpëtoj sa më shpejt Çrregullimit demoniak!
Sipas këtij Horri të dhunshëm dhe esktremisht Maniak
jam hija e ULISIT, që po rikthehet në ITAKË ...

Shija e Grurit të ri dhe Atmosfera tipike e Oxhakut
më sollën me Mjellmën e bardhë, në Liqenin e Fatit
Kërkonte Pendët e veta, në Kështjellën e ROZAFATIT
e murosur për një Legjendë, që ndryshon sipas Rastit!
Oh, i mjeri JUL CEZAR, po degradon si Sorra në Arë
çka ka të re, more Magarë, në NOVI PAZAR?
Ma mbylli Telefonin, OFELIA pa dinarë
e priste ROCKFELLER-in, në një Fustan të paparë!
Kujtohu, kur ne putheshim në “Grand-Place”, si të marrë
Partnerë sublimë të një përjetësie, në Republikën VAJMARË
ku GOETE, na priste me Vargjet e tij, gdhendur në Lapidar!
Tendenca aktuale për Tragjedi, në shkallën maksimale
është Moda e kësaj Kohe, plot Deformime fatale ...
Asgjë nuk mund të jetë e Denjë, le ta dijë gjithë Njerëzia
kur çdo ditë, na vdesin 50.000 Fëmijë engjëllorë, nga Uria!
E kemi fshirë Pjesën tonë hyjnore, me një Hipokrizi pa klas
çdo mëngjes thërrasim Djallin, udhëtojmë hipur mbi Pras ...
Komiteti i Censurimit popullor, të ka komplet në Dorë
të pushkaton për një Pordhë, në Oborrin plot Borë!
Mbylle gojën ti Artist, hesht e shkruaj çfarë të themi ne
përndryshe, do piqesh me Zhanë D’ARKËN, në Grillën e pafe
Flakët e zjarrit veprojnë njëlloj, brenda Demokracisë
nuk njohin n’Agun e parë, Pafajësinë e Njerëzisë!
Fillimisht Pluhur e Hi, dhe formalisht, një vajtim për Pleqëri ...
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A mundesh moj Nuse, ta hollosh belin, si një Zanë mali
kur të shoh nudo: Malli me kap dhe Muzën ta kalli
Bombarduar nga Nihilizmi dhe Heshtjet e shpeshta
të dua me aq Afsh, nën diellin e Ndjenjave të shenjta!
Kam shpeshherë Përshtypjen, se në Misteret e fshehta
mund të tejkaloj çdo Gjë, që ma ofron aq bukur, vetë Jeta
Po fluturon, si një Engjëllushe veriu, mbi Fjordet e egra
unë t’i këndoj Epopetë e mia, ende të pashprehura ... !

Pas një Kure me fara elbi, Stili yt, mori Drejtim të mirë
e dekoruar me Pilivesa bojëqielli, në një rrugë të vështirë
T’i ndërpreva Salltanetet e kota dhe Shpenzimet e lira
për ty, kjo Dashuri: A vlen dhjetë milionë Lira?
ZOTI ende nuk ka vdekur, siç thoshte Filozofi
dua t’i shuaj ca Dëshira, nën mbikëqyrjen e Peshkopit
Më lejoni që të shkrihem në Gaz ... të qesh edhe të plas
në Poker, rrallë kam pasur një Kuadrat me katër AS!
Fytyra jote bukuroshe xixëllonte me një Dritë fine
qëndisur me Tatuazhe, që ilustrojnë ca Kujtime ...
Ma drejton Mendjen time, në bulevardin e Erotizmit
më iku gjithë Durimi me veprat e LENINIT
Ekstaza më giciloi, gjer në Gishtat e Këmbëve
nisa të klith e të klith, në Festivalin e Këngëve!
E ndoqa pa diskutuar Mbretin UBU në TOMBUKTU
ndaj Buzët mund të t’i thith, vetëm Fisi HUTU ...

Pas një Kacafytje me një rrugaç, rraha një rrugaç tjetër
për ta mbrojtur me vetëmohim, Proverbin tim të vjetër
Më përshëndeti pa kortezi “The Duke from ALBANIA”
mes rrugës përballë Shtëpisë, më doli Miss SOFIA!
Pastaj, Pastruesja me shau ... e trembur nga Magjia
iu rikujtua në Bar AFRIKA, Jeta nën Kolonia
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Borzilokët e parfumosur, çelën mbi Muret e Dhisë
Muza ime u çmend krejt, ia përpiu lëngun Hardhisë
Djemtë fishkëllenin pas ndeshjes, Vajzat mendjelehta
mund ta vazhdojmë Sportin tonë, duke kërcyer si Karkaleca ...
Në vitët e Kaosit, në Qeverinë e Hamamit, e adaptuam Moralin
kur Shteti s’t’ofron asgjë, i humbur në Dynja: Trafikut, ja pashë hairin!
ia dha Vrapit në Fushë lakuriq, sepse ish rritur pa Nënë
kur e percepton Veten si Jetim: çka ke për të thënë?
Sipas shkrimeve të Cjapit: do ishte një Sevap
të martohemi sa më parë, me këtë Thëllëzë të ngratë
kush po pyet për Vjehrrin, e aq më pak për Kunatë?
U dashuruam si Shtazë, nën Yje e nën Hënë
pas Ulërimat e Ujqërve, netëve të pa ispatë ... !

E mërkurë, më 19 Janar 1983 - 2019, gjatë një Stazhi deminazhi në Zyrën e Punës, në rajonin
“Fruta dhe Perime - Shampo dhe Sapunë”, ku ladronim çdo të Shtune, pas ndonjë Kërcune!
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TABLO - 19
KADI DUKE ZBRITUR NGA PEMA E KAUÇUKUT
PARA SE TË VALËZOJNË NJË BIGINË ANTILJEZE
GJYSMË I DEHUR, ME NJË MURGESHË DANEZE
MBULUAR NËN MAFEZE, E ME SY PLOT RREZE!

Sirena e hollë sifilitike, nëpër Dallgë idilike
lëshoi një Klithmë të papritur, si Nota muzike
në Natën e pafund, ku Era, degët e Lisit i shkund ...
E përqafova Shtegtaren e magjishme, rrugës në Katund
për një të qindtën e Sekondës, hukata si Majmun!

O i vjetri Ujëkërkues, me Kalin e bardhë në Etje
shpërtheji gjithë idetë e tua, përjetësisht në Lëvizje
dhe në të përpjetë, mos u shuaj në Tretje ... !
Bluhisë së dëshpërimit tim, kërkoi disa gllënjka Jete
do t’i ngelet diçka Lexuesit, për t’u qurravitur në Heshtje ...
Tek e fundit, mund të thahemi, si Shelgu buzë Lumit
të ringjallur nga Historia, njëmijë vite pas Vdekjes ...
Si Trëndafilat në Pranverë, mund të lulëzojmë pa u epur
Stinët shkojnë e vijnë, por e Vërteta do mbetet!

Eja në Kufijtë e rrudhave të mia
aty ku merr fund vetë Gjeografia!
I kaloj limitet e Mendjeve të sforcuara
do fillojë Liturgjia e Shpresave të panumëruara ...
Sytë e tu, ma mbushin Kokën plot dhimbje nga Mërzia
kam Ballin studioz të Druideve, brenda Shpellave të mia
Mediton në hijen e Dushkut, nën Diellin që po lind
futu në epiqendrën e Trurit tënd, o pis-idiot, e më bind ...
ringjitu shpejt në Ujëvarën e Lotëve, si të ishe një Xhind
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kur të mbërrish tek Burimi, bekoje rrugëtimin tim
bëj Vetëvrasje pa kuptim dhe shko në Amshim ... !
Në kujtesën time të shkatërruar n’Emigrim:
je NIAGARA sublime, e gjithë PASIONIT tim
Dashuria e HIROSHIMËS, nën një Shpërthim divin!

Metaforon si Kokosh mbi Tavolinën bosh
m’i shtron Letrat magjike, në Piramidën KEOPS!
Thirre me Telefon thashethemexhiun
sipas Nezir SPAHISË: kjo e vret Lumturinë ...
Numëroji këtë të Diel, YJET e Qiellit të shtrirë
dhe ma kalon një “Scotch” para se të më lëpinë!
Plazhistë nudo, shtrirë në MALDIVET mitike
Arrat e kokosit, më ranë në Kokë, moj Mike ...

Xixëllojë e xixëlluar, nga Vallja e tërbuar
e Begineve të përvëluara, për një PRINC të huaj
Mirë se erdhët, me Vela e me Avull, me pamje Vestale
Këmbë zbathur me sandale, si Demoniake seksuale!
Kujdes ALIKS, u bëre Bashkëpunëtor, me Armë në dorë
Masazhistin e Motrës sime, do ta vras si Lepur të gjorë ...

Çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, morëm një Kuskus
të kërcënuar në Fruar, nga një “Shurup-Stratus”!
Pasi të kesh mbajtur për merak, Mish në akull
për të bërë çirak në konak, Kasapin NOMINUS
s’mund të dalësh nga Këneta, pa të rënë ndonjë Damull
mbaje Mend në këtë Bush, se ODES A është një Plus!
Duke bërë tri herë “muuu” si Lopa në gusht:
do t’eksplozojë rreth Tetorit, me një Kryqëzor rus ...

Flakoje Prapanicën tënde, në Prozën time vullkanike
m’i jep Përshtypjet e tua, ulur në Ferra, si histerike!
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Ikni me zgjuarsi, nga Spiunët e Faraonit AKENATON
Dija e Demonit me brirë, na devijon e na transformon në Klon
I shlyej Njollat dimërore, me Subvencionet shtetërore
Parazitët e burgosur vizituan Leshrat e ndyta njerëzore
Sipas sfungjes të Fransis FUNXHES, veshur me Poezi:
Femrat me dekolté, na turbullojnë në Filozofi ...
Fëlliqësitë e Botës, na dolën krejt në Shesh
drekoj me Fallxhoren e Enver HOXHËS, diku në MARRAKESH!

Udhëtim me Kaloshinë, në VENEDIKUN albanez
numëro deri në dhjetë, derisa me Dukin të zbres!
Pastaj do të të gjej, të të përqafoj, të të përskuq, e të të përndez
mirë e ke Zoti Gjorgj PEREK: arti madhor nuk vdes
asgjë nuk do të më ndalë, të shkruaj në këtë Mëngjes ...
I ndezur me Pasione hibride dhe i lazdruar për dreq
në Detërat KARAIBE, m’erdhi Vala erotike, si një Havanez!

Përqindja e Adrenalinës, m’ushtoji në Vesh, si një Bletë
ma zbehu Shumën e Ndihmës sociale, që në Drekë!
I rënë në Elektrik, marrë peng nga Terrorizmi muzhik:
pse nuk më paralajmërove, për Stuhitë që do vinë
në Gadishullin hispanik e ballkanik, moj Stërvinë?
Mu hiq e mos mu piq ... se Miku i Mikut tim
është për mua një Mik, por nesër një Armik ...
More Agjitator marksist, me Kërpesh bolshevik:
na i kuzhinon ca Slogane, me Klanin tënd satanik!

Paketa e Vëzhguesit të vëzhguar, nga ana ime në Qeli
u hap për rutinë, ngaqë kërkoja pak Kthjellim, në SIBERI
m’erdhi bashkë me Kutinë e Konservës, së Maces SELVI
e cila ma solli Rehatinë shpirtërore, në këtë Shkretëtirë për zi ...
Ki kujdes, o RENÉ, ma respekto këtë Kafshë, aq të mirë
që kur ma ndjen Mërzinë, më hip direkt në Shpinë!
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E kemi pas blerë me Nënën XHEVAHIRE, afro 300 dollarë
në kohën kur Emigrantët, na shanin të gjithë mbarë ...

Po më bie Kandari, pasi Femra e parë, nuk ma vari
sot, gjithçka na u bë Tregti dhe Lesh pazari!

Në krizën globale të Shoqërisë, pa Punë as Pare
çdo pseudo-zgjidhje, kalon n’Opium e në Hajgare
Na ranë Epshet dy herë në ditë, në Shkallën zero
ma gjej një Bimë diku në MIRDITË, Gospodin PERO!
Kufoma e gjallë në Arkivol, i parfumosur e balsamosur
refuzoi që në Fjalën e parë, Serenatën e Fratit
por shtyu Kapakun, hapi Krahët e tij të pluhurosur
dhe puthi me Afsh të paparë, Vajzën e Kaporalit
kurse në Mbrëmje vonë, vallëzoi me disa Klonë të rastit
mbi Hitit botëror “THRILLER të Michael JACKSONIT!”

Konsultimet do jenë falas, te Mbretëresha KLEOPATRA
nga Ora pesë deri në shtatë, kur do na zbehet Vapa
Kush derdh Dollarët me thes, në ROTERDAM dhe ANVERS:
do e sigurojë Komedinë muzikore: “PORGY and BESS!”

Masakra e fundit në RUSI përfundoi n’alegri
Ushtria e Carit, kositet pa mëshirë, nga LENINI n’eufori
Rosat e egra të frikësuara, nga Barbaria dhe Gjaku
ikën të gjitha, si Refugjate politike, në SLOVENI e n’ITALI
aty ku gjetën pak Civilizim e Qetësi, nën qiellin blu-gri ...
Të ri e të pangopur me Jetë, mes hoveve të pakufi:
nuk mund të jemi seriozë, kur notojmë në Çmenduri!

E enjte, më 20 janar 1983 - 2019, në Bruksel, tek Manolo, një restorant Katalan,
ku shkoja disa herë me një Mik piktor, e ca Vajza soj, të konservuara si Lakra rasoj ...
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TABLO - 20

SHTATSELVI E FTOHTË SI NJË GUR
QË HEDH KUNJA ME FJALË TË THIKTA
MBI NJË BRESHKË TË NGORDHUR, GJATË KËTIJ FUNDMUAJI
PAS NJË STAZHI SHTATZANIE NERVORE ...
MUND T’IA LIDHNI LIRISHT KËMBË E DUAR
PËR NJË KURË PSIKIATRIKE NË PLANETIN MËRKUR
KËTIJ ARTISTI TË SKADUAR, E ME TRU TË HUAJ ...
Sipas isos labe: “Loqemadhi i Nënës - oooo!”

Çfarë ëndërronit ju, o Vajza të vitit 1983?
Njësoj, si Katragjyshet tona të bukura, në VENEDIK
pas Këshillit Papnor të TRENTËS
kur Martin LUTERI, na e këndoi Hitin magjik:
THE NEW PROTESTANTIC CANTIC! ... me DI-XHINË “GJIN TONIC”

Gjeneroziteti i tij, i pabesueshëm dhe spontan
e la të kalbet, në një Banese të rrënuar
I hutuar, pa Letrat e Dishepujve, dhe tepër human
shkoi për ta shpëtuar Sorkadhen e rrëzuar!
Në alpet e bardha të ZVICRËS, ka shumë Hone
Emigrantë ilegalë, Shkëmbim larg Horizonteve ...
M’i shuaj Shpërthimet e tua nervore, së paku Sonte!
Më flet rend e pa rend, me Fjalë krejt të pavend
mjaft bajate me Stisje, por pa asnjë Pikënisje:
Mosqenia e jote u qëndis, në këtë Tunikë hipike ...
Në vëllazërinë e Fluturave dhe të Miteve në pritje:
thurëm Vargje antike, pas një Tepsie me Pite
ishe MUZA e Kimistit, përjetësisht në Zvarritje ...
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Mes Njerëzve “Nobel”, mos u sill si t’ishe Fshatare
Çmimi s’merret kot, me Turshi gogozhare!
Marrëveshja e week-endit, në ishujt BALEARE
do na sjellë pak Telashe, me Para të palara ...
A mund intervenon, që t’na vijnë Mallrat nga DARDHA?

Në Prezencën time mediatike, pranë Oborrit CARIST
ushqehesh me Havjar, në Bordelin multi-etnik
Fashizmi do thyejë Dhëmbët, në kuptimin simbolik
Dështimet na drejtojnë, n’Errësimin nihilist!
Isha numri një, në Garat olimpike “made in BERLIN”
Leonard COHEN-i, ma këndoi Baladën HALELUJA, me mallëngjim ...
Mish të thatë me pak Lakra, se po më vjen NATASHA
Sheshi i Kuq më la huq, me Parrulla të thata ... !
Më mirë të mbjellim Thekër, për shëndetin e Çiliminjve
kush ka korrur një Sukses, me shpejtësinë e Kërmijve?

Ladruam në Kopshtin e akullt, me Gurë dhe me Statuja
me një infermiere pa gjilpërë, pa brekë, dhe pa flutura
Mirë se vini o Burra, në Fontanën e Vajzave të bukura!
Sa Djem na janë fejuar, sipas Zakoneve të vjetra?
na u fundosën gjithë Kanunet, në Teknologjitë e reja ...
M’i le Lopët në kullotë, në Parkun e BRUKLINIT
çka mendojnë Arixhinjtë, në Ditën e Gjykimit?
Vemjet na u bënë Flutura, nën hijen e Hënës
çdo gjë lind e përsosur, dalë nga Zemra e Nënës!
Pshurri me padurim, në Kompanitë e Sigurimit
ngaqë në Subkoshiencë, ma rikujtojnë Sigurimin ...
Përfundimi i fundit para Afatit, i shkon për shtat Zagarit
Faturat, do t’i paguash, para ardhjes së Xhandarit!
Lulëzove romancën tonë në PROVANCË, me ca Argëtime
me Peshkun e së Xhumasë, nuk ka më Spekulime
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E mrekullueshmja FRANCË, mushkëri kalbur me Cigare
me gjithë këtë Tym në Trup: mos na u mjeko fare ... !
Si kam për ta pranuar sistemin e Agjërimit
pasi më kanë droguar me Veprat e LENINIT?
I shoqëruar me ca Barkmëdhenj, Pijanecë të pakoqe
dialogu mbi këtë Kënetë, më la një Bretkosë për shoqe!

Lëri Budallallëqet e tua, dhe Provokimet me Grushte
sipas Stilit modern, çdo Mendim vjen me kushte
edhe Muti në Kuti, do shpjegime me lustër!
Apo ma jep një Puthje të flaktë, që më shpie në EDEN
pasi je Vajza e parë, do të jem një ADEM ...
më bën Masazh çdo ditë, t’i harroj dhimbjet e Shpinës
jemi të gjithë lidhur peng, me Lëvizjet e Klimës
Buzët e kuqe m’i ofrove, më lanë aroma Trëndafili në Faqe
me një Mirësi të tillë e një Trup aq të shkathët: s’kam nevojë për ilaçe!

Një Shurup grenadinë, para Ditës së Kiametit
në Labirintet e Metrosë, po udhëtojmë drejt Ferrit ...
Krizë gjenerale në Diskun e Mendjes, sundim komplet i Territ!
gjatë Pleqërive në PLAVË e GUCI: çka iu tha Jakup FERRI?
Duke ta krasitur Vreshtin nën rrobat e Marifetit
WELCOME në këtë të Premte, mes meje dhe tjetrit ...
Prodhoje disa Klithma, me provokim ekstrem
as Engjëlli GABRIEL, nuk t’i vnoi Mendtë në vend!
Urgjencat e tua prej Lepurushke, avullonin mbi Akull
“SEX MACHINE” moj Nuse, me JAMES BROWN-in, për Dasëm
Braktisa kampin e Gabelëve, i fshehur në këtë Makinë
Dashuria s’ka kushte, edhe pse ke Pishinë ...
n’emrin e Mollakuqes: Let’s go “SISTER MORPHINE!”
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E zumë në kurth, një Dhelpër nordike, me Vargje satanike
mbi një Humor ferrash, në Çoroditjet ballkanike
Berberi t’i anestezon Flokët, me xhelatinë prej Frike
vishi Brekët dhe sa më shpejt nga Toka e Mëkatit, ik ...
kam dashur gjithmonë Artet dhe Rafinimet sa më shik!
Muzikën negroide, e kam përherë në Zemër, po ta them
Masakrën globale ta lë ty, që të shkosh gjer në Ekstrem ...
Ah po, rrota sillet, Historia përsëritet, more të pamend
në kështjellën IF e OF, vallëzoj me Markezen MIRALEM
evitoj Thika e Shpata, nga Armiqtë në Xhehenem!
Provimi erotik në Shtrat, nuk e lejon Barkun bosh
KAMASUTRA, kërkon elasticitet dhe takt në Sistem
Në Kopshtin e Kënaqësive, Jerom BOSH-i, palli: Amen!
mos ishit Bir Majmunësh, më tha n’HARLEM, një Qen?

I mahnitur nga Trubadurët e mesjetës, me 4 Muskujtjerë
m’u përdhos Drejtshkrimi, mes dy Sharjeve në Skëterrë
Por tani në NOVOSELË: ku mund të gjej Mish të grirë?
E poqa Gramatikën e GRÉVISSE-it, në grill për Paradë
nga na vjen Gjuha dhe Fjalët, more Shkërdhatë?
I mbështollëm Qyfyret e Nomadëve, në pak Sallatë
Derën e Azilit, nuk e ke bukur gjatë, edhe pse je Esnaf
Në Kaosin aktual, si mund të përfundojë kjo Dekadë?
m’ia sillni Idriz BASHËS, një Bakllava me një gotë Limonadë!

Jepja një pure patatesh AMELISË trëndafilore të bardhë
O Gjyshe nostalgjike: Na i trego Lajmet e reja të Pazarit
ndoshta, je e fundmja Trashëgimtare e CARIT?
Lëri pallavrat, ma ktheu, me Nalle në lule të Ballit
po e ruaj Portofolin plot Para, prej Zagarit ...
Po më dalin si Bretkosa, që braktis Gjolin e Kanakarit
e ndjek në Mëngjes e në Mbrëmje, kursin e Dollarit!
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I përkushtuar nga Principet e Kotësisë, që më la Duar thatë
Gjeneratë pas Gjenerate, tash 2000 vite në Lëngatë ...
Katragjysh e Stërgjysh, deri në Baba me gjithë Këlyshë
çka do ju them do jetë në Hite, se ky Shekull na u zbyth
Po, o Palaço i ditëve të shenjta, në Freskinë e Oborrit
kërkoni të Mbreti MAMUT, kush është Uzurpatori?
Na siguro, ndonjë Drekë apo ndonjë Darkë të shijshme
se gjithë kjo Shurrografi, më duket krejt e papijshme ...
Kujtimet tona shkollore lulëzojnë në fillim të Prillit
m’i jep katër-pesë Lodra, për shpirtin e Kërmillit!

Uhlanët u vunë nën urdhrat, e Fluturës ”Ordalie”
për shkak të Pamëshirës, ndaj të vobektave Shurdhalie
Line RENO, na u shfaq, për një Show bamirësie
OHM SWEET HOME, tha një YANKEE dalë prej Shtëpie!
Asgjë s’e zëvendëson Rehatinë e konakut, në Bjeshkë
sidomos kur ELVIRA, i ka Gjinjtë sa një Pjeshkë ...
Mërmërita i abonuar, në ca Thënie të urta Malësie
ulur nën degë, me një Zog mbi Krye ... Jeta ishte si lëngu i një Qershie!
Rutina na rëndon, na ve Zemrën nën hije
Prisni, ta marr Lahutën, të këndoj si HOMERI në vjeshtë
ju bëni Luftën pa nder, me Gazetarë të mjerë
dhe si AKILI në Beteja, përfundoni të pajetë ...
Shpirti i tij preku Qiellin, ngaqë Shpata ishte e mprehtë!

Vringëlloi mbi kodrat, me Lisa të gjatë e të drejtë
mbaroi Filmi, o Mistrec, bërtiti një Shtrigë pagane në LEZHË
kthehuni në Foletë tuaja, sa më shpejt, pa Pendesë
Nuk ka Lazdrime me kthesë, në Fushën e MYZEQESË
Fjala është Fjalë, sipas Burrave të dheut!
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Erdhi stina e Studimeve, në Bibliotekat e MORESË
e Operimeve ultra fine, që na ngjallin pak Shpresë
Në bregun e Ujit, u lava me një Perëndeshë
përmes Shkulmave të mëdha, mbi Ujdhesë ...
Jeta rrjedh me Misterin e vet, u bëmë sërish për Fejesë
URANIA e plehëroj Përjetësinë, pa përtesë
e ke ZOTIN në telefonon, o i Paqenë në harresë!

Festival kuqalash i Ulemasë, mbi Minare që të shkund
rrethuar me një Odaliske zeshkane, e lyer me Parfum
plot Epshe shtazarake, që i rrjedhin si një Lumë ...
Mjaft o AGIM, po marr një Pushim, një Kafe me llokum!
na erdhi nga Kurbeti, këngëtarja portugeze, pa Fund
LIO nga PORTO ALLEGRO, me një Pamje si vetë Drakula
Brunet e celebrojnë vdekjen, e Biondeve lëkurë-pula
sepse Zeshkanët vlejnë më shumë, se një kile Kumbulla ...

Na mësyri Banda e 14 Parazitëve, të etur për Fitime
mbrojtur nga këshilli i të Mençurve dhe Vajzave jetime
nga Fjalët agresive të përditshme, me Përçmime
të mbytur me Mbeturina, t’akumuluara me Vite
nga të gjitha Anët e Qytetit, dhe në Parqe sublime ...
Le t’iu rikthemi Bazave antike, me Filozofi dhe Ndriçime!
A mund të ma shënosh një Listë me Vullnetarë
shkruar me Shkronja ari, në këtë Libër të paparë
e të gjitha Elementeve, që përbëjnë këtë Pazar
që mund t’i admirojmë bashkërisht, si Atdhetarë?
Në klubin mesdhetar, na u shfaqën dikund, në KADIKS
pranë së Bukurës së Filmit IKS, shtatë Kastorë me bisht ...
Mustarda më hipi deri në vrimat e Hundës, sigurisht
vija si Nevrotik, për ta gjetur së paku, një Ekuilibër mistik!
Po pse, Hëna e argjenduar, më denoncoi në Polici
për njëmijë Dashuri të pashprehura, dhe dy-tri Tradhti?
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Çfarë ëndërronit ju, o Vajza të vitit 1983
në Kazermën e Ushtrisë, pranë Kufirit të POLONISË?
Atë çfarë ka ëndërruar Kushërira ime IRMA
mbi Hurin e LAHOSË, duke i përballuar Stuhisë
gjatë Karnavalit në JAVA, në rrugët e INDONEZISË
Vera e Bordosë rekomandohet nga Kryetari i Bashkisë!

E shtunë, më 22 janar 1983 - 2019, në Parkun e Koekelberg-ut, në Bruksel
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TABLO - 21

LUGETËR PIRANIASH NË LUMIN “RIO KOLORADO”
DUKE MJELË NJË LOPË TË RRASKAPTUR
TË FISIT INDIAN TË KRISUR: “ZHIVAROS“
NDËRKOHË QË PRINCI “RENIER I MONAKOS”
LAKMONTE KASTAFIOREN E ZOTIT TINTIN
DHE URRENTE PROLETARIATIN E MALLKUAR
NË KAZINONË E MONTENEGROS ... TË FALA M’I BËNI BORËS!

Vazhdoj lëpirjen e Lëkurës sate super mjaltoshe
ti klith sa të mundesh, por nuk do ndaloj, se më shijon
të lumtë krahu, moj Nuse e stolisur dhe Kodoshe
ul Zërin e Radios, se tërbove Policinë korse, në rajon!

Nëse ke nevojë për një Çaj kamomili me Valium
më lajmëro, se Shërbëtorja, po na pret në LONDON
Përndryshe, përgatitu të zbresësh në Bodrum
në zonën e Epsheve, ku Qejfet s’marrin fund!
Në këtë RANÇ amerikan, po ladroj me ca Kuaj
Fyti më jep dhembje ... pse s’qëndruam në Saraj?
Prezantoma Shoqen tënde me kominoshe, moj Mike
që Teshat në Tel t’na i varë, pas Dashurisë pasdite
kështu e ka pasur Marksizmi, sipas Barazisë socialiste ... !
Tavolinën të na e shtroni, me pak Mish të thatë
Meze, Qofte, Raki e Verë të kuqe në Shishe
pasi na ndatë me Gra, do vazhdojmë gjer në Fikje!
I fundosur në një Uragan monetar të frikshëm
në Piramidat fiktive, në Deliret e lëvizshme
u pajtova me Kloshardizmin tim të ardhshëm ...
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Mos rri duke brejtur Thonjtë me dhëmbë, o i Famshëm
lëre Diellin të të rrethojë me rreze, se je i këndshëm!
Më erdhe në fruar, me një fustan Perëndeshe të praruar
Trupi yt i skulptuar, Sytë e tu plot nur, më befasuan
në liqenin e Gërshetëzave flokarta të DALMACISË
mes Rapsodisë së lashtë dhe “Lahutës së Malësisë!”
“SHOW” i lirë, dhe Akullore të ëmbla me Qershi
siç po e shoh more Zotëri: bredhim në GREQI apo n’ITALI
Ta ushqejmë iluzionin, që jemi dikushi në Bankizë
përmes ekraneve të Televizionit dhe Hipokrizisë!

Populli e vari të Bukurën e KADIKSIT, në degën e Lisit
këndonte për mrekulli, por kush ia njeh Farë e Fisin?
Me rrobat e Flamenkos dhe Pamjen e egër të Linksit
pas Mangës japoneze, iu vërsulëm “Blue Jeans-it ...”
Hyra në bashkëpunim, me Listën e të Kërkuarve
u regjistrova që n’agim, në Armatën e të Dështuarve!
Shita ca Mobilie të vjetra dhe një Krevat në skadim
mora 5 lekë të shkreta, për një DUREX në kalim
LAMERIKA ishte si një përfundim, ndoshta Atdheu im ... ?
pasi s’ishim Askushi, të fëlliqtë që në fillim: Bekonim çdo Pastrim!
Në festival të Seksit në Provincën e SUSSEX-it
i provuam ca Variante, në Doktoratën e Epshit!
U tërbova keq dhe fillova të ulërij fort, në Perëndim
për një Vizë muti në BERLIN, do e shisja edhe Babain tim ...

Ndiqe prapa këtë Makinë dhe mos e kthe Kokën pas
moj Trashaluqe ... që më provokon paprerë në Parvaz
tash e pas, n’Udhët libaneze: Më puth dhe jepi Gaz!
Po largohem nga filmi i ALMODOVAR-it dhe Palltarit
Trafikant në Lindjen e Mesme, po bëj Biznes me ARABË
Ku nuk të çon Halli, siç na tha në SPAÇ, Mërgimtari?
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I ndërrova disa Kuaj azganë, me Talibanë AFGANË
të pres me Fruta Deti, në aksham të Xhumanë ...
O moj Anna KARINA, Fyelli yt ishte Fati im, pa belanë
në Odën e Azem BEJTES: të shohim sesi na ndanë?
Kishe pasur Muzikën, me një Frymë të paparë
m’i stimulove Epshet e mia, dhe Brekushet m’u frynë
na afron një Bukë të rreshkur, e ta lyejmë me pak Tlyn
ky Liker i vjetër me dardhë, Qyfyret do na i shlyen!
Deri në Amshim, do të udhëtojmë të Çmendur pa shkak
shihemi në Jetën tjetër, mes Reve të bardha, atje lart ...
I zbutëm në Dajak, ca Lapera mjaft bajatë! Shikimi yt danez, me solli Fat!

Zhvishu këmbë e krye, nën Hijen e një Lisi medikal
sipas Mësimeve të mia, kaluam në Trupin astral
Por më thuaj, Zemra ime, në këtë Mes pa moral:
kush nuk ka bërë një Mëkat, në Jetën e paskaj?
Pak dhembshuri dhe falje, në Shoqëritë plot skandal
një lloj Sensi human, mund të themi dhe Kristian ...
Me Urtësinë e tij të lindur, shumë larg në HINDUSTAN
pajtuam me mijëra Gjaqe, sipas Kanunit pagan ...
Bëmë thirrje për Përmbajtje, në CIRKUN post CEZAR
mos isha përballë teje, një Gjarpër zullumqar?
Në kohërat mesjetare, mund t’isha një Handikap
një Njeri pa këmbë as duar, që lypte në Sokak?
Por kurrë s’isha Mashtrues ... mbaje mend, more Cjap!

My dear Robert DE NIRO: “Black Jack on the Beach”
në Kazinonë e LAS VEGAS-it, dikur pava Dritë: “Bullshit!”
M’u zbraz përsëri Xhepi, me disa “Crazy Bitch” si auto-Armik
më zhytën keq, nga Qejfi deri te Çeku, në Deficit kronik ...
Grumbulluar në një Kasolle, përgjatë një Feste pa limit:
lexuan Librin e të Vdekurve dhe kaluan gjithë në Panik
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Me frymëzimet e mia qiellore, po e lë Trurin në qetësi
Policia tatimore, m’erdhi pasdite në Shtëpi ... !
Filluan operacionet dhe ekuacionet në SHNA - NUE
pas Trafikimeve të llojllojshme, KORSIKA u dorëzua
Na u sosën gjithë Hajgaret, trokitëm në Derë të EVROPËS
Luftuam disa Viruse, sipas Këshillit të Lopës ... !
Na i numëruan ca Reforma, për Njerëz të lindur pa Norma
Në vend që ta dirigjojmë vetveten, na ka sunduar Bota
Mercenarë në çdo Treg ... Sherbëtorë për të Huajt
na kanë zhveshur komplet, deri edhe në Kulturë
ja ku kemi mbërri sot ... ç’kemi për t’i thënë kujt?
E them me shumë keqardhje dhe më vjen të vajtoj
se më tepër se Kombin tim, s’mund t’i dua Shtetet që na rrethojnë!
Revolucioni i dështuar, na bën të shtrëngojmë rripat
ka qenë Burrë i mirë ... por si do i veprojnë Nipat?
Ç’është ky Poet hipik, që s’e kupton askush
pse s’ndejti me Bushmenët, i humbur në një BUSH?

Takimin e harrova, me Falltaren e Globit të kuq
e prisja në një Shtrat mbretëror të Sulltanit Mamëluk
me një Peshkaqen të zi, gjatë muajt Gusht në muzg
Të mbyllni pak gojën, Jetët private: çka na duhen?
kemi plot Parametra, që vështirë mund të luhen ...
Sa Femra ke kërcyer dhe sa Kopilë, i ke lënë nëpër Botë:
kujt do i japësh llogari, sa Drama ke kullotë?
It’s your life, Men, and don’t play with our balls!

Ndiqe shpjet Makinën si në Filmat policorë
ti Trashaluqe gjithë Dhjamë, në iglutë eskimorë
Që në Pamjen e parë: për DASHURI është pak vonë!

E martë, më 25 janar 1983 – 2019, te Kloshardët e Marolleve, në Bruksel.
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TABLO - 22
ASPETTA MIA PENSIONE
SCHRIVI ALLORA!

Festival internacional i Margarinës në tul Buke
në 40 Ekrane të mbushura, me Paradat e një Duke
Ç’debile ishte, Historia e një Kukulle, që bënte hile
kur Sigurimi m’i binte Ziles, gjatë një Ditëlindjeje ...
Ëndërrova me vite, shndërrimin në Zonjë të rëndë
por ngela një Skllave e mjerë, servile me dy Këmbë!
Mirdita, zotëri HILL, a mos e ke një Suitë Mbretërore
për Ushtrinë e Hijeve të tretura, nëpër llogore?
Vij nga Shkëmbi fatal, ku theva Shtyllën kurrizore
Hashash-pirja, na bën dëm ... po lëpijmë tri Akullore!

“Te quiero mucho”- moj Bukuroshe, në Krahun tjetër
sipas JAKOVIT: Lumi do rrjedhë, i gjallë apo i vdekur
do e kalojmë në Vjeshtë, se çdo i Ri bëhet i Vjetër ...
Vendosa për ty, t’i jap fund Jetës, varur në litar, si Gomar
mu gërdit çdo gjë, në këtë Teatër të paparë!
Po ti më kërceve përsipër, Tigreshë me epsh të egër
mu rikujtuan Gjinjtë e tu, të ëmbël si një Pjepër ...
Sifilizi më paralizoi, në Mesjetën e Murgjve të fjetur
GALILEU u përcëllua në Flakë, ngaqë e tha të Vërtetën!

I dhunuar nga Ulanët, duke bërë Karrierë ushtarake
do ua rrjepë Lëkurën barbarëve, Gjeneratë pas gjenerate
Të graduar por pa sedër, çka sjellin në Qeverisje?
dikujt i vjen një Rast, për t’i çuar të tjerët në Fikje ... !
Nuk e gjeta një gram Arsye, në këtë Frigorifer nordik
m’i përgatit për këtë Dimër borik, ca Peshq në fërlik
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Më kapën Fantazira madhore, sipas Valëve stinore
dakord për Dashurinë sublime, në pafundësinë yjore!
Duke parë në këto male, Pamjen e tij aq mjerane
prej një Mumie futuriste, të Galaksisë Marsiane:
spërkateni me një bar Mizash, që Krimbat mos ta hanë
se me Historinë që ka, mund ta trondisë Dynjanë!
Mos brej Thonjtë e Qelizave të tua trunore, o Kanibal
kemi pas sunduar dikur Afrikën, me të famshmin HANIBAL ...
Mendja po na lundron, në një Kanal të paparë
mos vepro si Hidrauliku i marrë, i vetëvrarë në Bunar!

Nën ritmet poetike, të një Sonate vjeshtore
Kujtimet na u varrosën, plot Ngjyra fëminore
shpikëm ca Tragjedi dhe Skena plot horrore
filli i Ardhmërisë, dikur na doli Dore ...
Tri Sirena të frikshme, me një Raketë anti-ajrore
më sugjeruan EVROPËN, pas Luftës së Dytë Botërore!
Fillova rezistencën e madhe, me një Madonë Feliniane
që m’i dhuroi ca Shpulla, si të isha Cigan SPANJE ...
Kujdes, o Trima të KASTRIOTIT, të pastruar pas një Banje:
mos më denonconi pa nevojë, tek Gjyshja ime Hasiane!
Do i marr tinëzisht Hithrat, për t’ia skuqur Prapanicën HANES
i çorientuar në Errësirë ... Bimët ekzotike, ma kajten Nënën ...

Sa lekë ke në Xhaketë, se ngelëm sot pa Drekë?
Ku mund të kaloj Sonte, një Moment tepër të qetë?
Pleqëria na erdhi në Vjeshtë, së shpejti, pa na t’vetë
na gatuan një “Flijë DIBRE”, me minimum pesë Fletë!
Në këtë Glob të pushtuar nga Stërvinat pa yndyrë
Kurvat dhe Hajdutët, nga u grumbulluan, si të Pafytyrë
Mu paraqit aq e ëmbël, kur isha në Syfyr
me Natasha ATLASIN, dashuria mori ca Ngjyrë ...
Pos Dallëndyshes së Fatit: asgjë s’është e përkryer!
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Kaloje radhën e Letrave, POKERI ka mënyrë
me Makijazh, blu të errët, si të dukem në Fytyrë?
Para se të paraqitemi në Zgjedhjet Komunale
me çfarë Programi mund të shitemi, si Transseksuale?
Karnavalet na mbërriten, na premtuan Ethe të vjetra
në sezonin e Gjuetisë, VOTAT do numërohen nesër ... !
Kë të ftojmë moj Zonjë, në Ballon tonë Mbretërore
të premten është Dita e Peshkut, në Oqeanet madhore?
Sloganet marrin pak Vlerë, për Njerëzit e pavlerë
gjatë Dansit erotik, mos na bëj shumë Potere!
M’i sugjero Pushimet, që mund t’i bëjmë këtë Verë
nëpër ishujt MARKIZE, ku Mendtë flotojnë në Erë ...
M’i jepni Kartëvizitat e Fisit tuaj të shkuar
me ca lloqexhinj të langanjosur, me rrota të shpuara ...
Gëzuar Festa e Krishtlindjes së bekuar!
Nëse më mbush me Dollarë, do isha pak më i gëzuar
a më mirë me Shampanjë, apo me Ujë të gazuar?
A ishe apo je, një Lule në Kopshtin e Shpresës
e parfumuar çdo Stinë, që në lindjen e Mjellmës?

Më erdhi në FERRARI, një Femër e paftuar, si një Fryt
me klithjen e një Maceje birmane, që ndërzehet në Shkurt
Ua dërgova Urimet e fund-vitit, siç e kishim zanat
disa Viçave të majmë, në këtë Stallë të palarë ...
Sipas Këshillit të Falltarëve, që shkruajnë për sevap:
dikur do jetë më mirë, do kullotni pak Sallatë!
Pos Magjinë për ta shfaqur në Sallë: çka pret kjo Mëhallë?
Si dje, si sot: Asgjë nuk ndryshoi, e ngelem pa Dinarë ...
Po punoj në gjendje Dehurie të thellë, në SHTOJ
si të isha një Robot, i dalë nga një Kompjuter pa Lot
Lërmëni të fle në këtë Kishë, se ZOTI ma ka një Borxh!
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Mos më tredh Bolet, si të isha një Cjap, o maskara
se mund të të rrjep, me ca Indianë APASH, në NEVADA ...
Etjet e tua Baby DALL, më kanë alivanosur në rrangallë

Ndiqi shinat e Tramvajit, Mister TOM and WAITS, në këtë Sallë!
Në Fabrikën e Andy WARHOLIT, me pickuan dy-tri Bletë
“I surrender” ma tha VEGA i qetë, në Zonën underground
për një Natë me këto Pela, më duhen disa Paund!
Fundi i delirit tim, u ilustrua në Pikturë mbi Beza
na ftuan në Diskotekë, ca Biznesmen me BENZA ...
Tajfunet e tua, kërcimet e Karkalecave: m’i shpërbënë Kaçurrelat
të dua, si i tërbuar, në rajonet e Bibliotekave! Librat apo Palestrat?

Çfarë do të bëjmë sot o Mik, palli ANTONIONI?
do të hamë PASTA PANZANI, si në Botën e PASOLINIT!
Gëzohem që po të takoj, i nderuar Salvadore ADAMO
në Brukselin plot Frit, a ka një Kurs për Tango?
Pse m’ike moj MONIKË, kur ishim në KOSTA BLANKO?
Kush pjerdh për Poezinë, më tha një Ylli PANGO!
Je lagur nga Djersët e tua, në Sfilatën e Narcisëve
apo nga Prekjet e mia, o Admirues i MISS-eve?
Po ta prezantoj në flash-back, në versionin e KUBRIKUT
të Bukurën e Universit, që e zgjodhëm buzë PARIS-it ... !
Karta e Sigurimit social, s’mjafton as për një Çaj
si mund t’ia paguaj një Week-End otoman, në GALATASARAJ
Na mbyte me Kallatë, o Mjeran ... siç duket, s’je normal?
Braktisa një Familje hipokritësh, e skaduar fatkeqësisht
e fosilizuar në Gërmadha, e zhytur në një Hiç tragjik ...
Mitomanë në Mërgatë, me një Shpatë për Shumazhë
duke ngatërruar Historinë, me përralla në Mjegullnajë
Së bashku të rrimë në Bodrume, në Luftën me Majmune
Zoti i Shtëpisë, Nip i Lartmadhërisë: iu ofron ca Krunde
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Gjyshi i METOHISË, na i ka fshehur Vozat e Rakisë
sipas Kinezes sime t’aprovuar prej Partisë: jemi në “Vitin e Dhisë!”

Festova natën e Krishtlindjes, me amatorët e Biblës
kur kaloj i molisur, më përkulet me shumë nder, Kulla e PIZËS!
Sipas Lino VENTURES: nuk shkelet lehtë, rregulli i Shoqërisë
Çmimin e artë të BORDO-së, ia dedikuam EMILISË ...
Bukë të gatuar nga gjyshja ZELIE, që vriste Miza shtëpie
ma lulëzon këtë Natë në KAMARGË, o e dashur SELVIE!
Shikonim tablonë “Roje Nate” të Piktorit REMBRANDT
me disa Afganë, përgatitëm një Hold-Up n’AMSTERDAM

Mirë se na vjen, i larë dhe i palarë, ti i shkreti Fshatar
në emër të FRANCËS së madhe të Revolucionit proletar!
Gijotina po funksionon për mrekulli ... shënojeni në Anale
Spektator i Analfabetizmit dhe i Krizave sociale:
Ka mbetur ndonjë Galez i gjallë, në këtë Sallë të ndyrë e banale?
Pas një stazhi filozofik, te zoti HENRI-LEVI, veshur në Sandale
i propozova ca Vendime normale, për kanalizimet në BATHORE
më zgjodhën Deputet, për t’i vjedhur rrogat mujore, e më doli Puna dore ...
E oksigjenova Mendjen time, me një Kirurgji shpirtërore
në Bjeshkët e pakufi, një Shqiponjë ma tregoi Orën
Temë mature në Gjimnaz, sipas Mister HAWKS and FORD:
A kalojnë Kaubojt me Kuaj, nga një Fjord në Fjord?

Pa fjalë të kota, shpërndani Ultësitë tuaja nëpër Kullota
keni Kujdes në Kështjellë, që mos t’ju shpëtojnë Pordha!
Ma përshkruani të Keqen absolute, para se t’jem Pishman
Dashnorja nga LIZBONA, ma ngreh Mustaqen, çdoherë në Aksham ...
U riktheva në Luftërat e PELOPONEZIT, i veshur si Pehlivan
mbi një Kalë të bardhë, dhe tri Kobure nën Jatagan!
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Pa kllapa, në Mërgata të humbura nëpër Mraz:
Mundësisht, kyçi Dështimet tuaja, o MIRAZ në Kafaz!
Larg gardërobës tënde dhe Kapriçove histerike
devijova pa e ditur, nga vija e parë Leniniste ...
Nuk vajtoj Vejaninë time, me Qarje të fshehta në Kafiqe
ka një Javë more idiot, që ushqehesh me Sanduiçe!
I liruar pa Patkonj, në Territorin e Druidëve
tentova një Marrëveshje, mes Elfëve dhe Xhindëve ...
Po i desankoroj Neuronet e Trurit, në detin e ITALISË
mbushur Referenca në Matricë, që në kohën e ILIRISË
Migalet e Amazonisë, m’erdhën në Kopshtin e Shtëpisë
Kultivojeni më mirë Tokën tuaj, o Bijtë e dembelisë!
Puthjet tona po na shkrihen, nëpër Fusha BENGALE
Lamtumirë iu tha Tigri, motrave Sardanapale ...
Kam braktisur Kërcënimet e CIA-s, në Shtëpinë ovale!

Thaj rrobat në ballkonin e Mbretit, sipas stilit Napolitan
eja në Krahun tim, o Bukuroshe, që punën s’e bën tamam
Stekun e ke të sigurt, dhe rrugës, askush nuk na sheh
para se të ve në Kurth: Ma thirr shpejt Babën SHEH!
Shko, e kërko Punë, o Kërcu, tek Zyrat e papunë
Pritja po na bluan, dhe Femrat s’po na duan ...
Shpresoj që të zbresë mbi Tokë, vetë Krishti ynë mitik
t’i japin një Fshesë biblike, gjithë kësaj Bote të fëlliqtë!
Pastrimi i Kishave dhe Xhamive, konsiderohet si Nder i madh
kurse me pesë Dollarë: kush mutin ndërton një Stan ... ?
Mbretëresha nuk ka ndërmend, që Vendin e vet ta lirojë
por në Odat malësore, improvizimi nuk merr Bojë!
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Brodha në rrugicat e GANSORENIT, hipur mbi një Gomar
Asistenca Publike, i kishte dhënë pa kursim, Ujë dhe Bar
O ti Djalë, na trego pa dhemballë, sesi je bërë Tregtar?
me pesë Klasë fillore nëpër llogore, na u bëre Pushtetar
në çfarë Klike shoqërore ke hyrë, që na merr në Hajgare
i ngopur në Qejfe, në Alkool, e Femra diskosh me cigare?

U reklamuam te KLANI e GJERMANI ... hezituam bukur gjatë
mes Marlene DIETRISCH-it dhe Greta GARBOS së ngratë!
Kaloj Treni i fundit ... më dëgjoni me Urgjencë të artë:
kur do ushtojë Sirena, dikur vonë në Mesnatë
do shuhem me Dinozaurin esnafë, nga Meteori i lartë ...
Isha një Shpirt i lirë dhe Kushëri i largët, i Poetëve të Artë
i Xhim Morrisonit dhe Jimi Hendriksit, në Shtrat me 4 Gratë!
Na sajon Qenien dhe Mosqenien tënde të ngritur
në Formulën futuriste të ndritur: E = M C²
në të gjitha Salcat, Modat dhe Kohët e Shoqërisë!
Qysh kur nuk jemi parë, moj e dashura ERGISË?
Fitova një patentë Jete, me një afat të pafund
në Bankën e një Parku në SEUL, engjëlli Gabriel, mu ul ...
Filozofuam mbi Hallet mizore, të Shoqërisë BORDELUM
n’ardhjen e Mesisë, me Grupin rrock PROKOLARUM!
Kush është i lindur prej Ari: do shijojë Djathë SHARRI
pyete këtë Mafioz luksoz, sesi furnizohet Pazari?
Frati më stërpiku me Ujë të bekuar, sikur të binte Shi
Faleminderit o Shenjtëri ... se s’kam pas ngrënë, as pi
sikurse Deveja mistike, udhëtoja në KALAHARI
larg Popullit të pafe, fans i Viçit të artë, që dhiste në Poezi!
Ka një muaj, që nuk isha larë, i zhytur në një Magji
ku Fjalët s’peshojnë asgjë, në gjithë këtë Pafundësi ...
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Animova Mitingje të kripura, pa Birrë në të thatë
në gjithë Kafet e Shqiptarëve të pasur në Mërgatë
Të kam dashur aq shumë, pa ta dhënë një Dhuratë
premtuar në fund të gushtit, të prekësh Qiellin e shtatë ...
Tani jam i lodhur, Orgazmat thjesht janë të shkuara
shko, më mirë shitu shtrenjtë, në Kombet e Bashkuara!

Sytë e tu shpërthejnë, si një Granatë pas Luftës fatale
Trupi yt rilind nga një Burim divin, në Fushat astrale
Waou - “te quiero mucho, MARYLIN” në këtë sublim Agim
je Dielli im veror, që rrezaton kudo, plot Shkëlqim
Në këtë Margarinë shumëngjyrëshe, you are my only QUEEN
sa herë të shoh: Më lind Romantizmi gjermanik plot Mallëngjim!

E mërkurë, më 26 Janar 1983 - 2019, në Kafen “La Lunette” Place de la Monaie, në Bruksel.
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TABLO - 23

PA NJË MUNDIM ULTIM TË TEPRUAR
PA MISH TË BLUAR, AS DJATHË TË VJETËRUAR
NUK GËRHET KUSH NË BALLKON, I PARRUAR
MORE I MIRI GJON, ME FAT AQ TË MALLKUAR!

“Parmexhano di REXHIANO” dhe Gështenjat
e Maleve malësore, të pjekura gjatë Nëntorit
janë pjesë e Çmimit degustativ, që ua ofron LORDI
specialistëve të OBORRIT dhe anëtarëve të BORDIT!
Shijoni o Miq të KLLOKOTIT, gjithçka Goja ua dëshiron:
a morët vesh, more CABRON dhe MARRICON ...
ndërsa zoti “M” i mohuar, me Fritz LANGUN, në Jerm noton!

E administrova qetësisht Surratin tim të Majmunit
kur Bursat në NEW-YORK, ishin në prag të Falimentimit
për shkak të Krizës së Orizit, të Pulave dhe të Vajgurit ...
Hip në një Degë rrapi, e duku sa më natyral në Britje
të lutem Zoti KARAMEL! Unë kam nevojë për Ndritje
Me këto Vargje, po fluturoj mjaft larg e tepër lart
ARTI është një Mistikë, për t’u thelluar në çdo rast ...
Ndërkohë që Këmbët i kam të ngjitura në këtë Ballkon
as në Tokë as në Qiell ... nuk shkon, pa një VIZION!

Po qëndis ca Lidhje speciale, me Përfitime personale
me Krimbat e Mëndafshit, që tjerrin Fije orientale
sipas Esencës së Ekzistencës dhe të influencës:
Benzina dhe Nafta janë në zbritjen e Kavaleshencës ...
Si lidhet Truri letrar me Hemisferën e shkencës?
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merr një Melhem ilegal kundër impotencës!
Lehi ekuacionet e tua politike, në një sfond Dëshpërimi
kur është Fundi i fundeve, nis gjithmonë dhe Fillimi!
O GYDYL, që je mësuar të hash vetëm Qyl në bërryl
mos na u mërzit aq shumë, duke blegëruar si Dele
do përfundojmë të gjithë, në një Sënduk plot Zhele!
OKLAHOMA prodhon vetëm dy gjëra, ndaj Tonin ule:
Kafshë kullotëse dhe Pederastë, në Festa me Lule ...
Po ta kisha pasur veshin e MOXART-it, dhe dorën e DALI-së
do kisha shpërthyer në gjithë Botën, me fatin e Gjenisë

Nën parfumin e zjarrit të Oxhakut, netëve të Dimrit
u fundosa në Ortek kosi, zbritur nga Bjeshkët e Kërmillit
T’është keqësuar rëndë Gjendja, more Mik i Trëndafilit
dil sa më shpejt, nga Suket arabe të shpërfytyrimit!
Refuzoi butakët e fëlliqët, të llangosjes dhe mashtrimit
një Kurnaci e tejdukshme, që ha Laraskat e Trishtimit ...
Fshatarët e molisur, qeshin në Lot me ne, gjer në Re
mbi Dunat saharike pa gjelbërim, të prita nën Hënë të re
I mjeri ENÉ, rruaji leshrat e Trupit dhe shpallu si ADAM
të fillojnë diçka mbi Dhé, me një Thëllëzë plot Nam!

Nëna ime mendon, që s’kemi lidhje me Shtazë
që Dashuria nuk varet, nga një rreth me Unazë ...
Teorinë e Majmunit, ua vërtetoj të Xhumanë
i ardhur prej KORFUZIT, kupa më nuk mban!
Ke mbërri o Zotëri, në cepin e Plasaritjes mendore
ndiqe me Aurel PLASARIN sizmologjinë tokësore ...
Brenda një Shteti famëkeq, që noton në Vaj ulliri
mund të pini pak Sherbet, para se t’ju bluajë Mulliri!
Ti je një Rast fatkeq, në Hapësirat galaktike
Poet për medet, i mbushur llavë vullkanike
si do shpëtojë ky Milet, nga Dehjet tuaja stilistike?
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Oh çfarë Guximi të frikshëm, ka kjo Kurvë e damkosur
mes gjithë këtyre Marrëdhënieve, cila është e përsosur?

Erdhi muaj i Skijimit, nëpër Peizazhe të bukura alpine
pas ca Thikave të mprehta, më tradhtove pas Shpine ...
Ishe një farë Shtrige, e paparë, e panjohur më parë
u takuam të hutuar, përballë Ujëvarave në NIAGARË
Ndoshta s’isha perfekt, por i mbushur me Dinarë!

E vendosa me qira, Miken time në QORBELLA
pranë Dritave të kuqe, të Zonjave në temena ...
Dy Kopukë t’anës sonë, në zonën e “Gare du Nord-it”
më denoncuan për pak Sanë, në Policinë e FEJENORDIT
Isha i abonuar në Korrik, në një Udhëtim turistik
me ca Holandezë t’agronomisë, veshur me Çizme shik!

A do kemi Përfitime financiare, këtë Vit të thatë?
shiko moj Kunatë, mos na grij shumë Sallat!
Trafikuam gjithfarë Bari, për Sportistët në Olimpiadë
çfarë nuk bën Federata, për një Medalje të artë?
Viktimë fatkeqe, e Papunësisë, në Minierat e SILEZISË
vazhdova Dializën, në Spitalet e SHQIPËRISË ...
Dola në Asistencë, si handikap, me një Supost anti-kaps
më verboi infermierja, me Sy blu super Flash!
Në Vizitë te Komshinjtë, para se të frynte Era
na mësynë Arixhinjtë, me një Muzikë për Festa ...
Pallar, në përllogaritje nga Lindja, në prag të Perëndimit
ta konsultojmë BURVILIN, për mënyrën e Shpëtimit?
I sulmuam në BABAJ të BOKËS, ca Armiq grabitqarë
Mëshirë deri në Agim ... kemi Dollarë për të shpellarë!
Ja dërgova një Ode Poetike, MARKEZES atipike
Safari mes AFRIKE: na i la ca Goditje psikike
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Pleqërova me GODONË, gjithë anën metafizike
të Mirat vijnë dhe shkojnë, më tha një ish Fisnike ...

E dashura VJOLLCË sublime, me Mendime minimaliste
u përkula për ty në PIZË, për një Picë plot perime ... !
Hip sa më shpejt të lutem në “ALFA-ROMEON” time
mos më thuaj se nuk mundesh, të jesh ZHULIETA ime?
RODEO with SEX, në Hipodromet e të Lazdruarve
Bastet na dolën keq, në Lagjen e të Hutuarve ... !
1000 Xixëllonja ndriçuan Vainenë time, me Kurorë lule
pas një Darke në Plazh, ia përkëdhela pak Tulet ...
Eja urgjentisht n’Azilin psikiatrik, që të pret me Qejf
Takimi i Maskarenjve, të këtij Shekulli 20, na u ndez!
Qielli ku tymos Agimi, trullosi Trupin diplomatik
në Valsin e VJENËS, bashkë me QAMILIN, ishim nevrikë ...
Na i shpreh lirisht Problemet tua, more Viç pa bisht
a ishim o Miq të shkollës IKS: Popull etrusk, ilir apo pellazgjik?
Nisja një Këngë me Lahutë, në këtë Arenë prehistorike
Historitë na përvëluan, por Arkivat janë në pritje ...
Për ta gjetur nesër Veten, do e ftoj një Zjarrfikëse!

Reja spirale u kthye me shpejtësi, në Bulevardin skiç
pa Drita të sinjalizimit, në një Qytet heretik
Mbyllni këta Horra të ngratë, në një Bodrum të freskët
që për një Kohë të gjatë, t’na i restaurojnë Afresket ...
Nuk bëjnë Gratë pallavra, me Dashuritë e rastit
të Rojtarëve të përcëlluar, në shërbim të Papatit
kurse po i diskutojmë në PRAGË, Teoritë e HOFSHTAD-it!
“Erdha, pashë e fitova”- më tha, Sir AL CAPONE
a mundesh me ma fshehur, diku këtë Revole?
Të veshur me Këmishë Force, a do dukem futurist?
Na nevojitet një Stërpikje me Shkarkesë elektrike
shtoji ca Erëza moj Mike, në këtë Supë ekzotike!
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Na u bë pis, Inspektori i hetimeve Pol MORRIS
në Tepricë pa Qëllim: çdo GJË zhytet në HIÇ!

Në Lojën e Bowling-ut, duke parë Vithet e tua
më tha James NEVILI: “shko për t’u reklamuar!”
Mbajta veten! Ishe e bukur dhe fine, si një Pallua
pavarësisht nga Standingu ... Frika më kishte kalua
Nuk e di, pse i përdredh Bythkat e tua, në këtë rast
për të kryer një Vetëvrasje në një Përrua, por me klas?
Epshi shtazarak, i një tufë Lemingash, mbi Shkëmbishtë
i përgjigjet Balenave të pa busull, në Brigjet e GREQISË ...
Në Kështjellën e MAKBETH-it, vendosa Hudhra në prag
s’jam Miliarderi indian, për ta ndërtuar një TAXH MAHAL!
Kafshët kullosnin Bimë pikante, nëpër Sferat pan-Arabe
Era e madhe vinte nga ACORET e ngrohta portugeze ...
Do të thërras pak më vonë, nga ishulli im, more Thi
që të hamë bashkë me Autorin Alec BALDWIN, ndonjë Flijë!
Si Djalë i mbretit ZOG, a po ma shkruan një Hajmali
që Romani im, Thriller i zi, të dallohet në krejt SHQIPËRI?

Rabik JAKOBI, mund të bëjë “harakiri” si Rabin i pafe
lindi në Epruvetë, si Njeriu pababa ... e për këtë, ju bëj be!
Ateisti pa dhëmballë, na sillej Fshatit vërdallë
për t’ia bërë ndonjë Sherr dikujt, në këtë Mëhallë ...
I refuzoi kategorikisht, gjithë Konstatimet e pafakt
por Partia të ngrinte dhe të fikte, pa caktuar Afat!
Si Gjynahqar armik, po kultivoj Zarzavate
pa vaditur as prashitur: Toka nuk pjell Domate ...
M’i shtrydh rrobat në Tel, se po dal me Shoqëri
na presin ca Hyri pro-qeveri, në kufi me MAL të ZI!
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Më duhet një Epërsi poetike, Epshe stratosferike
për t’i stimuluar në SIBERI, këto Vargje hibride
Dimri na erdh i keq ... Arinjtë po shkundin Lisa
ndërtuam një pseudo SHTET, me Fise pa principe!
Që Mediokrët mos të arrijnë, të dhijnë mbi Poezinë:
do e çoj Lartësinë, gjer në pikën e Pafundësisë!

Ndale këtë Film të krisur, more zotëri MOKI
Trupi i qëndisur, të shkon për mrekulli ...
Majmuni u përtëri! Kujt i shet Dëngla deri në Yllësi?
Po fluturon lart në Qiell, atje ku askush nuk shkon
ndërsa ne shëtisim në Park, pa Skenar as Narracion
me Kokën plot beton, nën Diellin që na përvëlon
Luftojmë çdo Padrejtësi e çdo Prostitucion
me të falat, e Mister GANDIT dhe Abraham LINCOLN!

E enjte, më 27 janar 1983 - 2019, në Bruksel - te Zyra e Punës, mes Qiellit dhe Tokës,
Realitetit dhe Ëndrrës, duke e luajtur Fatin tim në rrotën e Fatit!
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TABLO - 24
MELODI VALORE MBI THEPET DORIKORE
GJATË SFILATËS SË LULEVE PRANVERORE
NDËRSA PËRJETOJA NJË DASHURI ENGJËLLORE
NË NJË ANIJE ILIRE, ME NDJENJA KAFSHËRORE

Rrjetari dhe Helmetari, gladiatorë me nam, në ngritje
u arratisën papritur, në Bjeshkët e Maleve Dinarike
“Bruti, Sporchi e Cattivi“ më tha Nino MANFREDI
Pas devijimit të Kapitalizmit: çka propozon SHERIFI?
I dhunshmi, i shëmtuari dhe katili zgjohen duke u parë
janë të sjellshmit Armiq të betuar, varre-hapur në këtë Arë
Diçka nuk shkon në muajin Shkurt, sipas Ngjalës së paparë!
Mbetëm për të ngrënë Barin e Lopëve në stallë
dikur nëpër HAVANA me CHE GEVARËN, Rhum-i, na mbante gjallë ...
Me përulje të lutem, si i çartallosur, si një Zagar rruge:
mos ma fresko Gruan e strukur, me një tufë Melash vjeshtuke!

Duke e zbardhur Kokën, e një zezaku në MIKENË
harxhova një Kamion me Detergjent, në prapaskenë ...
Kjo gjë s’rimon fort, me Mburojat mesjetare në ARDENË!
Përmallimi i Kitarave flamengo në SEVILIA, mori Dhenë
shkimi dritat, o Kumbarë, se e ke verbuar Atdheun!

Kjo Karavidhe deti, më ka shitur, në një Kompani të huaj
i tërbuar me pak Puthje, kujtimi i saj, ende më bluan ...
Desha të shkruaj romanin e Albert KAMYSË: “i Huaji!”
sipas jush, si mund të rilindë për së dyti, një Popull i ndaluar?
Grahi makinës, duke dëgjuar “Odisenë e Homerit“ në varg
mos na vrit në autostradë: Heronj të pazbuluar në ag!
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Fruta e Meze, që ta përcjellim këtë Pije deri në Dehje
rasti është Mbret, dhe këtu nuk ka vend për Përleshje ...
Si adhurues i të gjithë Shenjtëve mbi këtë Tokë
vodha Reliktet fetare në ca Kisha, se isha Trokë!
Mes dallgëve dhe stuhive, na invaduan Kinezët si morra
dikur Velodidakt e sot Autodidakt ... Këshilltar në KAMORRA
Siç thoshte Halla ZHUJË: “kur s’ka Pula, han Sorra!”
“Besnik bëhu vetë, por Besë, mos i zë askujt ... “
Të jetojmë më mirë si Shqype sesa si Qyqe! Senior: Qué ora es, por favor?
E zeza e vetes, shitur te të Huajt, Okay por më në fund:
a jemi të gjithë Bijtë e dikujt! Më fal, por s’isha aty për TY, kur më lype!

Turli Kërpudhash ruse, me Havjar iranian, që në fillim
jepini Ushqim kësaj Borgjezeje, të ngopur me çdo Dëfrim
Sipas një propozimi të Xhaxha URSULIT nga MIRDITA
duhet ta nxjerrim prej Depresioni, zonjën MARGARITA!
Gati për Orgazëm: zjarr! ... Waou SHIT, na u shua prapë Drita!
Një palë Çorape, për t’i ngroh Këmbët dhe pak masazh nga Shpina
Sofizëm sublim për një Trim stoik, me plot durim
deri në Dorëzim, pa fund as fillim, mos vdis, Miku im!
Jeta nuk është gjithmonë, Kopsht lulesh në Emigrim ...
Abortimi është veçse një Pasqyrë e dhjetë Bystekëve
me Simone WEIL votuam një Ligj, për Viktimat e shkreta
Week-end në LUKSEMBURG, me poetin François VILLON
për ta fshehur Arin e vjedhur, në Poturet e AL DJANGOS
“Balada e të Varurve” zbarkoi n’ishullin e SAN DOMINGOS!
Kur Surrealizmi stonon: konsultohu me zotin André BRETON
Fjalimet politiko-hermetike, na kanë çuar gjer në Fikje, zoti GJON
Pa vazhdim Hetuesie, as ndjekje Policore fiktive:
na erdhën ca Metafora sublime, me Nota nostalgjike ...
Herën e fundit, pas invadimit të Unit dhe të HUNIT:
dola me një Meningjit akut, që ma dhuroi një Tru-Hut!
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Me rastin e Bajramit: bëj be hapur, për të madhin ATATURK
do shërbesh gjithmonë Kafe turke, moj Nuse, sy-Bufi, ulur në këtë Kolltuk!
Duke ia gjetur Fijen e sekretit të Shtetit, si e afërt:
ia akordova Telat e qejfit, brenda Linjës së dashur ...
Dhuratat e fundvitit, më lanë gojëhapur
Simfonia e Nëntë gjer në “Pikën G” në një Natë të akullt
më zhyti bashkë me SILVËN, në Dimensionin e katërt!

Ca rrotullime në Shtrat, mbi një Kulturë mjaft fine
e habiti deri në BUNË, këtë DELFINE, pa hile ...
A mos ishim të fejuar, me Jetën tonë n’ëndërrime
në idealet që dikur, i përqafonim plot Gëzime?
Puthjet e mia lulëzuan, në Perëndime dhe n’Agime
- Ekstaza na çoi në Qiell ... por Emrin, pse s’ma dite?

Mos hidh Shqelma, si një Fëmijë i llastuar, në Cepin tënd
“i want to follow Miss MOON, fucking MEN!“
Lërmë t’i ndjek gjer në fund, Ëndrrat e mia, në çdo kënd
më mirë se një ruso-kinez, t’na sundojë një Amerikan ...
Hello Loren BAKALL, sa shumë më paska marrë Malli
sa na kushton, Salmoni dhe Shampanja, hipur mbi Kali?
Mos vajto pa nevojë, nën Shelgjet e majit sublim
një Akullore në gojë, t’ëmbëlson çdo Mendim ... !
Të dua aq sa mendon, o Shpirti im, e këtu nuk ka Trillim
Jeta është një iluzion, ku gjithkush kërkon Ngushëllim
I skuqur me Vaj ulliri, with this Bad BOY, plot Pasion
Premtimet dikur shlyhen dhe Erotizmi vjen e shkon!

Më dekoruan një pasdite vjeshte, në Azilin e Pleqve
me Medaljen e “Treleçes ”, pas Zikërit së Teqeve ...
Zhytur në kombinimet idiotike, e Zareve të Lotos:
kur do mbahet Ekspozita e ardhshme, e zotëri DOKOS?
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Këmisha e bardhë, e pastruar, nën erën e Amidonit
i konvenoi CEZARIT, duke kaluar RUBIKONIN ...
pas fitores në Mesdhe, do e provojmë “Kubikonin!”
Me Ingrid BERGMAN-in, para Vullkanit të VEZUVIOS
fshehur nën Thepët e Veladonit, më tha: adios Amigos!

M’u tund Barku me gjithë Zorrë kur me foli ARTO-ja
në Teatrin e Egërsisë, stomaku më doli nga Goja
Në dhjetë katet e Ministrisë, nuk e di sesa vrapova
Lugetërit në Korridore, kërkonin t’i lyej me Bojëra!

Ambiciet e papritura, s’i qëndruan Mjegullisë
vdiqën me Civilizimet antike të BABILONISË
e s’do bëhem sot për ju: “Doktor i Shkulografisë!”
Një Konçita spanjolle, m’i tronditi Mushkëritë
ma vodhi me një Muzikë, gjithë Qesen e Diturisë ...
M’i ngrehu Shqisat përpjetë, në Lagjen e DARDANISË
saqë harrova pa Pendesë, edhe Derën e Shtëpisë!

Ky traveling kinematografik, i Bredhjeve tona të pafund
më fundosi, mes inteligjencës dhe injorancës, mbi Lumë
Minorancës dhe Mazhorancës, që noton në Humnerë
me Fitim por pa Nder, pa shumë Mister në Atmosferë ...
Në FIRENZE, o Signori, u përlesha keq me FLORANCËN
që u transformua në Qene, kurse prisja Thëllëzën ...
shëtisnim në Pranverë, buzë Liqenit të KONSTANCËS
Angazhova një Stenografe, që në lindjen e Sabahut
për t’i menaxhuar sa më mirë, gjithë Lojërat e Fatit ...
Moj e vogla Mizerabël, e Katedrales së PARIS-it:
çfarë do t’ishte Stan LAUREL-i, pa Oliver HARDI-n?
Pasi të mbarojë Filmi: Më thuaj, ku mund të zhvishemi?
Nga Qylaxhinjtë deri tek Hipikët e droguar të ANGLISË:
isha dhënë Këmbë e Krye, pas Eksperiencave dhe nuancat e Orgjisë
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i shpikëm ca Pije të pa-pijshme, si Artistë psikedelikë
pak Rite ezoterike dhe ca Gjarpërinj, të varur në Bisht!
Sipas jush, të nderuar Miq dhe Armiq, pa Krisht:
a mund të thuhet, që Femrat janë jostabël hormonalisht?
Bëjnë humor apo grinden, si Pulëbardhat për një Mish!
Hej, SUN OF A BITCH: Natyra e Zotit, na u fëlliq
kemi Detyrime morale, që nga Koha e ADAMIT, ndaj Parajsës edenike ...
Kërcyem në NISH, vallen e Metalurgëve të Stan-haneve
duke marrë pjesë aktive, në Dajret sezonale të Ciganëve
Po pse, na u mbyllën krejt papritur, gjithë Qymyrhanet
dhe Bordelhanet e gdhendura, në kohën e Gjermanëve?
Pranë teje, isha si një Flaman i kuq, me një Trëndafil
s’jam Alen DELON-i, por mund ta vazhdojmë Bisedën në fil!
Imagjinata e rikrijuar komplet në Formë dhe në Sfond
më bëri të ndjehem si Vagabond, i humbur në PANMUNGJOM ...
Po leja e qarkullimit në Kolkoze dhe Sovkoze: A do më vazhdojë, o ROM?
Në kooperativë, Jeta na duket rozë, megjithëse Urrejtja vlon!

Rrjetari dhe Helmetari, gladiatorë me nam në Ngritje
na meremetuan Kasollen, dhe nuk na lanë në Pritje ...
Mbërritën Ushtarët e trimëruar, për Kauzat në dështim
si Derra të tërbuar, u mbytën pa pajtim, n’Oqeanin tim!

E martë, më 1 shkurt 1983 - 2019, në një Kafe popullore, te Stacioni i Trenit në “Gare du Midi” në Bruksel.
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TABLO - 25

THEVA QAFËN TIME, ME NJË OVERDOZË MARRE
ME LESHRA DHE FLOKË IRIQI, TË PAKREHURA
I LAGUR NË NJË BLLAKË UJI, ME DISA PLESHTA
DUKE MBLEDHUR SI KËRCUNJ, POR PA RECETA
KËRPUDHA TË EGRA DHE GJETHE TË VDEKURA ...
MOS VRAPO SI HUTAQ, KUDO NË “KOMEKON”
PA DITUR PSE NË STAF, PO VJEN E PO SHKON?
AMEN MË THA - “A MEN FROM ROLLING STONES“
KURSE XHAXHA “TATI” M’URDHËROI NË LION
SI TË ISH NJË PADRON, NË PARIS DHE LONDON!

Nuk vleni më shumë, se një Gëlbazë në Mëngjese
teksa laheni si Legenë, në këto Dushe skoceze ...
E vrasin Lirinë me Ligje idiote, para Syve tuaj
e ju, nuk reagoni, si të ishin një Tufë me Buaj!

“Abra la Ventana, per El Perro andaluz, pa zinxhirë!”
i mpirë në KORFUZ, më ke shtrirë, o Kopuk pa peshqir
Hapini Dritaret, që të hyjë Dielli, për të na rrezitë
ushqenim falas 50 Magarë, me Bukën e shtëpisë ...
Pushime alla Kosovare: Na rrofshin Pitet dhe Turshitë!
Mos ma ndërpritni Monotoninë dhe Nostalgjinë
e Këngëve të vjeshtës, që ma kallin Magjinë!
Pas serenatës skandinave të zotit Ingmar BERGMAN:
më pushtoi në çdo dhomë, BLUZI zezak amerikan
ti qan e ti shan, saqë Shpirti nuk ta mban!
I grumbullova Kutitë e Sardeleve në Bodrum
me Shpresa të humbura, si Pehlivan merhum
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a mos na plas papritmas, Lufta e tretë, në Gjumë?
I regjistruam ca Shoqata, pa qëllim Fitimprurës
me muzikë, Gani JAHA, na këndoi Himnin çlirues!
Britaniku flegmatik plot Kërkesa speciale
na u bë Ambasador, pa Letra kredenciale ...

Mjaft më me Hajgare, mor Kokë-Rinoqeront
me Vargje të pjella kot, si të ishe Vagabond
Një lamtumirë Greta GARBOS në EDEN-ROCK
do vij më pas tek ti, i veshur shik, i qethur ballaboks!
U ngjita me Ronald REAGAN-in, në degën e një Lisi
çdo Gjë, do jetë më mirë, më tha ai Pis-pisi!
Aristokratët do jenë Skllevër, nëpër Anijet Romake
Proletarët anadollakë, do i sundojnë Turmat demoniake
Kokat do bien orë e çast, sipas Humorit të rastit
nuk do dëgjohet më në oxhak, Lutja e Hoxhës as e Fratit
do bluhen me mijëra Jetë, në Mullirin e Xhelatit
për një Heshtje, një Qeshje, një Pordhë mes sokakut!
Buzë lumenjve, studiova me Gaston BASHELAR
Ajrin, Ujët dhe Zjarrin: çdo element themeltar
Teorinë e Shtegtimeve, si të isha Zogu i parë ...
Tapë-topi, pasi kisha rrëkëllyer, pesë Shishe me Schnaps
më pat thënë një Plak në Konak: Jeta s’bën pa një Laps!
Si një Marinar tru-rrjedhur, e humba Ekuilibrin detar
MARINA m’erdhi dikur në Arë, për një Masazh të paparë ...
Viva BOMA, që na i ziu Patatet me Kërnacka, stil korçar
preferoj Marcel PANJOLLIN dhe Spanjollen, nën dardhë
zhveshur si Shtojzovalle e rrallë, për Dashurinë e parë!

Nëse mund të ma taksoni Marrëzinë, me Monedha ari
BELGJIKA do të ishte një Shtet i pasur, nga Taksidari!
I kufizuar përjetësisht, në ca Limite trunore të paemër:
nuk gjeta asgjë tjetër, për të përfituar ty sonte, si Femër
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Pushtetin nuk e kam, as influencën time aristokratike
të jap një milion Lekë, por eja në Shtrat me mua, oj Mike
s’i kam shpikur unë rregullat, në Qeverinë demokratike!
çdo gjë paguhet, pavarësisht Riteve të llafeve kritike ...
A doni Drejtësi: zgjohuni si Qytetarë nga koma kronike!
Më thuaj, brenda një YAHTI luksoz në ishujt MALDIVE
në cilën Pasqyrë dëshiron, të reflektohesh si Hije?
Në ujëvarën e Zemrës sate, na u fundos Hipokrizia
gjithë të Metat e Njerëzimit, na i pastroi Dashuria ...
Po i fshij me këtë Leckë, të Qeshurat e tua, mbi Tavolinë
Pasionet do na shpërbëhen, kur Bota mbjell Mrekullinë!

I dashuri mik Artist: nxirr nga goja, një Frazë me kuptim
sepse sot Gjuha e Shpirtit, e pëson një Eklips anonim ...
Perdja bie papritur dhe Diejt shuhen në Perëndim!
Pushime dhe Turizëm masiv, në Plazhin e Morrave n’argëtim
Më solli një Proletar me Karrocë, në Diskon e elitarëve
LOOK AT THE FULL MOON, më tha Shefi i Pazareve
Në këtë Shesh për dreq, shijohen të gjitha Barërat!
aterruan Çarterat në LAS PALMAS dhe në brigjet e ZANZIBAR-it ...
Glad to see you, QUEEN MUM, but give me your Spoon
follow me for a Tea, with Henry MILLER and JUNE!
Në MORINË, takova Mbretëreshën GERALDINË, pa kurorë
ma jep një Rubin të lutem, që ta shes në ANDORË!
Këta çarçafë na u lagën, me ardhjen e Ciklonit
që kur ra nën klikën e kuqe, gjysma e SAIGONIT ...

Po pse Princesha IMELDA, na i hiqka Breçkat me huqe
ku me e ditur sot apo nesër: mund ta marr për Nuse?
I bleva dy Mace të racës siameze, te një Trafikant QIPRIOT
dhe kompozuam një Rapsodi faraonike, për Zotin THOT
Duke i spërkatur me Verë, shpenzimet e një pasditeje
Prostitucioni që nga Djepi, na i pushtoi FILIPINET ...
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Pas Marrëveshjes së vjeshtës, me Motrën e zotit MARTIN
presim Veprën e famshme, të Shenjtit Thomas D’AKUIN!
Na mori Uji, këmbë e krye, si në një Ëndërr me trishtim
po pse palli me të madhe, një Lopë laramane në PEQIN
kur lexoja Shkrimtarin anti-semit, Luis Ferdinand SELINË?
Kam njohur Poetë të rinj, në BABILONI e MUTOMANI
që vetë Nënën dhe Babain e tyre, i kanë futur në dry
për t’i shitur për një Rimë, apo pesë Lireta, në ITALI!

LOS OLVIDADOS DE LA REVOLUCION
çdo Gjë fillon dhe mbaron, si një Film plot shabllon ...
s’mund ta kaloj Dimrin pa ty, mor i dashuri RAMON!
Ju të harruarit, e gjithë Kauzave idioteske, pa kuptim:
gjeni një IDEAL të ri, i cili do na çojë gjer në Tërbim
që të përfundojmë pa e ditur, si Skllevër pashërim!
ESCAPADO DE UN ASILO ... with the great SERGIO LEONE:
I WILL KILL ANYONE, WHO PLAYS ACCORDION, IN A CLIP SCOPITONE
Në kurim psikiatrik pa Psikoanalist, në periferi të BRUKSELIT
porosita me Vudi ALENIN për Bajram, dhjetë kilogramë Mish Berri ...
Medito seriozisht, mbi Shiritat e mia kinofile, të Kurbetit në Perëndim:
çdo Kulturë përzihet me atë të Stekut, që në fillim e në përfundim
mezi zbrita me një Mik from MEDELIN nga Piramida KUKULKAN e ASTEKUT
Asistent i inspektor KOLOMBOS, në Serialet televizive
rastësisht me Dashnoren time, i zbardha disa Krime ...
U bëra Kolombofil dhe Pëllumbat, më mësynë në BERLIN
duke cicëruar me ca zogj, Alan PARKERI më tha: goodbye BIRDY im!
Nisa pastaj Stinën e Shpifjeve perverse, me ca Postime banale
nga një rrenë del një e vërtetë, sipas ideologjisë lokale!

ONE ÇARTER FOR THE FERR, shoqëruar nga një Derr
dy Bileta vajtje, pa kthim, me plot trishtim, deri në Terr ...
pse s’na flet shqip si gjithë Bota, more peder?
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Tash e pas, nuk do jem i disponueshëm, për Askënd
do i hamë Këpucët tona në Supë, gjer në Xhehenem
Kriza na dinamitoi keq dhe ngelem të gjithë pa Mend
të fala m’i bën Charlie ÇAPLIN-it, që po më përmend ...
Më operuan të dielën, në SAO PAOLO, për Apendicitin
para Karnavaleve të RIOS: mund t’i hipish përsipëri, Helmut SHMIDIT!

E humba një Samba, me të bukurën Oliverta OROS
por në Xhunglat braziliane, çdo Kafshë na ha me Groshë
WELCOME to my HOUSE, me tha Zonja ROSHENBACK
ndiqe këtë RAP zezak, me Miratimin e gangut TUPACK!
Dikur më lodhën Latinomanët dhe vajta për në TEXAS
në RODEO në një Fshat: waou, të rrotullova për merak ...

Pasi të dua aq shumë: ti ekziston, por mos më torturo!
DON’T BE CRUEL, DJOKO: se çdo gjë, vjen e shkon ...
Të gjithë Buajt e vjetër, po gëlltiten nga Krokodilët, nëpër Këneta
gjuajmë Ngjala elektrike, nëpër Peizazhet amazonike të shkreta
Bota pasqyrohet, në irisin e Syve të tu, Blu magnetik
plot Mall e Dhembshuri, t’erdha në Gji, ashik!
Sa vlen repertori i BRELIT, në këto Mesha të filmuara?
kjo Kullë e ka një sharm, por i mungon Armatura ...
Gjysmë Peshk-gjysmë Njeri, doli nga vrima, një Mit i ri
por nëse je dakord, veç Realiteti mund t’na fusë në vijë!

Delta-plan, i një Melankolie të thellë, alla prehistorike
në kurbaninë e Tëmthit ... Lëvizjet aproksimative, janë në nisje
U zgjuam të freskët, pas një Transformimi hiperbolik
na u ngatërrua një Këlysh, në topin e Lëmshit artistik ...
Kush më prek, ha një ferrë, palli në mriz, Thiu Pork-e-Pik!
nevojitet Rapsodia emblematike, e këtij Shekulli tragjik
diçka simbolike, që zgjon muzikalisht, Shpirtin tonë etnik ...
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Ju propozoj disa Receta kurative, kundër Obezitetit
mbajeni sekret, e mos ia tregoni, as Princit, as Mbretit!
Por me gjithë këtë Delirium: a do na stabilizohet Mileti
A mund të zbatohet pozitivisht, Programi global i Shtetit?

Nuk vleni më shumë se një Thumb, në këto Dushe gallo-ganeze
teksa laheni si idiotë me Sapunë, duke na i stimuluar plot Vese!

E shtunë, më 5 shkurt 1983 - 2019, në kafen e anarshistëve hipikë, Dolle-Molle (urithi i verbët) - në Bruksel.
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TABLO - 26

FLUTURA E ERRËSIRËS: URANIA BLU
QË ADMIRONTE HËNËN DRAPËR QË SOSI
PËRGJATË FLUTURIMIT TË SAJ, KUTURU
NËN HIJEN E NJË PEME, ME ARRA KOKOSI
MUNDOHEJ TË NGRINTE FOLENË E PËRSOSUR ..
TEKSA NJË ÇIFT I ALKOOLIZUAR, VAJTONTE
RRIHEJ ASHPËR, NË NJË BARAKË PREJ LËKURE
DUKE PRITUR VAJGURIN NJË TË MËRKURE ...
NË PËRQAFIM MË PAS, ME LANGANJOSJE:
SHËRBIMI SOCIAL, U KISHTE PSHURR MBI DOSJE!
SË FUNDMI, NA VJEN NJË BEJTEXHI I HUTUAR
DUKE NA KËRKUAR, PAK PUNË DHE KUSUR ...
CA VARGJE NA I THURI, NË BURGUN E HARRUAR!

“ME GUSTAS, CHICO DE CRESSON IN GIJON”
Po më pëlqen jashtë mase, ti Krijesë kokë-lakër
i përngjan, një Kërpudhe frankofone të pastër ...
O URSULA ime, që jeton si Hyri, në RUSELI:
Parajsa jote e bukur, më kall në Flakani!

Ca re Karkalecash, na mbuluan Horizontin
Fustani i çlirët të shkon mirë, pasha Zotin!
THIS DRESS FITS YOU LIKE A GLOVE, me grupin A.C.D.C (ej-si-di-si)
a mund të më thuash, moj SILVI, kë ke takuar në JAPONI?
Po e shoh kafshimin, e një Samuraji në Gji
a s’pate Punë tjetër, pos me më tradhtuar në AZI?
Idealet e Zonjushave të Ditëve të sodit
nuk e kanë sharmin, e Valsit të AVINJIONIT
edhe pse PIKASO me pikturë, iu ka pas dalë Borxhi!
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I tatuuar, nga një Kalorës mesjetar i pafytyrë
më ke përlyer, në një Qyp gjigand, plot yndyrë ...
M’u rikujtuan Netët tona kineze, në Qytetin e ndaluar
Dëshirat tona, me Mumiet dinastike u gurëzuan!
M’erdhën ca Kosovarë, pa Program të caktuar
për të mbledhur pak Dinarë, për ULQININ e bekuar ...
A mërzitesh, nëse mendohem për Frazat e pashkruara
idetë që do t’i shpreh, gjatë një Mbrëmje, i jermuar?
Koha po kalon dhe Muri BERLINEZ, na u shemb
një Faqe e re u hap ... o Lexues, mos u tremb!

NON MI TOCCHI, se më kanë pastruar, me Ujë në Meshë
mos më lyej me Dhjamë Thiu, o Kopuk harbut, i pabesë!
Nga uria për Oriz deri tek Vodka me parfum sovjetik
ulërij: Rroftë EVROPA dhe poshtë Armiku galik, në kthesë
asnjëri prej nesh, s’i ka tamam Mendtë e Kresë!
Lumenjtë janë të thellë, por Deti me Delta, i gllabëron
dikur, duhet kaluar, në të katërtin Dimension ...
Ua hoqa Lëkurën e kokës, tre Kaubojve, si të isha INDIAN
pas një Valleje rituale, i poqëm në mejdan, si Shejtan
Më hapni rrugën, o Minj dhe Zhaba, që shëtisni në Rajon
se mund t’jua bëj Hatanë, me Miqtë në PENTAGON!
Kohën e përdredh siç dua, Historia me trille do vazhdojë
tek ne: Vetëm Realiteti nudo siç është, na verbon ...
Welcome në Mbrëmje uiski dhe burboni, te Fisi i marrë MORMON
hedh një SIRTAKI antike, veshur si Magjistar, me Veladon
Ma jep sonte si Eskimez gruan tënde, se kam të ftohtë
t’i ofroj ca Zezakë çokollatë, përgjatë Stinës së ngrohtë!

Prezenca nuk paguhet dhe vë Pikën, në cep të Universit
peshon sa Dijet e Parajsës, përpara Ditës së Kiametit!
Por Gjarpërinjtë nëpër Shtëpi, ma hedhin Kafkën në ajri
më japin shumë Tension, kur Natën më flenë në Gji ...
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O REZEDA, të lumtë që i përzune Horrat në mesnatë
kur Hëna ishte e plotë, dhe Qentë lehnin në Lëngatë!
Të kuptoj mirë, që nga Grushti i Shtetit alla-shqiptar
në BUTAN-in, e largët indian, ku për Etje vdesin Gratë
do ishte mirë, të na bësh një Gjellë, me pak Sallatë!

RECUERDAME AND GET OUT OF MY CABIN, ÇURÇILL
na përshkruan një idil të përjetshëm, në Vinil!
Mos m’i rikujto, o BUQE, të gjitha Pendimet që kam
e dil nga Kabina ime të lutem, para se të jetë Aksham ...
të dua tamam, por nuk do përfundoj, si GALILEU në VATIKAN!

Më ke befasuar, kur ta kam parë Nicën, në Revista flirti
zbritje çmimesh, për Klientët besnikë, në fund-viti ...
SMELL FROM CUSTOMERS, të krasitur nga Banditi
Kapedani i MIRDITËS, na ftoi për një Mish Viçi!
Në shkallën zero të Mendimit, ua bëj falas një rrokadë
Lolja e Lagjjes na u bëre ... nga Frika, të shkojnë nga shtatë!
Ky sabajon italian, vlen sa Lulet e mia, t’ujitura në Gusht
i polenizuar nga Bletët e lira, po të përshëndes pa Kusht
Mos më cingëro në Vesh, pasi e vodhe në Shesh, Hallën XHANE
se të padis në KURVELESH, tek Njerka shtrigane ...
ushqehem me Energjitë, e burimeve të tua zvicerane!

Më dashuro, deri sa të dridhem si Gjethet, që era i tund
kam ëndërruar që Dikush special, të më shkundë ...
Luftojmë Urinë botërore, mbrojmë Lindjen e Agimeve
Marrëdhëniet me ty, HEKTOR, më lanë me ca Mallëngjime
Mes Valëve MALUINE, e lehtë si një Delfine
në Gjirin e LA MANSHES: i provuam ca Fërkime!
Shpëtova kot, idiot, me SANÇO PANÇEN de la MANSHA
Jeta s’është si Romanet servanteske dhe Serialet, nëpër Vilat e SPANJËS ...
Komikët janë të pikëlluar, jashtë Skenave dhe idileve
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një Ndjenjë e paemëruar, ua lëshon në Shpirt, një Hije anonime!
I pushtuar nga Vizionet e mia, po dorëzohem pa Eshtra
Femrat janë ngushëllimi im, more Miq, le të nisë tani Festa!
Yjore dhe hyjnore, në shkërmoqjen e Akteve vetmitare
nuk rimojnë të stërkequr, me Sklerozën e funksionareve ...
Është si një Sëmundje ngjitëse, që e marrim për Hajgare
si fruthi, lia, skorbuti dhe sifilizi, i disa Marinarëve ...
m’i përshëndesni Prostitutat, nëpër Portet detare!
Mos e turbulloni pa nevojë, me një Gorillë ugandez
barkun e t’holluar, të SHOGUNIT Japonez
se na duhet sot çdo Kloun, për cilindo Biznes ...
I kam ca Mbeturina në Thes, për t’i shitur në KARTUM
Fikja e Elektrikut në NEW-YORK, e stimuloi një Bebi-Bum!

Larvat përfituese, shkatërruan Pyjet e AMAZONËS
ndërsa studioja, si i hutuar, Psikologjinë e MADONËS
Shpëtuam nga Kriza ekonomike, si Qiri të fikur
tani notojmë në Ndotje, në një Planet të fëlliqur ...
Kush bën Gallatë me dikënd, nuk do gjejë më Derman
do përfundojmë si Kameleon, mbi gështenjë, moj FANË!
A t’u sosën gjithë Kreditet e vitit, o Samarxhi?
hiqi Dyshimet dhe shko e peshko sonte, ndonjë Hyrijë
Kryqëzata e fundit e Sherifit, në JUDÉ e SAMARI
atje ku KRISHTI piu Ujët e bekuar, nga i madhi Perëndi
Me Izabella ADJANIN, do kërkoj pak Qetësi, nëpër INDI
pas një stazh Budizmi: do vij më i koncentruar në ILIRI!

I kapur në degën e një Peme kauçuku, luaj lojën e Hutit
më kujtohet një Natë e gjatë, në Odën e Hysen PRUSHIT
Po e skicoj në vizatim, Pasionin tim, për të jetuar si Trim
pas Oso KUKËS: m’u duk Jeta ime e krisur, pa kuptim!
Përsa i përket Trafikut global, të Kromit dhe të Bakrit
të merremi vesh pak përpara, me Ministrin e rastit ...
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Skijova me një Malësore, nëpër Alpet shqiptare
po ta shes ZANËN time, për një Libër që s’lexohet fare!
Faqe ka bukur shumë ... dhe djeg Dru nëpër Oxhaqe
Dimrin mund ta kalosh, pa u ftohur fare, moj Palaçe!
E kemi Moshën e përjetshme, të Engjëjve të turpëruar
Gjakun e dejeve tona që rrjedh, në Shpirtin e mallkuar ...
Alkoolin e trulluar dhe Duhanin e tepruar, në Trupin gur
çdoherë të mohuar, të nëmur apo të masakruar!
Ushtrojmë ca kërkime, në Thellësitë tona të pazbuluara
edhe pse sillet rrota, i përsërisim Gabimet e kaluara ...
U bëmë Vëllezër siamezë, me Nepalezë e Kongolezë
Jeta moderne është një Koktej, more i shkreti Albanez!
Në EVROPË kemi kuota, për të vrarë Shpend dhe Shota
Emigrantët do të shënohen, në një Repertor pa Nota ...
Kujt mund t’i besojmë sot, Symbyllur në një Raft
për nëntë rrethet e Ferrit, pyete Komisarin SHAFT!
Amaneti im ultim: Dhjetë Puthje, me shije manaferre
ia falim me dëshirë MAKSUTIT, pjesën tjetër të Derrit
Paguaj borxhet e tua nëpër Kafe, që t’i evitojmë Sherret
Lamtumirë me të padukshmen, në të fundmet ETERE ...

Hibrid që nga origjina e Manipulimeve gjenetike
ta shohim Mutacionin, në kryqëzimin e Mendimeve!
Ma pastroni Mandolinën, përndryshe do dënoheni
Zakonet do respektohen, pas Qarraveshjës së ALI OHRIT
Kinematografia e një Autori të zi, drogaxhi i pashkolluar
që herët në Rininë e tij, me Vepra më ka pas sfiduar ...
Kushëri i ORSON WELLS-it, ende i pa sponsorizuar!
Për një Sandviç me Gjalpë, pranoj për t’u shqelmuar
erdhi Nëna TEREZË, Gonxhe BOJAXHIU, dikur për ta strehuar
WELCOME JIMMY DEAN, THIS IS NATHALIE WOOD
pije Supën siç duhet, mor i droguar, me një Lugë!
Isha me Dashnoren time, në Konferencën e Sorrave
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më vonë, u hap Vajtimi i Dëshmorëve, nëpër Oda ...
Pa dashje në Krevat, ia theva Nyjën e dorës
a ke ndonjë Sigurim social, për Anijen e NOES?
Çdo gjë, o Miq për zi, përfundon në Pluhur dhe Hi
Absurdia e ka pushtuar, çdo Familje në çdo Shtëpi
Në një Shoqëri spektakli bosh, si në Filmat horror
çdo Vlerë autentike përfundon, e djegur në një Kaftorr ...
Pasi ta kërcejmë një “Segedi“ me afsh, zoti ANTON
do shkojmë te PASHKU, “Af-Of”, për një udhëtim në KOTORR!
Në brigjet e Lumit DANUB, do gjuajmë Vajza me bikini
më vizitoi një Muzikë Opera, por titullin ia di ROSINI?
Fute një Thonjëz në Shishen prej Druri të bulingut
ngaqë ky Axhami e humbi, gjithë Lojën e BOWLINGUT
Shtrigane e WALT DISNEY-të, do shihemi pas Mitingut
hidhi Zaret e Fatit, në Kapitalizmin e post-Komunizmit!

Mos na i prit rrugët tona, se Dështimi do na helmojë
kush mund të jetë pishman, në këtë Botë, plot iluzion?
Natyra na i ka falur, të gjitha të mirat e ZOTIT
për të përfunduar pa lidhje, në Deliret e POL POTIT ...
Plot marramendje më shpërthejnë, si Yjet e Galaksisë
Pasionet nuk kanë të ndalur ... janë Drita e shenjtërisë!
I kapur nga Xhandarët në LAHORË, për një Kosh Drithë:
po dridhem si Qentë e LEKËS, të lidhur me Zinxhirë ...
Sallata nostalgjike, më shkaktoi një Depresion
dhe u harxhova me Njerëz të kotë, në çdo Televizion!
Të dua që nga sonte, në Minierat e Dashurisë
më thuaj, ku mund ta gjejmë, gjithë Arin e SHQIPËRISË?
Në dritaren time, më bëri glasën, një Pëllumb vetmitar
Ah dreqi ta hajë, se do e fus në Litar!
Po dehem me cicërimat e Dallëndysheve, mbushur gëzim
kërkoja dorën Babait tim, në Agun plot shkëlqim ...
Pa zile dhe pa princip, sipas Gavrilo PRINCIP:
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mbjell Kanabis, në arën tënde, more i shkreti Hipik!
Morali i të tjerëve, më kontaminoi me Grip
më bëri kokëprerë si Pula, që kompletoi këtë Çervish
Sipas proverbave të Strucit, me gjithë Veshët e Pazarit,
t’i shënojmë Fjalët e urta të Popullit, pranë Bunarit ...
Pastroje mirë lëkurën, si Beduinët, me Zall të Fshatit
dhe në Oborr, na i mbulon Marret, pasi të pallin Gomari
Për BOKS, mund t’i ndjekim të gjithë, Këshillat e LAHUT
në Lindje, çdokush në gusht, e luan mjaft mirë Shahun!

Shlyeje përsëri, të Kaluarën tënde të zbehtë, në Arkiva
me një Migrenë të errët, më erdhi përsëri LIZA ...
Legjendat vijnë dhe shkojnë, po ku është e Vërteta
thashethemet marrin Dhenë, po ku janë Bibliotekat?
Postieri që vjen përditë, me Letra në kutinë postare
ma lëshoj një Mesazh dashurie, me ca Parfume kosovare ...
“CINEMA PARADISO dhe IL POSTINO” për Poezinë përfundimtare!

“ME GUSTAS, CHICO DE CRESSON IN GIJON”
Po më pëlqen jashtë mase, ti Krijesë kokëlakër
i përngjan, një Kërpudhe frankofone të pastër ...
Do gatuajmë me ty, një Pjatë gastronomike në PARIS
në Metronë e SHARONES, një Luftë e vjetër, u nis
Algjerianët në MARSEJË, shkëmbyen Plumb me Fiq ...
Çfarë mallkimi ushton, si të ishim në Mesjetë?
në shpirtin e Njeriut: duhet vetëm Dashuri dhe Jetë!
Topat e NAVARONES buçasin në BASTIJË, për Festë ...

O URSULA ime, që jeton si Hyri, në RUSELI:
Parajsa jote e bukur, më kall në Flakani!

E diel, në shkurt 1983 - 2019, në një sallë pritje të Mutuelit, në Bruksel, duke pritur një rimbursim mjekësor
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TABLO - 27
ÇDO GJË ËSHTË NË RREGULL, O SOJNIKE ...
DERISA PAPAGALLI DHE FLUTURA EKZOTIKE
ZHYTEN NË “SCIENCE FICTION” ME NJË FRYMË MITIKE!

Sytë e tu pushtojnë çdo imagjinatë
sa Shkrime më duhen, për ta fituar një Masazh?
Lundroja i dehur në Sferat tua
deri në Agimet e pazbuluara

Yjet dridhnin Heshtjet e Natës
për pak, iu shpëtova Tmerreve të Kunatës ...
Buzëqesh si Zogu lirik, i kurorëzuar me Lula
sa libra do më shkojnë, pa Xhevap
për një Kamion me Tulla?
Magjia të invadon, në dy Polet e Pasionit
nuk shpërthen FLAKA kot, pa lejen e Faraonit
Çdo gjë ka një Arsye, për ta zgjidhur një Nyje ...
Ah sa e bukur ishe, moj HAJRIE
e zhveshur nëpër Pyje!
Pse flet aq shumë, pa e ditur se për çka?
Për ta zbuluar Shpirtin, më duhet një Usta!

- Prej nga të kemi, e Dashur?
Eja, ta provojmë një Lakër!
Njeriu është vetëm një SHAH
në Dimensionin e katërt ...

“A punta de Soplo”
deri në Frymëmarrjen e fundit
u largova nga llogori, me logjikën e Hunit
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Mahnitjet hyjnore, i ushqejnë Ëndrrat tona
prisnim në radhë me orë, për ca Dhjamë me bona ...
Hip në Shilaren time, o LEONORË
dhe vizatoje Jetën tënde në Borë!
Që 50 vjet, e mbaj të njëjtën Orë ...
A mund ta dish, ti Fisnike, ku do të më drejtojë ORA?
sa çudi kjo Shoqëri ... me tu dukë sikur Sorra!
“Hard Rocku” interpreton Dhunën dhe Mërzinë
a ia njeh Farë e Fisin, dhe ku dreqin e ka Shtëpinë?
Nuk futet çfarëdo Putane, në Kullën e Kapedanit
më thoni ku janë sot o Rexhep, gjithë Burrat e Mejdanit?
Pa asnjë karakter, si Gjarpri që është mallkuar
si do t'i shpëtosh këtë herë, Mollës së destinuar?
Boll ishe i tërbuar, por në Lëkurë të kam shënuar
ndiqe Mushkën time, o Zemër, se na kanë denoncuar!
A mos e njeh ndonjë Katundar fisnik, për të na strehuar
për t’na mbajtur me Bukë, duke na prerë një Pulë?
Sepse në kohën e sotme, nuk din kujt me i besuar
dhe me kaluar një Patrullë, do jemi të pushkatuar!

Ende jashtë rrugës së ZOTIT, mor i shkretë!
jashtë Kufijve dhe Kornizave njerëzore
i humbur krejtësisht në Hapësirën yjore
me këtë Tundim të papërmbajtshëm, për të paimagjinueshmen ...
Kush ma gjen Antonin ARTO-në, në këtë Fabrikë Sheqeri
fiton një Valixhe të mbushur me: “Westerna Spaghetti”!

E mora Trenin trans-siberian, me një Zviceran afgan
Literatura e vërtetë, të shndërron në Marsian
A po i thua Falltares së Enver HOXHËS, të ma lexojë këtë Filxhan?
Të raftë Pikilunza, more Thi! Çdo Gjeni përfundon në Pluhur e Hi ...
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Këshilloje Robinson KRUZO-në, që ta lexojë këtë Libër
në ishullin e Tajfuneve, ku praron Dielli i Majmunëve
“Reggea Night, BARRY WHITE” me stilin e ALBANISË ...
Pse gjithë ky izolim debil, kjo mbyllje ndaj Njerëzisë?
A mos lindëm dallash e me defekt, me dënimin e Lartmadhërisë?
WELCOME IN MY WORLD, MY SWEET!
Si Shqiponjat e Dashurisë, mes Miteve të ILIRISË
do fluturojmë së bashku, mbi Qytetet e Fëmijërisë!

Historia e Kinematografisë lidhet me Historinë e llogarisë:
si me i fituar dhe me i shpenzuar, Buxhetet e Qeverisë
duke i mashtruar me Dosje fiktive, të gjitha Organet e Shteteve?
E arbitrova duelin BRONSON - Henri FONDA
në Vilën magjike të Eddie BARCLAY-t, në SAINT-TROPEZ
Mos u shkri shumë shpejt, Baby JANE, nëpër FITNESS
se më duhesh, për një Verë sportive, në LOS-ANGELES
A po m’përgatisni një tenxhere Fasule, me Mish të thatë
para se të shohim sivjet, Buburrec Kinez në KËRRABË?

Kanë ndryshuar komplet, Raportet ndërkombëtare
mes Mureve dhe Blloqeve, zonat ishin të ndara ...
Angazhojmë një Kërcu, që i flet së paku tri Gjuhë
amator i Van GOGH-ut dhe i Fransua VILLON-it
i dalluar e i pastruar, nga 14 Qendra edukative
për t'i studiuar Zakonet e vjetra në LUMË
dhe shënuar 3 Gola “BUFFON-it“ ... !
Çdo Burokrat prodhon për medet
Dosje dhe Rregullore, gjer në kiamet
përndryshe, nuk e zë Gjumi mbi Dyshek ...
Më kanë pas premtuar Honorarin, e Doktorit ZEF
për këtë Tekst pa nëntekst, të shkruar krejt për Qejf!
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Pa rrogë as respekt, more i pa Marifet:
si do ju ofroj një Drekë në GJENEVË, për Biznes?
Mbi këtë të qelbur Kontekst, Autori e gjeti një Pretekst
për ta sulmuar Bankën “AMERICAN EXPRESS”
me Cyzia ZYKËN, Murat KAPLANIN dhe Basri BAJRAMIN:
tre Filozofë t’ekzistencializmit praktik “EAST AND WEST”
Të nesërmen, e kapën në Mëngjes, një Furgon plot Lekë
me pagat e Pensionistëve të mjerë, në RAHOVEC
MIGJENI, ua kushtoi një Vajtim, pa lekë!
Duhet me e kuptuar, të mjerin Poet ...
ku s’ka Shtet, duhet me vepruar vetë!

Do inaugurojmë në KLINË pa Klimë, vernisazhin e Vetmisë
ku Diferenca shlyhet, n’indiferencën e Bagëtisë ...
Nuk shkohet prej HUNGARISË dhe KALABRISË:
kundër Gjuhës së Drurit, të udhëheqësisë
dhe Formulave boshe të kota, të Partisë!
Teatrologjisë shoqërore, me Lojë rolesh të forta
Shumica e mund Pakicën, me përqindje dhe kuota!
O miku im i dashur, i varfër, por i pasur
me Trupin e hollë, sa një Lakër ...
përballë Shpirtit tënd, të inspiruar dhe të ndriçuar
Fjalët e mia fluturuan, mbi Lartësinë e autorizuar
nga Plenumi, Byroja Politike dhe Klounët e verbuar ...
Shikojeni tani Filmin mitik: “Fëmijët e Parajsës”
dhe pyetni veten tuaj: çka ishim dhe kush jemi tani, aq të hutuar
dhe pse, na u kanë ndryshkur të gjitha Ëndrrat, që i kishim dikur?
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Sytë e tu blu, aq transparentë, si Ujë burimi
sfidojnë çdo imagjinatë, përtej NILIT dhe DRINIT
WELCOME TO THE SHINING LIGHT, MY LORD
TO THE DREAM OF THE LOVING WORLD:
në Agimet e pazbuluara, plot Dritë ...
U deshëm marrëzisht si UFO-t, mahnitëse
mbi YJET e MALËSISË!

E martë, 8 shkurt 1983 – 2019, në Bruksel në Qendrën fantastike të Spektakleve postmoderniste,
avangardiste dhe alternative, bukur të famshme: “PLANI - K“ që ishte në fakt në ato kohëra: Bota e Teatrit
dhe e Baletit eksperimental të Kryeqytetit belg, super në modë për Publikun, pas vitit 1968 deri në 1985 ...
Një ambient special futurist dhe mjaft i shthurur një Skenë unike, në Belgjikën e atyre viteve bashkë me Teatrin
140, e mikut tim, Jo Dekmin ku vinte një Program krejtësisht inovues ku shkoja me pa disa Shfaqje
provokuese prova artistike radikale dhe të pa koncesion me ca Pantera të buta dhe të egra të stolisura sikur
Nuse, Kukulla Barbie ose Pisha Krishtlindje por që më provokonin herë pas here, Ethe mjaft ngacmuese!
Dominonin pa limit: Liria, Instinkti, Pulsi, Improvizimi
Çdo gjë ishte e lejuar, gjer në ekstrem
Nuk ekzistonte fare Fjala CENSURË ... !
Neve, na u dukte diçka normale, gati banale, si Artistë të pa frena fare kurse, kur i mendon Shoqëritë
postmoderne të sotme, shikoni si kanë ndryshuar Normat? Pra, mund të thuash lirisht, që ne ishim në një Botë
komplet të lirë imagjinative për mrekulli, ku çdo gjë ishte e mundshme dhe e lejuar, magjike dhe në një farë
mënyre stimuluese (duke i marr parasysh, dënuar apo kritikuar edhe disa ekzagjerime evidente, devijime
ndoshta ekstreme, aksidente minoritare) porse ishim globalisht, pa e ditur as vetë, gjatë atyre viteve, në një lloj
EDENI ...
Për këtë arsye kanë ndodhur pikërisht shumë inovime dhe shpikje të reja në ART Kurse pas vitit 1990, po
them unë, por edhe shumë përpara në realitet: çka na erdhi komplet e re dhe revolucionare, në Fushat krijuese
artistike?
Cila rrymë apo shkollë arti është imponuar kudo në Botë me një vulë të fuqishme si diçka me peshë e me rëndësi,
me një vizion komplet të ri, siç ishin përpara Ekzistencializmi, Surrealizmi, Dadaizmi, Vala e re
kinematografike, Teatri absurd Pop Arti, Muzika Punk, Romani i ri, Bitnikët amerikanë, me specificitetet
e tyre të njohura dhe të pranuara si Referencë nga të gjithë ...
Por sot më thoni: çka na doli komplet e re, që dominoi Konceptin dhe Filozofinë e Artit në këto 30 vitet
e fundit? Cilat janë kodet e modernitetit artistik aktual? Me të cilin konsesus?
Përgjigjja ime evidente është: në realitet asgjë serioze, e thellë dhe me peshë!
Sepse nuk është shpikur diçka e fuqishme e cila është pranuar si një inovim real!
Atëherë vjen pyetja: po pse, çka na ndodhi? Ku qëndron problemi qendror?
Së paku, për sa i përket fushës së Letërsisë, brenda këtyre viteve 1980 ... unë mendoj që kjo Vepër, shënon një
inovim madhor të ri, diçka super origjinale ultra e pasur, si në sfond si në formë, dhe me peshë, por si mund ta
emërojmë: Nuk e di? Mirëpo edhe kjo Vepër e konfirmon qartësisht që pas vitit 1990, në fakt jemi të zhytur
në një Krizë të thellë dhe kemi stagnuar në çdo ART ...
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TABLO - 28
I VERBUAR SI URITHI NËNTOKË OSE MBI DHÉ
SHKO NË HAMAM, PA FUSTAN, O CIRCÉ!
DUKE MEDITUAR MBI MAGJINË E KRIJESËS
MUND TA GJESH VETVETEN NË BJESHKËN E SHPRESËS ...
DO PUTHEMI NËPËR KËSHTJELLAT FRANCEZE
GJATË VJESHTËS OSE VERËS ... PO TA JAP BESËN!
KËRCEJ SI DHIA E EGËR, PËR TY, BOKË NË BOKË
DHËNTË ZOTI QË DASHURIA JONË MBI TOKË
TË DALLGËZOJË ANEMBANË, MBI LUMIN VJOSË!

You talk Turkey?
Zotëri: A mos flisni rastësisht Gjuhën turke apo çurke
sipas Riteve stinore të Gjelave të Detit?
YOL ... kush mund të heshtë një Vjeshtë në këtë Milet
i tha Ylmaz GÜNEY, një falsifikatori Grek në rreth!
Më duhet ta demaskoj këtë Horr të qelbur në Shtet
që e mashtroi Evropën që 30 vjet, si palo - mistrec ...
Nuk jam shumë religjioz, por rigoroz në shtrim-pyetjeje
jetoni pak Kohë me Dinjitet e jo gjithë Jetën si Qyqe!
Humanist i vërtetë në thelb, pak si Nëna TEREZË
Agnostik n’intelekt, e më tepër spiritual, siç dua vetë!
S’e kam Pamjen shenjtore, por të Metat e Njerëzisë
m’i kanë ushqyer Artet, Filozofitë dhe Utopitë ...
T’i fshiva me Gomë të gjitha Veset perverse të Kurvërisë
KRISHTI i ofroi Mirësinë, MAGDALENËS të SAMARISË!
A po m’emëroni sot në Kishë, si Deputet në BATHORE?
harroni Hallet e Shtëpisë dhe Dosjet qendrore:
shihemi në Pistat e Skive, gjatë Sporteve dimërore!
Për aq, sa e njoh këtë U.F.O të Poezisë jashtë Normës:
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na i ka trulluar në Malësi me Ojne edhe Pleqtë e Odave
E bukur si një Karafil, reflektonte për mrekulli n’ALBANIE
Artizanatet tona të vjetra, turpërisht të fundosura
Shtetin e Verërave të reja, nëpër Shishe të pluhurosura ...
I mësuar për të pirë Musht, pse të ndryshoj pa kusht?
Si ndërtohet një Karrierë, në këtë Gjol plot Bretkosa?
T’i kesh pak me kujdes Këmishët e Pantallonat, o Plesht
është hera e tretë, që t’i hekurosa, pa asnjë ryshfet ...
Mendjelehtë e Kokëpërpjetë, me Salltanete agalleshe:
në Verë, më kapën Ethet dhe Epshet, gjer në Përleshje
E dashura SADETE: Në Kombet e Bashkuara në tatëpjetë:
a ta firmosim një Armëpushim mes nesh, po deshe?
Më pushtuan papritmas në KRUJË, pranë një Vestalje
instinktet kanibalë, mes Tempujve romake ...
Me gjymtyrët e një Kafshe, më dolën mjaft Telashe
s’e dimë kur lindi as kur na vdiq, Gjyshja BADE?
Thuaj ndonjë Viçi përafër, të na varrosin në Bahçe!
Kape kazmën dhe çekanin, more Palaço!
Lexoi dymbëdhjetë volumet, e Babës së Popullit
Lufta e Klasave nuk bëhet me hajgare ... thuaj BOBIT!
Duhet të angazhohemi, për Barazinë Kombëtare
për kullotjen e Njerëzimit, nëpër Fusha dhe Stalla ...

Njeriu i ri, i Modelit rusofon e sllavofon
Stakanovist robotik, që vepron me Bon
nuk do mbijë pa mundim, në Laboratorium
as t’i shpëtojnë lehtësisht Tuberkulozit, në Sanatorium ...
is it clear, Mister Charles BRONSON?
Na duhet t’i përpijmë, ca llafe pa ilaçe
ha ... ha ... ha ... ha! Gajret, moj MANAQE ...
ngelëm duke u shitur kot nëpër Sokaqe!
“Once upon a time ... before this crazy Crime
you were my only Sunshine, on line!”.
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Diku kah Pranvera, në ambientet e ROMËS
më pushtoi Hija jote dhe Miti i GORGONËS
Na ishte një herë, një Shtojzovalle, nga Liqeni i Shkodrës
që i ndërroi 36 Fustane, sipas Shkollës së Modës ...
Ia fërkova Tëmthat me delikatesë, si të ishte ARTEMISA
për Spageti dhe Pica: Ejani më vonë, tha Mamica!
Sipas ritit Nipon, kur të mbërrish Moshën e tretë
Fëmijët e tu të lënë në Mal, si Van GOGHU, veshëprerë
Korbat dhe Çakejt, t’i hedhin Trutë në erë ...
Balada e NARAJAMËS, më la të mendoj këtë Verë!
Medituam mbi Harkun tënd Trupor, me ca Eprorë
me Prapanicë braziliane, kishe çdo gjë në Dorë ...
Nëpër zonat Hasiane, udhëtova në Bjeshkët me Borë
si Budist pa Kurorë, u zhyta në Rënie të lirë, në “Do minor”!
Ju përshëndet me një Çorbë, Razë DAUTJA, prej ELSHANI
a mos ishit dikur Kaçakë në Mal, me Brahim BAMIN?

DRINK LIKE A FISH
nëse do ta zotërosh Notin kultural, UNCLE HITCH!
sa vota më premton, në Këshillin Komunal në NISË?
A mund të m’i deshifrosh mirë, Kodet e Metropolit
në Premiera dhe në Kokteje, ndiqi këshillat e Doktorit!
Po me gjithë këta Emigrantë, të ardhur si në Ajër:
a mund ta sigurojmë, një Sigurim Social dhe një Stan?

I ngopur me Teatrologjinë e Klounëve të kostumuar
i shtrënguar me Kravata, si Pinguin i skaduar:
ngatërrova Kohën e Atomit, me Luftën me Shpata
çka mendon mbi këtë Temë, i ndjeri Ahmed SATA?
Me një Shampanjë franceze, do i grijmë shtatë Sallata!
Na u tha Truri pa Omega-3, dhe po na helmon Karboni
në Kuadratin tim filozofik: E ngreh një Varr prej Betoni
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E gjeta Udhën time, në Udhëkryqin e bekuar
mbi Hartën e saj intime, me Duar duke kërkuar ...
Sadopak që e prekja, kërcente si dhi, Vajza në reaksion
reagimet e saj për zi, ishin në Komshinj, një Revolucion
Bile me Puthjen e parë, u kall gjer në SAHARË ...
mblidhe pak Veten, e ta shijojmë këtë Peshk në zgarë!
Për hajër të qoftë, ky Orgazëm i paçmin, Miss KAZARË
s’kalohet Jeta, si t’ishim gjithmonë Beqarë të pa Orar
LISTEN TO THIS SONG FROM ARLETA FRANKLIN
AND DON’T FORGET MY BIRTHDAY, WITH MARILYN ...

Mirë se na vjen “Baba Pirat” me Mjekër blu
në DANUBIN e famshëm të Operetës
I vaksinuar në Djep with Johnny DEPP, kundër Kuçedrës:
a më lejoni ta provoj në LEZHË, shijen e Mjedrës?
Pasi ende s’je Burrë i pjekur: na sjell një Pulë të pjekur
Aziatikët nëpër Galeri, qëndrojnë t’uritur dhe të etur!
Brodhëm që dy ditë pa Bukë, në DIBRËN e vjetër
për një Flijë, mos na shit egërsisht, tek Partia tjetër ...
Të duket vetja në Mesjetë, kur del nga Kryeqyteti
si spekulant i Valutave: Ku janë Lëvizjet me interesa?
Hello TOKYO: Na i bli ca aksione të Firmës TOYOTA
kam një Xhirim madhor, me Robert REDFORD-in
me ca Fshatarë dhe ca Kuaj, diku në SOUTH DAKOTA!
O Zonjë, mos ma sharmon ndërkohë Drejtorin
se do ngelësh pa Bakllava, Hallvë dhe Shalqi
t’i kesh në mend disa Zakone odash, nëpër MALËSI!
Na iku nga Kapriçot e tua, rroga e trembëdhjetë
hezitova për të ftuar, në Dimensionin e dhjetë ...
Në Terrenet e Tenisit, gjuaj topin e Golfit, me të shpejtë!

SHE’S COMPLETELY CRAZZY, prej që e dua aq shumë
po pse e shkurton jashtë mase, Fustanin tënd në LUMË?
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Moj Vajzë e patru: Këtu nuk je, në IBIZA ose në HAWAI
nuk ka Kura termale, as Masazhe speciale në Hamam
po as Resorte me 5 Yje, në këtë Xhungël plot Pyje ...
Je në Mëhallën e mikut tim të vjetër: Muharrem BAJRAKTARI
mbaju pak ti Nuse, se po e hanë shkopin e Xhandarit!
Diku larg rrobaqepësit, DANTON-it dhe ROBESPIER-it:
kreva Universitetin, në Katedrën e Perversitetit
mora një Doktoratë, në Shkencat e Gijotinës
kështu që mund të liroheni, nga Stoqet e Aspirinave!
Ndoshta stilisti im, do m’i veshë, të Mirat dhe të Këqijat
paguaj Kusuret e tua, dhe unë, do i shlyej të miat ... !
Salcë ulliri te MORISI në BERKEM, kur krasiten Hardhitë
preferoj SHERIFIN në Western, se vepron me Kryezitë
Me Skizofreninë që shpërthej dhe Amnezinë e Qytetit:
do ia thyej më andej Qafën, të Birit dhe vet Dreqit!
Urdhëroni, bujrum dhe hoshgjeldën u qoftë, në Sofër
o ju, Burra të mëdhenj të Shtetit dhe të anti-Miletit:
mirë se u ka pru Zoti, në këto Fusha të bereqetit
por siç na thotë Gjergj FISHTA: do ecim nga e mira ...
Bukë e Kripë e Qejf: këtu qëndron gjithë Filozofia
a thua Feja e Shqiptarit, mund të jetë Shqiptaria?

- Ne nuk do vijmë, se nuk ia njohim Farë e Fisin!
- Jeni të thirrur familjarisht, si Krushq në METOHI
nga Sherif Mustafa i GRISË, që vdiq para Qershisë
Mik Shtëpie, i Plakut tonë mitik, të DROGOBISË ...
Të dashur Zotëri: u fundosëm të gjithë në Mitomani
në Stereo and HI-FI: dëgjojeni tani Këngen: “LET IT BE!“
Na i shfleton faqet e Jetës, pa frikë, e dashura ANILE
me shpejtësinë e Dritës, përtej rrezeve IKS
s’besoj, që e Kaluara jonë, mund t’na bëjë sot Hije!
Një ROCK and ROLL për LUCINË, epiqendra e kësaj Shpie
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pak Ujë me gaz PERRIER, për MIRELËN, përsëri e hutuar
që t’i freskohet dikur Mendja, në vapën e paduruar
dhe t’i xixëllojë pak Shpirti, nën Ombrellën e huaj ...
Pse e gjen gjithmonë Fillin e idesë, pas Luftës së KORESË
pranë Gocave të lazdruara dhe Fabrikat e falimentuara?
Në Shëtitoren angleze në NISË, na erdhe për t’u ankuar
Hetimet policore mbi Grua dhe Burrë ishin të kufizuar ...
Drogohej dhe plaçkiste për të jetuar ... si çdoherë në Verë
e Fejuara e tij: VERA Luleshqerra, hidhte Miliona në erë!

A jeni Shoqatë humanitare, apo Horra me mandate
që mblidheni këndej dhe andej, me çdo pretekst Pare?
Më ndoqën, për të më varur në Litar, në TIVAR
e tre mijë Shqiptarë: Si përfunduan të shtrirë në Arë?
erdhi Erik KLAPTONI, për të na zbutur me Kitarë!
E bukura ALIZÉ ... në BURREL apo në SPAÇ:
a kishit Fé dhe Nder ... çka ëndërronit nën Plaf?
“LOOSE YOURSELF” with EMINEM, në këtë Verë për tmerr
një Trullografi ekstreme, një Bredhje derë më derë
IT’S OKAY FOR TODAY ... BUT DON’T CRY, MY ANGEL
të kam duruar mjaft ... mos më bën ndonjë Sherr
WE PLAY ANOTHER DAY: “HIGHWAY TO THE HELL!”

I arratisur, nga një MANGA japoneze, ultra delirante
me një Pamje mongoloide, të dizajnuar në Shkurre:
ia rropën Lëkurën, në një Klinikë ekstravagante
gjatë një Operacioni estetik, me Mjek fiktivë të dështuar ...
Policia politike, më ndaloi nëpër Stande, e m’intervistoi
mbi Rezistencën e paparë, të Mushkonjave në SHTOJ!
I shkreti NDUE, qëndroi si Dragua në BABËRRUE
dhe e liftoi Barkun dhe Kokën e tij, për një Grua
te Mjeku i Jennifer LOPEZ-it dhe Cameron DIAZ-it
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shiti çka kishte: Shpi, Mulli, Tokë dhe Përrua ...
na kanë ftuar te Sigurimi, për t’na ngushëlluar!
Luftë Qensh me Zezakë, në AMERIKËN e bardhë
kur rasti të vijë te Dera, shfrytëzoje për së mbarë
Psikologjia e Pitbullit, për ta kapë një copë Mishi
o ti Djalë i LASGUSH-it: ta kaloj në Algjebër, dhe kopili i IBISHIT
kurse ne të larguam, nga Guximi i Banditit ...
Si Dënim: Adaptohu sikur Zebrat, në ishullin e FILDISHIT
me Luanët përreth, në Vallen e rruzullimit!
Plot pathos e zjarr, i recitova të gjitha Dramat e RASINIT
për një Formulë higjienike, në Hamanin e HAJDINIT ...
Cingërimë kritike Hienash, rreth Kafshës që po ngordh
pa peshqesh këtë Fundjave: Tragjedia mund të ndodhë!

Provojeni një herë Shansin, ose Lotarinë tuaj në Jetë:
Treni i Historisë së vërtetë, të buzëqeshë dy-tri herë ...
Nëse s’je në gjendje ta përqafosh menjëherë
do ngelësh çdoherë, një LOOSER i mjerë, në Humnerë!
Me pas qenë shpikësi i Algoritmit, në MAL të ZI
do ishe veshur me rreze Lazeri dhe Teknologji
e jo, duke e shtri Dorën në rrugë, si një Mi
për një copë Bukë, një gotë Raki nën Shi!
Me Mumien e lehtë, nëpër Night Klube dhe Kabarete
interpretoja krejt MOLIERIN, për një Natë me ESTELEN
I vaditur me Fëlliqësihane, Mbeturina dhe Zhele ...
Formulat e Ekologjisë, nuk e kalojnë dot Skelën!
Po e parashikoj rënien e një Meteoriti gjigant, mbi Tokë
A do m’i çon ndonjë Lexues, Dhitë e Lopët në kullotë?
Ndoshta në Sytë e ZOT-it: A mos ishim Njerëz të kotë?
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Pa ide as sens, pa plan as drejtësi, njerëzi e padijeni:
më mirë në Ditën e shtatë, me pas pushuar në TAHITI ...
Kush dreqin punon të dielën, kur Populli dehet me Raki
drogohet me Telenovela turke e latine, nëpër Shtëpi?
Siç thoshte miku im, Johnny HALLIDAY, tek Shën PJETRI:
ma siguroni gjithë Pasurinë time, te Noteri
të hipim veshur e zhveshur, në YAHT-in e Miliarderit ... !
E kemi të gjithë një Burmë mangu, sipas Katundarit
një Dritë të fshehtë, që nuk ndizet, në Kokën e Gomarit
Trashëgimitë na transformojnë, në Qenie perverse
por këtu është çështje Shpirti, përzier me tona Djerse!
Për këtë arsye disfunksionojmë zoti SAINT - CLAIR ...
në Parkingun e MOZARTIT, britmat u gdhendën në Erë
një Roman i Stefen KING-ut, ose Raymond SHANDLER
më erdhi “SATISFACTION“ from Mister MICK JAGGER ...
I ndoqëm Modat me çdo kusht, së paku gjer në Gusht
Skllevër të Konsumit huq: sot të Zinj, nesër të Kuq
pa ide as atdhe, pa histori as filozofi, të harruar në Bush
Vegla të gjithë Pushteteve, për një copë Mut apo Luks
Papagaj të Sloganeve të shkreta, deri në KORFUZ
Kudo në Globin tokësor, kur individi s’është fare n’epiqendrën e Shoqerisë
ka devijime kolektive, nga mungesa absolute e Filozofisë dhe Psikologjisë!
Shikoni n’imtësi si veprojnë Popullsitë arabe, afrikane e po themi orientale
Njeriu është vetëm një Vegël minimale, në Arkitekturën e tyre globale
dhe zhvillimi, ekuilibri, e lumturia e tij personale, nuk kanë asnjë rëndesi!
Kur shumica prej nesh, i kultivon vetëm Energjitë negative, brenda vetes
të gjitha Dituritë e tij, i shërbejnë, veç për ta përforcuar Shkollën e Dreqit
më thoni, si mund të zhvillohet për së mbari, e normalisht çfarëdo Shteti?
E si i janë përgjigjur pastaj, intelektualët tanë, gjithë këtij Perversiteti?
Robokopë të Plenumeve, Terminatorë të Absurdit:
ta inaugurojmë KAZINONË, më të madhe të BALLKANIT!
Jeta jonë, sipas FATOS-it, ishte globalisht, sikurse Lojërat e Fatit
jemi tek e fundit, Kushërinjtë evropianë, të LAS VEGAS-it!
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Ta dëgjojmë një Artist madhor: Elvis PRESLEY
from Memphis Tennessee ... GIVE HIM A RAKI, o HAJRIJË, sa për nder!

You talk Turkey, sipas anketës së Sigurimit British?
O zotëri, pa Tru fiks, a flisni rastësisht, Shqip apo Turqisht
ose gjuhën e shenjtë, të Gjelit të Detit?
Qepe gojën, me tha një SOKRAT, për medet pas rrethit
AGORA do na presë, për një Debat mes veti
Pro sllav ose pro grek ... s’është aspak një Kiamet, mister ZEF
pasi që deri sot, na kanë sjellë në Pushtet dhe i kemi ndjekur me lezet ...
Zogu, Fan Noli, Enveri, me sa shokë të tjerë: A është një Realitet?
“Nema problema” ... është Punë qejfi, shoku SHEF!
Dakord me ju, nëse e zbatoni Ligjin, pikë për pikë
do i mbylli Sytë, aty-këtu, për ndonjë Shtesë të lehtë ...
Për shembull, këtë Week-End, do t’i kem nëpër Këmbë
për Natën e Krishtlindjes dhe të Vitit të Ri:
10 Mysafirë nga MIRDITA dhe nga PËRMETI
Gegë dhe Toskë, Ateistë dhe Fetarë, anëtarë të Ballit Kombëtar
të Bllokut, të Partisë Punës, të Legalitetit ... me një fjalë, të Miletit
që na i mblodhi për Festë: Shën GJERGJI dhe Shën PJETRI
më duhen shpejt, tri-katër Çura të mbushura, se po ju ha dreqi
e po përfundoni, pa e ditur pse, në Gulagun e “PASHA DERRIT!”

E enjte, më 17 shkurt 1983 2019, në Bruksel, në Kafen e Diskotekës së famshme të Brukselit
“LE MIRANO”, ku vinin Klasat e pasura dhe avanguardiste sinkron me Modën, Kulturën dhe Ngjarjet e
ditës
për t’u hallakatur deri në Orët e mëngjesit komplet të çoroditur, “out of limit”, dehur apo të shthurur...
Para se t’më mësynin Fansat e barnishtave të ndryshme dhe të vizave me kokainë deri vonë në Agimet dimërore
duke u shkundur nën ritmet muzikore anglo-amerikane pa e ditur mirë kur është e Diel apo e Hënë?
Mblidhja ca ingredientë të kuzhines time poetike mes orës 11 deri nga 1 të natës ...
Pastaj vazhdoja me ndonjë Shtojzovalle, vallen e Patës për ta provuar, deri ku mund të më çon, Misteri i Natës.
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TABLO - 29

I AM IN A TIGHT SPOT, “LADY ASCOTT“!
PËRBALLË NJË HUMNERE HALLESH TË PAPARA
TY NUK TË KRISET TRAPI, DUKE PËRTYPUR ARRA ...
MOS E NGACMONI KOT, LUMTURINË E FEMRËS
SE JU NDJEK NËPËR ARA, E S’I SHPËTONI PENËS!
MBLEDHUR PËR DARKË, NË SOFRËN E BURRAVE
NJË I NGRATË, NA ÇOI NË BYRONË E KUKULLAVE
PASI SHIJOI ME NE, CA KËRPUDHA ME HUDHRA ...

Miqtë e Natyrës së virgjër, e Ekuilibrit të pandërprerë
jua propozojnë një Udhëtimin me Çarter, dimër e verë:
MALAGA-JUGOSLLAVI, një Festival amnezie dhe trullimi
për një Turizëm masiv Bagëtish, me simptoma skadimi ...
Hutim “ALL INCLUSIVE” me Animatorë të Sokakut
Tagji pa përfundim, gjer n’agim, për Fabrikën e Barkut!
I kam Sytë që xixëllojnë, gjithfarë Ngjyre të rastit
Ylberorë dhe Yjorë, pranë teje, i dashur, në Qiellin e pastër
E .T. PHONE HOME! Fol shqip o Burrë, se na mori Lumi
ishte kohë Pushimi, kur Marsiani m’u fut te Bodrumi... !
Parick SERKY, gjashtë herë fitues, i Çiklizmit nëpër Pista
në “Bezodromin e ANVERSIT”, po sa kishte dalë Drita
i dehur nga Borxhet e tij në Motele, i nderoj tri Kurva të thinjura!

Keni të drejtë të ankoheni, pranë Gjykatës supreme
ç’ju duhen Aventurat e Gomerëve, gjatë week-endeve?
Ju mungon Perspektiva, qëllimi e kufizimi i Bredhjeve
denoncimi i të Graduarve, që ua vjedhin Lekët të tjerëve!
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Për shpirtin e Etërve të mi kreshnikë, epikë e lirikë
me një Lirizëm të theksuar, tragjiko-romantik:
ua ofroj falas në Tavolinë, një brumë intim, mjaft poetik ...
Anonimët i zbulojnë shpeshherë Krijuesit unikë
të palexuar në Publik, të pafiltruar nga Kritikët:
në Faqet nekrologjike, të Gazetave debile IKS
që fillojnë me Vrasje, e përfundojnë paturpësisht
me thashethemet e pseudo VIPAVE ... bullshit!

E nderuar BRIXHIDA, sa është Ora në këtë Moment?
pa Busull as Logjikë: Mund të na hanë nesër Qent!
Atipik me të pamendët: ne jemi kryesisht për Dhentë
Ky karkalec Afrikan, babaxhan, me Makarona në sahan
na ftoi, në Mbrëmjen muzikore togoleze, në BELGISTAN
Dëshpërimi i tij, ngjante si një Sëmundje bizare, pa ilaçe
Lëvizjet e tij të sforcuara, nuk i dhanë askujt Paqe ...
Na zhyti dikur në Skëterrë, na poqi e na hodhi në Kazan
i hutuar nga një Film i mallkuar, i zotit ELIA KAZAN ...
Edhe pse ishte super Bankier, në një Shtet të leckosur
me Babain Gjeneral dhe Gjyshin Mareshal, të rrudhosur:
shiste Drogë në Saraj, e hidhte Paratë, si farat e pasosura

Sa ke për të më dhënë kesh, që ta blej sot një Dash
do ta shtroj në Konak, për shoqen time, Tabatah CASH!
Mbaj shpresë në Masterin tënd, nën Brekë e poshtë
por kur të shoh, më bien të gjithë Argumentet poshtë!
Të dua pafundësisht, jashtë mitologjisë Greko-Romake
Përsa i përket Bizhuterisë së luksit, VAN CLEEF në PARIS:
pas një Nate deliri absolut, me Klaus KINSKIN, në Parqe
për Fejesën zyrtare, e ca të tjera Pazare, s’do kesh afate ...
Fitimet do ndahen përgjysmë, kështu Diskutimi pritet
mos më denoncon më vonë në Polici, se m’i fik Kreditet!
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Shkunde dhjamin e Balenës, o shkretan i LABËRISË
që përpin bereqetin e Shtëpisë, me dhëmbin e Arisë
Mos më detyro, që ta fik Aparatin pervers të Fëlliqësisë
për të qenë dikushi, duhet t’i japish ca Prova serioze Shoqërisë ...
Para se të më persekutoni, për shkak të Xhelozisë
veshur me çfarëdo Frazë, që i konvenon Partisë
i abandonuar si Martir i Poezisë, në Bushët e AUSTRALISË:
a mund t’ia kërkoni për mëshirë, n’emrin e Njerëzisë
një Çek të majmë Familjes BUSH, miq antikë të SHQIPËRISË?

Ma thyen Kamerën, në kalldrëmet e Revolucionit
ndërsa Vëllai im, trafikant i parë, në valën e Tetorit
u zhduk krejt papritmas, pasi piu një Çaj kamomil
në Qytetin e famshëm futurist, të quajtur ALFAVILLE ...
U eliminonte mekanikisht, çdo Ndjenjë puro njerëzore
për të lind një Qenie robotike, në Fabrikën e Horroreve!
Një Kineze maceduniste, më braktisi gjithë një Pasdite
për një Sallon automobilash, në Liqenin e ZVICRËS ...
Nëse mundet ky Babush, miku im KLODË LELUSH
të më pajtojë me këtë Aziatike, të Librit të kuq, pa kusht
në BIARRITZ pa klishe, me një tufë Pasanikë ultra shikë
dëshiroj të kaloj dhjetë Ditë të qeta, i rrezitur në Gusht ...
I humbur mjerisht si Ekologjik, mes Faunës dhe Florës:
i bastarduam pa e menduar fare, gjithë Brigjet mesdhetare
duke i lënë gjithë Gjërat kryesore, t’na dalin komplet prej Dore ...
Çlirohuni në këtë Nevojtore alla-turke, siç iu tha Drejtori
Jeta vazhdon si Dollari dhe përfitimi, nuk ka të ndalur!

Dielli i egër i KARAIBEVE, na e skuqi Fytyrën limonike
një llafazane e shkapërlyer, më zhyti në Rite satanike
në kryeqytetin e Dhimbjes, Pol ELYARI, më doli në pritje ... !
Le t’i pimë Zemrat tona, nën Hënën e parë banale
Perandori BOKASA i parë, me Qeliza truri të kallura
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gëlltiti një Jetimore fëmijësh, në AFRIKËN Centrale!
Ftoi më pas, në një Koktej, me mish të pjekur e alkool
Ambasadorët e Krahinës, të ndjekur nga njëzet BOJË
Kanibalizmi u kthye në Mode, sipas Shtriganit GOGOL
dhe ish Kolonizatorët përfitues, ngelën prapë si idolë ...
Waou, Motherfucker: Shpirti im, s’mund të më lëshojë
pa dalë me Mjeshtëri, nga kjo Teatrologji masonike
për fat, s’kaloi JETA ime në shpejtësi, në ca Shirita filmike!
Kush do na i numërojë, Fantazmat dhe Krimet?
Pse PAPA më mbivlerësoi, pas kësaj Darke sublime?
Po ulërij si Ujk i vetmuar, në këtë Botë që po përfundon
çka ngeli, pa u prish ... mundësisht, ma shënon!
T’i rikthehemi, gjysmë të mpirë, Neorealizmit të Tankeve
mbi Asfaltet e revolucioneve, shumëzimin e Sloganeve ...
Në të shkuarën e pakryer, disa Vampirë groteskë
ua pinë gjakun MORMONËVE, me një Peshk të freskët ...
Për ta themeluar në gjirin PERS, mirëbesimin mes nesh:
ta kërcejmë “Vallen perverse” që na çon në HADÈS!
WELCOME MY DEAR GHOST, IN THIS DIRTY DANCE
I FOLLOW YOUR SHADOW, IN THE SOUTH OF FRANCE!
Vetëm një Puthje të lutem, në Mollën e ndaluar
Mëkati më bën të qesh, por më ke asgjësuar ...
Le të digjemi nga Dashuria, me Epshe sa më gjigante
të shkrihemi në Galaksi, në Bukurinë kulminante

I mjeri Laper lagjesh, që mendonte të bënte Karrierë
në Artin e shtatë, si trashëgimtar i Vëllezërve LUMIÈRE
duke shqelmuar dhe grushtuar të gjithë Mëhallën
shkërdhyer si shkërdhatë, Sekretaren dhe Kalimtaren!
Lëre dhunën nën kllapa, o ti Hut, i çoroditur n’ekstrem
se nuk u bë Mali, pilaf në këtë Kullë ... po ta them!
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Shko e merr Asistencën tënde, në sportele, në KRAJNEM
trafikon çka të mundesh me Plaka, në BADEN-BADEN
Mendova që statuti i Emigrantit, do më çojë në EDEN ...
isha dikushi në MALËSI ... por këtu, një “Bullshit MEN!”

Bashkia refuzon, të ma regjistrojë Çmendurinë gjeniale
në Himne katastrofale, për Punëtorinë vegjetale ...

Në amzat e Pasurive kombëtare, me Vlerë të madhe
isha Kloshard hyjnor, n’arenat ndërkombëtare ...
Pyete Jack KERUAKUN: A mundet të më japë, një Shtytje sociale
apo profesionale, gjatë Përmbytjeve sezonale?
Si Ministër plot Klas, ia dorëzova Letrat kredenciale
Presidentit MITTERRAND, me ca Djathëra kaçkavalle ...
Disa Fëmijë rrugësh, gjatë ditëve të Karnavaleve
plaçkitnin Paret e shportave, pas Meshave kishtare
Një Punë e zgjuar me bereqet, që ta siguron një Fërgesë
e pataksuar nga ky Shtet, as nga Nëna Mbretëreshë!
Si Pasanikë të rrënuar, t’i lëmë Vilat luksoze
të punojmë pa kompleks, në Sovkoze e në Kolkoze ...
Riedukimi është një Fitim, për Klasat në falimentim
a m’i vjedh dy Pula, për ditëlindjen e Djalit tim?
Partia mund ta kuptojë pa dyshim, edhe Hallin tim!
Po ju paralajmëroj, me Marabutin e madh jug-afrikan
Fati i juaj në Balonë, do flotojë plot Haram ...
Ndodhen ca turbullira, në Valutat ditore
Kataklizmi i ardhshëm, i Bursave botërore
Vazhdoni nëse mundeni, me Rënien e ikonave
me shembjen e Mureve dhe rishqyrtimin e Zonave
në Kancelarinë e BONIT, më lanë të hyj, pa Bona!
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E kërceva Qyqen e rremave, si Lepuri, në pozicion klasik
por kush të kërkoi llogari, more Mik pa Çervish?
Barku m’u bë furrë dhe Shpretka, m’u poq për hiç
me ANGJELININ në VERMOSH, nuk dija nga të ik?
Duke parë Makinën tënde të ndryshkur, nën Lagështirë
i thashë vetes: Duhet të takoj Njerëz, pak më të arrirë!
A ta sulmojmë me Çifte, një garazh “Porsche” në NAMYR
pasi çdokush në këtë Shtet, ngeli si i përlyer ... ?
I shtrirë tapë-top, nga Dehja, në Karrocën zanzibarike
më hodhën në Varr, si i vdekur, në Situatë nudike

Në Kamionin frigorifer, mes plot Kufomave kam shëtitur
bredhur në të gjitha Baret e Natës, i alkoolizuar, pa e ditur
Dikur, m’erdhi Zëri sublim, i aktores Jeanne MOREAU
Parfumi argjilesk, i Varreshtave në BORDEAU ...
Fati nëpër BALLKAN: Luhet në Poker të ditës
na vjen një Kamerier, si Ministër i Ujit dhe i Dritës!

Mos harroni Lexues, që jemi në Republikën e Bananeve
ku sipas Kritereve objektive, i fuqizojmë dhe Majmunët
pse mos t’i ketë edhe Fauna, gjithë të drejtat e Faraonëve?
Për pak Seks dhe ca Lekë, nën Kapelën presidenciale
mos na e merrni për keq, se e Përditshmja është banale ...
Sytë prej dhelpre, m’i hiq nga Fytyra, ti Senator hipokrit
se Mustaqet t’i shndërroj në Timon biçiklete, si Surrealist
Për shëndetin tuaj, o Vajza universitare, të pa marre
këtë Mbrëmje të kuqe, ta kalojmë në Dajre dhe Hajgare!
Proletarët nuk kanë Para, janë të pisët dhe plot huqe
ua lënë Dobiçin në Thes, iu shesin në Dhoma të kuqe
vrapojnë në Fabrika në Mëngjes dhe përlahen me Nuse ...
Mos i shpërdoroni Lotët kot, se nuk do preket Mbreti
në këtë Koncert tingujsh, përfiton vetëm Dreqi!
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Jeta i ka njëmijë e njëqind Fytyra, kur parakalon Paria
një Labirint i paparë, ku dominon interesi dhe Teatrologjia
si do të dalim nga Oqeani, ku shkumëzon Padrejtësia?

Anonimët i zbulojnë shpeshherë, Krijuesit unikë
të palexuar në Publik, të pafiltruar nga Kritikët:
në Rubrikat perverse nekrologjike, të Gazetave debile
që fillojnë me Vrasje dhe përfundojnë paturpësisht
me thashethemet e pseudo VIPA-ve, apo lloqet e MISS-eve
Po, o Miq: këtu ka mbërri Trashëgimia jonë antike
Kulturën që do ua transmetojmë, Rinisë sonë amnezike
ku çdo Lopë televizive, vlen më shumë, sesa NIETSCHE!

Mesazh i nënshkruar në fruar, pa Bukë as Ujë
nga Mbreti i dështuar KING KRAMIK ... një Poet i huaj!
e shtunë, më 26 shkurt 1983 - 2019, në Tavernën daneze të Bazilikës “Frederiksborg” në Bruksel (e quajtur
“Kafja e Miqve të mirë”), ku isha për disa vite, Klient i përditshëm për të lexuar, shkruar, ose filozofuar me
Miq e herë të tjera për t’i sharmuar ca Zana të qejfit Zonjusha të Periferive provinciale apo të Qytetit që vinin
nganjëherë për ndonjë Orë të lirë, në këtë Motel belgo-danez ...
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TABLO - 30
U. F. O, DUKE SHITUR SHPIRTIN E TIJ
PËR NJË LËNG BORONICASH

Po lundrojmë drejt Burimit
të Momenteve historike të Njerëzimit
Pyete një herë këtë Pis prej BERLINIT:
A mund të na çojë në PARIS?

I shfletoj Sytë e tu të buzëqeshur
si një Album kujtimesh Fotografike
Jam Elefanti i fundit, i këtyre Fiseve!
Rilindja e përjetshme e Agimeve
bashkë me Pulëbardhat mbi Det
na zhyti në një tjetër Jetë
si Lama i TIBET-it, me ty, isha i qetë ... !

Nga dëshira për Lehtësi, para aktit të Dashurisë
ëndërroje të avulloje, si eteri i Gjithësisë
Shfrytëzoje vdekjen time në Trupin tënd, o ERISË
për të filluar të jetosh, në dimensionin e Lirisë ...

Të dua, në emrin e “Artit NUR”
dhe të KRISHTIT të sakrifikuar
për ne, o Njerëz të pa tru, e të mallkuar!
Ferri familjar pa Muzikë
ia inspiroi një Masakër cinik
Kishte mjaft vende boshe në Klinikë
për gjithë të shkundurit e Psikiatrisë!
Po skijoj me Bosin e Kate MOSS-it
në Bjeshkët e lulëzuara të ZVICRËS ...
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Ky Malësor na ka befasuar
besoj, shumë shpejt, do ia dëgjojmë Krismën!
A mund të thoni, që ARTISTI i vendosur në Pistë
ndjek ndonjë Regjim metafizik?
Mos e shtyj 100 herë takimin me Dentistë!

Qarkulloni, se nuk ka gjë për të parë
pos paradës së Derrave të stolisur për Garë ...
Hip te Mysafirët, dhe nderoi more Gomar
merru me Burra, e mos u zhyt në Bunar!
U puthëm për merak, në Klubin: “BLUE BAR”
Jazzi dhe Bluzi, m’u futën në Damarë ...
Mu rikujtua papritmas, Tragjedia e KATARRËVE
shkëmbimet historike, mes EVROPËS dhe ARABËVE
Çka e dallon sot rafinimin e Monarkëve
Antikitetin greko-romak, me Kulturën e Bastardëve?
Sa Memorie të humbura, sa Civilizime të zhdukura
e çdo bënim, po s'jetuam vetëm tri Ditë, si Flutura?

Pasi nuk qëndronte më në këmbë, Shërbëtorja e tij
Bosi e shiti të xhumanë, diku në një Çarshi
para ligjit të John KENNEDY-të, në BABILONI ...
Nuk e di, kah po na hyjnë dhe dalin, gjithë këto Ushtri?
Sipas jush: nga kush komandohen, të shkretat Qeveri?
T’okupuar prej nga lindja, e së pari nga vetvetja:
të fundosur në Këneta, të kapur nga Uria dhe Etja
të errësuar nga Jeta, me Helmime të vjetra:
a mos ju duket gjithë kjo m’Varësi, për çudi?
Si t’ishim gjithmonë Fëmijë të paaftë, për Demokraci
për ta siguruar mbi Bazat tona, një super Ardhmëri
pse erdha i vaksinuar “pro Liri dhe anti-Koloni?“
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Ish fans, i Ëmbëlsirave dhe i Akulloreve artizanale
me ca Çupëza pariziane, me një Pamje magjistrale
Provova më vonë në Tiranë, me ndonjë Partizane
“Was ist das, Smeerlap?“ Ca mutsihane plot sheqerhane!
Dërgoni njëmijë të Rinj, për ta studiuar Gastronominë
Pastiçerinë e Hotelerinë, në qendrat e Kryemjeshtërisë
ku mbretëron Mikpritja moderne, n’Oborret botërore
Kultura e Metropoleve, nuk ndërtohet me ca Lëvore!
Eja o Mace, pije Tamlin, se po të dorëzoj te Halla XHANE
mjaft më, gjithë këto Petullime dhe Kërrname ...
Mos harro, që vjen nga një Racë e mirë fisnike
prej nga Babai dhe Nëna, fis KELMEND dhe KRASNIQE
i pari i Klasës, për t’u qaraveshur, si i droguar në Kafiçe
nëpër Dasma dhe Xhenaze, duke gëlltitur Sanduiçe ...
Specialist, për të prishur dhe riparuar çdo Gjë, nga e para
por jo, për ta marrë Tarrakopin dhe lëvruar nëpër Ara!

U formuam në pikat Burrnore, nga Disfatë në Fitore
dhe nuk ditëm Gëzim më madhështor, se për ta mohuar vetën tonë
prej Perëndimit të civilizimeve MAYA dhe AZTEKË
DO NOT DISTURB ... se kam Provim në Universitet!
Më duhet së paku, një Javë heshtje të plotë, në një Teqe
kush koncentrohet me një Ekspres dhe një Treleçe?
Sa më larg intrigave të këtij Mileti, si Burrë shteti:
po përgatis një Doktoratë, mbi Çorbat e Kurbetit!

Fotografia e këtij IDIOTI, i ardhur prej HOTI
i pushtoi pikë së koti, Faqet e para të Gazetave
A ma këshilloni një ilaç serioz kundër Pleshtave?
Kush merr vesh, në Kakofoninë e Motit dhe në Fushë të Zotit:
se për çfarë Vepre të madhe penale, paska dalë mode
dhe cilën Grua të filanit, e ka varur gjatë Eksodit?
As SUEDIA, s’e ka një Drejtësi aq të matur, sipas THOTIT ...
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Me siguri, mes Basteve sportive, të hedhura në Kosh:
nuk është reklamuar, për një arritje Shkencore në Top
as një Atdhetarizëm, të kallur në Hov!
Thua që humbi luftën e Waterlosë, me NAPOLEONIN
ndërsa Armiqtë e FRANCËS, ia pushtonin Sallonin
Në Kullën e Hoxhëve të JUNIKUT dhe të Ali BINAKUT:
futeni ndonjë Lek në zarf, për Memoriet e Bajraktarit
E kam pasur një Porosi erotike, për t’ia lënë Thëllëzës
para Ushtrimit për Xhiron çikliste: “Turi i Flandrës!“

Sy ndër Sy, e pyeti dje pasdite, i Plotfuqishmi
kushëririn e Alan GINSBERGUT dhe Jean-Luc GODARIT:
“A jeni i kënaqur me Robtë e Zotit, o Skënder Sherifi
se nuk isha super i koncentruar, Ditën që i krijova?
Por tani për tani, po i shoh për Kuriozitet
duke u hutuar si Minj dhe ngatërruar, sa më keq ...
Por para se t’ua lëshoj një Kiamet
po pres, deri ku do e çojnë ata vetë
autoshkatërrimin e tyre dhe të Botës!
- Faleminderit o Madhëri, besoj që ju kuptova
mes teje dhe Miletit: me ARTIN ... a thua, shpëtova?“

I imunizuar në kohë, me një Gjilpërë fonografi
e hëngër një shqelm në Koqe, para gjysmës së Stafit
SCOOP-i, i tij i fundit, qe një Këngë muti
e klasuar si Tallava, nëpër Hitet e SHKUPIT!
Çka keni pritur prej këtij Huti, nga Bajram CURRI
që është rritur me bukë e lëng, nëpër Shpella?
s’e ka ditur, ç’është Coca-Cola dhe është larë në Legena!
Më falni “mio ESTRELA” po ju kërkoj falje, në Xhade
por nëse Ereksioni im ju pengon, nëpër Plazhe:
më konsideroni lirisht, i veshur apo nudist
si një Gjethe e vdekur në Vjeshtën e heshtur ...
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Se në këtë Milet, për dreq, e totalisht amnezik:
çdo gjë është bë, për të qarë dhe për të qeshur!
Natyra jonë, i ka detyrimisht disa Epshe
sikur VODA që vjen, nga disa Çezme ...
Do puthemi si dikur, në SHQIPËRINË e mesme!
Sjellja jote alogjike, po më destabilizon
piji ilaçet ti Zonjë, e mundësisht qetësohu!
I humbur me Mareshalin PÉTAIN në VICHY
Boris VIAN-i, ma mësyni Derën, me zotin Albert KAMY
më paralajmëruan tek Sheshi “Mahatma GANDI“:
“Zgjidhe rrugën e duhur, mor i Droguar, aq i ngarkuar
se po përfundon në Litarë, ende i pakthjelluar ... !”
Marrëveshja e EVIANIT, më la me Ujë të kulluar
MALRO-ja kishte luftuar ... Koha e Firmanit ishte mjaft e turbulluar
Po Shkollat në gjuhën shqipe: pse na i kishin ndaluar
pasi i kishim Miq aq intimë dhe mjaft të filtruar?

Sikur Yjet e HOLLYWOOD-it, Shoqja ime aristokratike
kalonte 2 orë në Ditë, për t'u makijuar dhe rregulluar
EINSTEIN-i, kishte zbuluar Shpejtësinë e Dritës
NEWTON-i, gravitacionin, ndërsa kjo e Mallkuar
më bënte të pres qëllimisht gjithë Pasditen
për t'u veshur dhe lustruar, për tu nisur në “CARREFOUR”
ishte gjenetikisht, Sporti i saj i preferuar ...
Kurse unë shikoja Barcelonën me Realin, në LURË!
- A po më çon te Christian DIOR-i, dhe te CHANEL-i
o BILL, i Dashuri im ... let’s go in the FASHION WEEK?

- Po, nëse e ke një PRINC të Golfit, për sponsorizim
se për një Bohemë, o vajzë ... këto gjëra, e kanë një Çmim
Mos harro, që do i kem për kullotë, Dhentë dhe Dhitë
ca Ditë për t’i ra Fyellit, nën Qiellin e Malësisë!
Tentova një Karrierë westerni, më zotin Sergio LEONE
duke luajtur me Harmonikë, më propozoi AL CAPONE
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një Biznes të mirë, në Trafikun e Cigareve dhe Pallateve
me ca Kauboj anësorë, në asfaltimin e Sokakëve ...
Siç më tha Akademiku, Idriz AJETI dhe Shaban DEMIRI:
Poezia ka edhe Bark, do me ngrënë e me pi
kërkojnë dhe Shoqet tona, të shtrihen në TAHITI
e jo me Bythë mbi Borë, në një Dekor për zi ...
duan patjetër Masazh e Manikyr, Hamam e Jakuzi
me vajtur në Restorante, e për shoping në ITALI! Capisci, zotëri SHERIFI?
Konstatova që dikur edhe REMBOJA, në hall jetësor
kishte shitur papritur, çka i kalonte nëpër Dorë ...

Verifikova ca gjeometri të PITAGORËS dhe EUKLIDIT
piva një ÇAJ bjeshke nën Bli, te Nipi i Mark M’HILLIT
Në Teoremën e ARSHI AHMEDIT, çdo Kufomë e zhytur
në një Bazen të fëlliqur, mbushur plot Ujë të pijshëm
ngjitet e lagur në Sipërfaqe, si një Akt i paligjshëm
dhe kërkohet pastaj Krimineli, nga Policia në KRUJË ...
ta ndihmojmë këtë Gjyshe, që ka ngelur pa Strujë!
Ma gjeni një Eskortë luksi, pak a shumë të rafinuar
e cila zotëron Filozofinë e GRAMSHIT, si Lojën e PING PONGUT
për të ma dirigjuar një Resort, diku afër HONG KONGUT
Kam ca lidhje intime, me Treshin kinez dhe japonez ...
a do e blejnë këtë Tokë të virgjër, në Dimër për 5 Lekë?

Pusho pak ti Sojnike, me gjeste histerike
se po t'i skuqi Hundët, si Mendimet e MAO-CEDUNG-ut
e po të çoj në Kampet, e të famshmit: KIM IL SUNG-ut!
Jeni mësuar tash ca dekada, me Slogane papagajsh
me Fraza narkomane dhe Veprime pavloviane
tash e pas: duhet të ushtroni Lirinë tuaj sovrane!
Na gërditët Dynjanë, me horrllëqe e budallallëqe
por të gjitha Shkatërrimet dhe Poshtërsitë tuaja
do të lahen me Sakrificën e: “Viçit të Artë”
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të Martën në mbrëmje, pas një Darke në NARTË!
Padam ... padam ... padam ... dëgjojeni mirë Edith PIAF
motrën time plot Dhimbje, që të rrëqeth gjer në Gjak!

Perfeksioni s’ekziston as te Fisi indian: “SIJUKS”
Pyeteni Shefin suprem, në Kështjellën e VERSAJES:
a mund të përmirësohemi, duke u sjellë si Kopukë
me Doktorata në llafologji, Raki dhe Duhan në Çibuk
të shtrirë sikur Thi të pangopur, në një Kolltuk?
A ka shanse, për t’u bërë Skandinav ose Gjerman
për t’ia gjetur Çrregullimit tonë shekullor, një Derman
për ta fituar çmimin NOBEL, në CURRAJ si Maskara
dhe për të shitur më vonë, Fustane në ANKARA?

Jam i ushqyer nga krejt KOZMOSI, prej imtësisë deri në gjithësi
s’ka shumë Filozofi ... Besim e Meditim, deri n’OQEANI!
Por me gjithë Defektet që kam, në këtë Shoqëri
së paku e di me siguri, o Lartmadhëri:
që kush jam, e kush nuk jam, n’EVROPË e n’ALBANIE?

Shkoja dhe punoja dhjetë Orë, në TRAFALGAR
me rrathë të zinj në Sy, i lodhur nga Pagjumësia
në Trenin e natës, që kalonte nga ANGLIA ...
Pa energji, e me Këmbë të holla, sikur Kallame
s’kisha kohë Bernard SHOW-n, as për Show, as për Name!
Lufta për Jetë, nuk ka Pazare, kur çdo Gjë matet me Pare ...
Je në Emergjencën e përditshme
ku çdo Sekondë, të duket e neveritshme
Dhe pasi nuk na ndihmuan, as Mixhët as Kushërinjtë:
ishalla na vijnë në Dom, sa më mirë Pleqëritë!
ulur mbi Varrin mitik, të Jim MORRISON-it
duke i rikujtuar në PARIS, disa Shokë të vdekur:
Kujtimet vinin dhe shkonin si Zogjtë e Detit
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para Dyerve të Parajsës, ose Ditës së Kiametit
duke i shlyer ose ndezur, Përsëritjet e pafundme
të cikleve të HISTORISË, në rrotën e AMNEZISË!

Po i shpreh gjithë të Metat e një Miliarderi
që e ka braktisur Kuzhinieri dhe Shoferi
Perversitetet e të Pasurve, në Yahte të papara
që kanë Kohë për t’i ushqyer ca Fantazma
duke u fshehur për mrekulli, në njëmijë Mjegullnaja
por në Radiografinë time, ka kaluar gjithë Dynjaja!
Okay, jam pa Moral, me Lekë dhe me Pushtet
por tani, a do që të jetojë me Dinjitet edhe ky Milet?
Pak Socializëm në Kapitalizëm: A është mirë apo keq?
këta Pensionistë, ish skllevër, këta Punëtorë pa bereqet
a e meritojnë si Njerëz, një kos me byrek, një Kafe në Qytet?
- Ah, na lodhi, ky Poet plot lesh ... për çka dreqin po na flet?
Na shet mend për Demokraci dhe drogohet në Tualet
shikoji mirë Hallet tua, o Mistrec, e mos u merr me Shtet
se po t’internojmë, për 50 vjet në PADESH!

- Mirë pra, Shokë të mallkuar, të miksuar me një Dreq
po iki në breg të Azurit francez, e po jetoj me një Konteshë, si Mbret

Por, nga gjaku shqiptar, po më dhimbsen, o Burrë Kastravec
kjo Rini që bredh në Qytet, ky Popull dhe këta Pleq të shkretë

Meritojnë edhe ata, për ta gëzuar pak këtë Jetë!

Çfarë UNIVERSI, more Bir: që ne e kishim në drejtim ...
i pambarim, as fillim, komplet në devijim
i pamirësi, as mëshirë, i pa demokraci as bekim
i pa etikë, as njerëzi ... i padrejtësi dhe plot djallëzim!

Një Pafundësi natyrale bruto, e virgjër dhe e ngarkuar
me kujtesën e Gjallesave, n’Enigmën e padeshifruar ...
ku çdo GJË, të duket e re dhe e vjetër, e tejkaluar
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e pastër dhe e njollosur, ndoshta e papërfunduar
njësoj dhe ndryshe, e fiksuar dhe e pafiksuar ...
Ku e percepton gjithmonë, Jetën misterioze që gulfon
me një Energji të padukshme, që qarkullon ...
përjetësisht e palëvizshme, e momifikuar
por që në fakt, ndryshon ngadalësisht
pa e kapur Syri i Njeriut, aq i kufizuar ...
Brenda një Luhatjeje permanente
ka diçka të thellë, që në Kozmos vibron
një qarkullim elementesh të gjalla dhe të paemra
që të çojnë deri në infinit, nga Shpirti gjer te Zemra ...

Sekretarja e shfrytëzonte Drejtorin e saj
nëpër Butikë vipash dhe Terrene Tenisi ...
Gjatë sezonit veror të Pushimeve
skuatonte me një Kloshard të ANTILJEVE
në një Fermë kuajsh në SINT-DOMINGO
duke bëre Seks dhe luajtur me Domino ...
BOSI ishte plotësisht i pajtuar, për të punuar si Robot
sa për t'i mbajtur disa Pela, në Rançin e tij, për kot
s’donte t'i jepte llogari askujt, në këtë Botë ...
Më në fund, si Karkalec, i harxhonte Lekët e veta
por dikur ngeli fatkeqësisht, pa Këmishë as Brekë
dhe Ekzistenca e tij, s’peshoi më shumë, se një Plesht!
Investimi sentimental, ta zgjeron Shpirtin banal
në raport me dhimbjen e Engjëjve, sipas Ungjillit final:
A thua jemi sado pak, Qytetarë normalë?
Duhet ta kalojmë Etapën shtazore
për t’iu afruar anës sonë, divine e sublime ...
Me Kokë në Nevojtore: S’mund të ketë Shpërblime!

Njerëzit duan të kuptojnë, çdo Gjë intime
pa ia shtruar vetes, asnjë lloj Pyetje legjitime?
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Miksimi i Shpirtit tim, me të tjetrit
ma pastroi Zemrën dhe Jetën ...
ALTER EGO-ja, na vjen një herë në Shekull!
Prezenca jote pranë meje, në Majën e TOMORIT
ishte një Dhuratë e vërtetë, prej ZOTIT
një Udhëtim magjik i paparë, në Luginën e Epërsisë
i Njeriut të papërkryer, nën Dritën e Perëndisë ... !
Në një Moment thelbësor, të rruzullit tokësor:
duhet t'i sqarojmë lloqet dhe Paradokset
Nyjat dhe Lidhjet e fshehta të Ekzistencës
Të jemi të pastër dhe nudo, n’epiqendrën e Esencës
para Botës së pafundme, që do na presë dikur
përtej Ditës dhe Natës, me SIMONËN duke kenduar ... !

Shkëmbejmë shikime sublime, plot Dashuri
deshifrojmë Tekstet dhe nën Tekstet e pakufi
E gjejmë dhe e parandiejmë, në Jetë deri në Vdekje
njëri-tjetrin, në Fjalë, Frymëmarrje apo në Heshtje ...
Kur del sikur Delfini, nga Valët tua oqeanike
e rikrijon Magjinë, e Sirenave akuatike!

Po lundrojmë drejt Burimit
të Momenteve historike të Njerëzimit
Prej ditës së parë të Krijimit:
të dua, jashtë çdo Kufiri!

E enjte, më 7 mars 1983 - 2019, në Bruksel, në Grand-Place, në kafen surrealiste: “Le Cercueil - ose shqip:
Arkivoli”, Ishim në atë atmosferë speciale, delirante dhe morbide, në një dekor absolutisht të paparë, ku pos
ndriçimeve, skulpturave dhe tablove që e kishin për temë “Vdekjen”, pinim Birra dhe Verëra, para një tavoline
gjembi transparent në formën e një varri apo arkivoli, ku gjendej një Skelet i shtrirë në ngjyra blu, violet, të
kuqe. Ndërsa gjithë Klientët bënin hajgare mes veti mbi idenë simbolike e surrealiste, të një Kufome, që ishte në
jetën tjetër Mua, më kanë pëlqyer gjithmonë, Kafet belge dhe franceze me një koncept dhe atmosferë super të
veçantë!
Më kanë inspiruar, kam kaluar shumë kohë, si Klient i tyre dhe një pjesë të mirë të Veprës sime poetike, e
kam shkruar pikërisht në këto Kafe. Se për mua ARTI lidhet me Jetën reale ... dhe frymëzohet nga energjia
spontane e Ekzistencës.
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TABLO - 31
SALSA, TANGO DHE MAMBO
E SHALQINJVE DHE PJEPRAVE
NË XHUNGLAT E AMAZONËS SË EPËRME
NË ZONËN AZTEKE, PA TEQE ...

I kam 3 milionë Dhimbje dhe Fikje amerikanofile
in the NEW-YORK BANK!
Ma gjeni një Derman, në Bursat planetare
sipas Planit pesëvjeçar të Mikut tim, Terencë STAMP!
Të lara në vaj, pas një Shthurje të paskaj
të bronzuara në detaj, nën diellin Kalifornian
si Sirenat mesdhetare, mbi Detin Olimpian:
e përvëluan Epiqendrën e tyre intime
saqë harrova edhe Ditëlindjen e Nënës sime ...
Naturist ekologjik, i paguar nga Kryeministria:
u sakrifikova si Hamshor Malësor, nëpër Plazhe fine!
Duhet me i kuptuar, Motrat tona jetime
që shkojnë nëpër Pushime, pa planifikime
duke pritur një Aventurë romantike
me ndonjë Ministër, të çështjeve anonime ...

E ke Kafkën e Trurit, komplet të zhbiruar
dhe Mendjen e Kresë të falimentuar, o Bir!
Pasi s’të ndoqi askush dhe të ikën të gjitha Dhitë
vazhdoje Grevën e urisë, për të Përndjekurit Politikë
që i mashtroi, i pari Oportunist, për një hiç ...
ose futu në një Teqe dhe improvisohu si Dervish
se fiton po aq, sa një “Specialist of HASHISH” ...
Tek e fundit, si ish Komunist, kapërceje çdo Limit
se askush, s’të kërkon llogari në këtë Fis!
S’je me këmbë në Tokë, more Pis ...
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Ki kujdes, që mos të kapin Policët
në shkelje flagrante të Ligjit iks:
se as ti vetë, nuk i zotëron krejt Horrllëqet
që ndodhin përditë, në një Shoqëri aq të ligë ... !
Për sa i përket Regjimit strikt, të Troftave t’Azurit
jeni afruar Linjës ushtarake, të Gjeneral MAK ARTURIT
vijës aerodinamike, të Gjirafës së PIZËS
dhe Korrjes vjetore, të prodhimit të Grurit ...
do i shkruani diçka të Shkretit, se i iku gjysma e Trurit!
Kur kaloi te Sozia perfekte, e Thierry ARDISSON-it:
a dal i veshur apo i zhveshur, gjatë Sezonit?
M’i kthe të gjitha Borxhet miqësisht, o Mik
se detyrohem me të paditur, në DUBROVNIK!

Qëndron gjithmonë, i ngrehur si Pushka
kur i vjen për çdo week-end Prostituta
Duhet me e kuptuar këtë Biznesmen, nga PUKA:
nuk ka rëndësi, sesi fitohet Buka?

I doktoruar në Shkollën e BERLUSKONIT
harroi shumë shpejt, Këshillat e LENIN-it
dhe Formulat fiktive, të Bashkim-Vëllazërimit!
A na mundësoni një TENDER për sivjet, o SOVJET?
Është si një ritual për formë dhe për shëndet ...
Tungjatjeta, o Thëllëza ime, për qejf ...
në gëzime dhe me shëndet, sa të jem në Pushtet!

Po pse nuk martohesh, more Kastravec
gati je bërë për Dom, me Domina e Përshesh
Luftë e pamëshirë, në Shkretëtirën e KALAHARIT
i treti Oazis, me Madamën, dhe asgjë për të pirë ...
Na i fal Gjynahet, n’emrin e Atit, të Birit dhe Shpirtit të ngrirë!
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E kam tensionin e Gjakut, për panik
thirre Doktor MAKSIN, për ta kuruar një Viç!
Sapo e kthen Shpinën: Vjen një Bitnik dhe i hip ...
mund ta shndërrojmë këtë TRIP, në një HIT Erotik!
I mësuar nëpër Brigada dhe Aksione, si Pionier marksist
mes Hipikëve të Bolshevizmit internacionalist:
çdo Gjë ishte e përbashkët, si Pronë e Partisë
deri edhe Robi i Zotit ... ha ... ha ... ha ... Lavdi SILVISË!
Të mblidhemi përsëri, për ta moralizuar këtë Orgji
për ta riprogramuar HARD DISKUN tonë, sipas Lirisë
në të ardhmen Demokraci, pa të drejtat e Komshisë!

Djaloshi lëpinte gjinjtë e një Peruviane, të pa bisht as kërrname
thithte një Çibuk të mbushur me “Bar IKS”
në zonat e kartelëve Kolumbiane dhe Meksikane ...
Mblodha ca Kërpudha të shijshme vendi
ca gjethe për Çaj mali, me do Bli dhe pak Pishë ...
Çfarë vendi kishte SHPENDI, pranë Burrave të MALËSISË?
Sipas këtij Spiuni, që shantazhon gjithë Lagjen:
kjo Familje, nuk shkon në rrugë të mbarë
nuk e ka paguar sivjet, Taksën revolucionare ...
ia kam tepruar duke punuar, si Muzhik muti
dhe këtë POEZI të pakornizuar, le ta shkrijë Baruti ...
Eja të pimë e të këndojmë, ti Nuse
për Rininë tonë të fundosur nëpër Puse!
Por çka do mendojë Bujku, të Mërkurën në MËRTUR
me Gruan e tij të egër dhe shpeshherë të hutuar?

Mori mësysh një PIT BULL në KABUL ...
lere këtë Anti-Qytet, në llaç e në qull!
Ta argëtojmë veten, me ca VIPA të qytetëruar
me ndonjë Eskortë të rafinuar dhe të sprovuar
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A na këshillon, ti Mik, një mbrëmje pa limit
në Kazinonë e famshme, me Dizajnin futurist
të Pablo ESKOBAR-it, ose të SCARFACE-it?
Një Darkë gastronomike, te Mister René REXHEPI?
një Tempull i filtruar, nga DALAI LAMA i TIBETIT?

Nuk duhet gjithmonë për t’u varë, si gjithë Mileti
në Ndihmën pesë dollarëshe, të një pseudo-Shteti!
Faleminderit, o Kushëri ... “po shta radish, allahile?”
Që 100 vjet papunë, me Lekë dhe Benza gjermanë
nëpër Kafe e Bare, prej Sabahu deri në Aksham?
- Malo radi ... e malo kradi!
Okay, pasi je më i drejti, në krejt Çarshi:
eja e merre Vizën, e Tregtisë së pakufi ...
Pre,j nga me kanë njohur, si Axhami në LIBI:
ZHULI dhe XHIMI, po fluturojnë nga gëzimi
përmbi Dalmaci, Mal të Zi dhe Malësi!
Mos e tepro, e bukura Pilivesë, plot dredhi ...
se të desha ca Vite, palidhje, deri në Histeri
duke u fundosur për ty, në KESH dhe në KREDITE
por, në një moment, tejkalohet Vija kritike!

Një FIS i trulluar vendosi Kaosin, në ishullin e KOS-it
ju ra papritmas nga Qielli, një Shishe COCA-COLA në Kokë
Nuk dinin kënd të pushkatonin, apo të dënonin
sepse s’kuptonin se kush i mallkoi, në këtë Tokë?
Zonja e Priftit Galo-Keltik, s’pushonte prej vendit ...
e gudulisën në pikë të Zhegut, ca zona erogjene:
çojeni në një Kurë ekstreme te zotëri ENDI!
Para se t’i kapërcejnë ca rregulla pa Frena:
dërgojeni në emergjencë Poetin e paemër
te Profesori i mediumeve të përmendur:
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Ali OHRI, miku i mikut tim Jetim
Dinozauri i BUTRINT-it, Alfred BUALOTI, me një “anginë”
Kjo Jetë s’është e askujt, sipas Pleqve të Odave
më mirë le ta shijojmë me lezet, si Shqiponjë, e jo si Sorrat!
Të ndahemi dikur prej kësaj Toke, si Burrat e Botës
plot Kujtime hutuese, e jo si Qorrat e Kohës
në Universin e Mrekullive, në Ëndrrat e Hyrijve ...
Batica dhe zbatica, Fascinime dhe shpartallime
Tërheqje dhe refuzime, Bardh e zi, Ditë dhe natë:
është ENERGJIA krijuese, pa të keqe, as sevap!

Pranë Jacques BREL-it, në ishujt MARKIZË:
m’erdhi një Krijesë magjike, si një Divë ...
Rinoqeronti i la gjurmët e tij, mbi Legjendën e Zjarrit
aty ku buron Drita: i kemi Sytë prej ari!
Para se të largohem, nga DEVOLLI për në PROGËR:
dhe që t’i ndajmë Fasulet me AGOLLIN, kokërr në kokërr
në emrin e BEKETIT dhe të IONESKOS, ulur në Sofër!
Ua lulëzoj varrin n’ILIRI, gjithë Stërgjyshërve të mi
të cilët, na i mbushën Kokat, me EPOSE dhe RAPSODI!

Tani për tani, të mjerët HIÇ: qelizat na janë sosur
u bëmë Popull qesharak, komplet i pavendosur ...
Nëse duhemi me një Pasion, aq elektrik e atomik:
duhet t’i mbushim Xhepat tanë plot Dinamit
për të shpërthyer në Megalopole, si Gjeni poetik!
O Karrocier: është një Hold-up gratis, i patmerr ...
erdha vetëm për t’i lehtësuar disa Pasagjerë
nga unazat, rrethoret, dhe bizhuteritë me vlerë
se jam lodhur që sa vite, me këto Letra me vlerë
për ta fshirë Bythën me to, deri në Pranverë!
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Isha në Burg dhe i deportuar, në PUERTO PALERMË ...
duhet të më kuptoni, se kam Qumësht për të blerë
dhe 10 Kalamaj, për t’i përgatitur, si me plaçkitur këtë Atdhe ...
Pshurrët mbi ne me dekada, si të mallkuar, more të pa Fe
dhe u bëmë si ju, të çrregulluar, pa një ide të bekuar, mbi këtë Dhé!
- Okay, hallall të qoftë, o Burrë: vidh pra, çka të mundesh
por mos na cito Emrin askund, kur të tundesh ...
Dervish LUZHËN dhe Sheh Ahmed SHKODRËN:
mundësisht mos m’i prek, se janë ende mes nesh
përndryshe, të hanë Kallukënxhat në PONASHEC!
O Zot i madh: Çka është ky Komb, i pa marrur vesh
dhe kinse flasim të gjithë Shqip përditë, mes nesh?

Zakonisht, trafikoj me ca shokë Metis të përzier
se çdo Gjë është bërë, si një Çorbë e papirë ...
Kozmopolitizmi dhe Globalizmi, shpartalluan çdo Mur
vijmë dhe shkojmë si Makinat, pa u ndalur kurrë
si Era që fryn në KRUJË dhe në KRUMË, plot furtunë!
S’kemi orare as programe, ngaqë s’jemi të mësuar
improvizojmë Mutësihane, në Darkë dhe në Kaftjalle
sa për të kaluar Kohën, ose për të mbijetuar ...
Por pasi jeni të dënuar e të mallkuar, që nga fillimi
të shurdhë dhe memecë, ndaj çdo forme Njerëzimi:
ku e keni epiqendrën, burimin, gjenezën tuaj të harruar?
O të Shkretë: më thoni, çka është për ju, Vlerë e Vërtetë
si dilet me plot Dinjitet, nga gjithë kjo Amnezi e thellë?
Në vend, që të na i fusni Duart nëpër Xhepa:
a ua merr Mendja, për t’na i tharë disa Këneta?

Rojtari i Ndërtesës, me sharmin ekzotik, të Clark GABLE
më propozoi një Masazh special, alla Tailandez
për një Albanez dhe një Malazez, të skuqur, pa Mafez ...
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Mirëpo, nuk kisha Ngrohje qendrore në Kotec
dhe më invaduan ca Karkaleca, pasi mora Abdes!
XHANJA lufoi si dragua, me një Bushtër
dhe rrahu një Qelbësirë, me një Thupër ...
iku pastaj me Taksi në Polici, për t’i demaskuar 100 Shtëpi për zi
sepse kishte qenë një GRUA Hoxhe, i denoncuar si Pari!
E redaktova urgjentisht një njoftim për Televizion:
që mos t’ia ndalin ca Armiq të pa bisht, atë Pension
e mos ta çojnë ende pa vdekur, në PANTEON pa Telefon!
M’erdhi Mikesha ZADIJE, për të më bë pak Magji
m’u soll si Shtriga me hajmali, bile 3 herë mbi Krye
Pse më vijnë Komshinjtë pa lidhje, tek unë, për t’u n’xhé qyl
duke më lënë ca Morra dhe Viruse në Qilim?
Po na afrohet pa pyetur hiç, Dimri rus, i Ismail KADARESË
kush është Aleati aktual fiktiv, i këtij Mileti pa Besë?
Gjarpërushja e tij, që nuk e duronte asnjë Hajgarexhi
merrte nëpër Gojë gjithë Mëhallën, edhe gjatë Vitit të ri
Burri i saj, e mbylli me Kushërinjtë e tij, në ÇAMËRI
vazhdoi një shkollim special me Lotari, në KALIFORNI ...
Gjatë një Stine në FERR, i mësoi teknikat e Piraterisë
pranë Albanezëve të Perandorisë dhe të Lartmadhërisë
Ngase i kishte për merak, gjithë Aparaturat “HI-TEK”:
u bë Gjeni i HACKER-ve, në “SILLYCON VALLEY, gati si Mbret!”

Mua, më thirr në Emër, brenda Shoqërisë
dhe mos më thuaj kurrë: “hejë, para Komshisë!”
Një Stazhier me Mend, të kurdisura në Xhehenem
shfrynte rregullisht Epshet e tij, në Ushtri
me Sekretaren e Shefit të madh, në KALABRI
e cila e mirëpriste çdo pasdite
me Kafe italiane dhe Çokollata zvicre ...
Ishte fanse e Alpinizmit, me të Rinj në Krevat
për t’i paguar sadopak, nuk ishte ndonjë Mëkat!
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Kurse te KMERËT e Kuq, të PNOM-PEHN-it
si Rebel anonim, në mesin e Trenit
përfundoi si Cjap mjeran në GULAGË ...
Nuk ishte Klub Mediterraneja, në një ishull paradiziak
ngaqë gjysma prej tyre, Handikapë të mbështjellur në Plaf
qenë viktimë, të një Psikopati delirant, i kompleksuar dhe Trap ...
Donte t’i krijonte ca Klone të tij, si me qenë në GJERMANI
në një Laborator plot gjak, n’emrin e Njeriut të ri ...
Interesant, sesi lindin në asfalt, këta Diktatorë të marrë
duke menduar që janë Zoti vetë, e jo Kriminelë për Litar
ngaqë shpeshherë, s’kanë pasur kujt t’i japin llogari ...
Totalitarizmit, Ferrit njerëzor dhe Tmerrit planetar:
duhet që t’i ruhemi, si Djallit të paparë!
Në një Jetë tjetër, të lirë, si Zogjtë e vjetër:
më ofroni një EDEN përrallor, me 10 Princesha
që t’më pushon Shpirti, në Peizazhe të qeta ...
Ma jep një Puthje për 1 Lek, se do kesh Bereqet!
I abonuar nëpër Kafene me Bilardo dhe lojëra Fliperi
a mundet për të më dezintoksikuar Brigadieri?
Hëna e plotë ma nxori Gjumin, nën hijen e një Shelgu
u bëra si një Ujk i egër, duke ndjekur ndonjë Dele ...

- A po ke Kumbulla boll, për sivjet?
- Çka po të duhet, o Dreq?
- A s’ka punë tjetër, ky Shtet?
Kafja e mëngjesit është sikur disa Agime: mjaft e hidhur
pos Analfabetëve të përditshëm, moj EMINE, a ke ndonjë tjetër idhull?
Me pamjen e BILIT, na mësyri, si një Shtrigan i vërtetë
na futi Horri frikën, ndërsa flinim të qetë
dhe na bëri më kaps, se një Pastor skocez, në KRETË ...
Tani, na ngelët për t’u rikthyer në një Djep
me një Ninullë mallëngjyese dhe një Gjysh albanez!
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Çka t’u desh seksi me Martin SKORSEZIN, mu në Shesh?
A mos e fitove Rolin kryesor, me regjisorin New-Yorkez?
“Lypës për një Asistencë mujore në BAJGORE”?
për sa i përket Punës: Oraret më kanë dalur Dore
Çudi, kjo Filozofi bashkëkohore: lekë, e nën-brekë
Strategjia e Kërmijve ... Prostitucion për medet!
Nuk e shndërron kush Nderin e tij, për një Kore
ose një Bakllava me Limonadë, në një Ëmbëltore ...
Jam rritur dikur, me një farë Krenarie dhe Dinjiteti
ku Fjala kishte më forcë e peshë, se Vula e çdo Shteti!

Burra odash me Karakter, dhe një Etikë të sigurt
e jo Lapera rrugësh pa Princip, që ta thurin një Kurth ...
Si me ia bërë, dhe çka me menduar nëpër Qytet
duke ngrënë si Proletarë, një Kos me një Byrek?
Cilit mund t’i besojmë, pa na hedhur në fund të Ujit:
kur sot, çdokush ja hedh çdokujt
çdokush, tradhton çdokënd
çdokush të rren, Sy ndër Sy
pa pikë Shqetësimi moral ose human
si t’ishte një Veprim krejt normal? Ky është për ju, Modeli shqiptaroman?
Pse më mashtrove o Mik, me të parin INDIAN
që kaloi në këtë Dhé, mbi një Kalë azgan
deklaroi një Militant i majtë, në MONAKO e ANDORRË
duke sharë dhe lehë, në Oborrin Mbretëror?

Unë personalisht isha deri dikund Budist
por i veshur si Anarshist e Surrealist
amator absolut, i Kuzhinës franceze
i Verërave titaneske e donkishoteske
dhe i Personaliteteve gjiganteske
por edhe Rapsod antik, i Malësive të vjetra ...
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Ëndërroja duke fluturuar nëpër Kozmos, jashtë Gravitacionit tokësor
do i kisha eliminuar të gjitha Rutinat, po t’i kisha pasur Gjërat në dorë ...
Na dogjën me GALILEUN, mes Popullit për një Pordhë
por Realiteti shkencor, do triumfojë herët apo vonë!
Kalonte ndonjë dallavere afër Dere
përmes Trafikantëve qytetarë, të fshehur në Kerre ...
S’ishte problem i madh, nëse kalonte pak Bar
te ne, çdo gjë shitej dhe blihej, jashtë Teftereve ...
Ma propozoni, të nderuarit Argjendarë, çdo Pazar
por jo në syfyr e n’iftar, siç thoshte Ramazani
alias Misheli, Patriku apo Maksut Gomari ...
sepse se dimë as Emrin tonë, që nga Gjeneza e të parit!
Paraja s’ka Fe, dhe duhet çuar Robve, grazhdin
Lopët pa Sanë, e marrin të gjitha Malin!

Këta TIPA shqiptarë, do ta kenë shpikur pa dashje
Burleskun ultra komik, Absurdin patetik
Paradoksin tragjik, e Boshllëkun pa limit ...
Pa bosht, pa etikë, pa themel, pa referencë as kujtesë:
çdo Gjë është e mundshme ... gjer në vdekjen e IDESË!
Je gjithçka, e s’je asgjë, por pa asnjë Pikëllim
është Jeta jonë që kalon në hava, si një Stinë
shkojnë e vijnë gjërat, thjesht si një Shikim
dhe rikthehen në Hiçin e parë, si në Fillim!

M’u dukë vetja, si në një Film ballkaniko-ciganesk
me Kurdë, Çeçenë, Zulandezë dhe Palestinezë
në një No Man’s Land, me Slogane, e Barut në brez ...
Çdo punë bëhet me Djersë dhe meriton një Thes lekë
ka Çështje që nuk përmenden, dhe aty, do kesh kujdes!
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U fundosa në Kënetat e MALIQIT, që nga fundi i Prillit
me mikun tim Irlandez, Nip i Winston ÇURÇILLIT
Miti i Arit të ZOGUT, më vjen çdo vit, që në Djep
nëse s’e keni Problem: Më paguani këtë muaj KESH në Xhenet!

I zhbirova dy Veshët e qelbur, për një Sorrë sokaku
pastaj u përlava për këtë Pshurrane, si Zagar
me Marinarët e ANVERSIT, me Pamje të paparë ...
Firmosa një Paqe, mes Nigerianit dhe Persit
me ndërmjetësimin e Poetit SAINT-JOHN PERSIT!
M’u rikujtua Lufta heroike e ARDENEVE
Zbarkimi trimëror, nëpër Plazhet e NORMANDISË
ç’m’u desh mjedis SHQIPËRISË, kjo Klosharde e ardhur prej SUEDISË?
A mos isha i zhytur, në Metafizikën e Ingmar BERGMANIT
në Bjeshkën magjike të Thomas MANN-it
në Dehjen e nxehtë erotike “ HEAT ”- të Michael MANN-it?
E kam një Damar kristian, të trashëguar prej Krishti ...
më dhimbsen të Dështuarit, të pangopur me Bukë misri!
E mendova Mehmet SHEHUN në dy anët e Medaljes
sikur të madhin MALRAUX, në Shpresat e rrugë-daljes
të angazhuar në ferrin e Betejës civile të SPANJËS

Por çka i lidhte këta dy Tipa, sikurse Nata dhe Dita?
“Flamenco - Torero - Hidalgo - JULIO e FRANCO“
Mirësevjen te italiani, e dashura Annie GIRARDOT ...
Olé Muchacha ... tani mos më pengo, në PENTAGON
se jam me një Dashnore spanjolle from GIJON, mio Amor!
Më kanë tërhequr me kohë, gjithë Vajzat latine
Salsat dhe Tangot, plot paramendime ...
Temperamenti i tyre, Luhatjet e papritura
me rrezet e diellit në Sy dhe Seksin, pa mendime
rrobat mjaft fine, dhe Epshet sublime ...
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A ta ndërrojmë vendin, Zotëri FERDINAND?
si po të duken, këto Periferi, pa dinë e iman?
deri dje, isha anëtar i Grupit birman: “GINJOLS BAND!”
Që nga Veriu në Jug, Lindja në Perëndim:
u mësuam me Shekuj jetimë, nëpër “No Man’s Land“
çdo Gjë e mjegullt, e papërcaktuar dhe e pa çmim ...
“Be cool my friend, with - COOL AND THE GANG!”
Me na pas ofruar PARISIN dhe VENEDIKUN:
ne, do e kishim bërë menjëherë perishan ...
Okay, crazy Men, por si lind ky Fenomen, i pamend?
O i mjeri SELIN, me një Qen atletik, në Depresion kronik
gjenial si Romancier, por shpeshherë Patetik:
për së mbari ose për së mbrapshti:
Ekzistenca e ka një Sens, me bisht apo pa bisht ...
Mos e moho vetveten, as Nënën e Babën
as Botën që të rrethon, por bëre më mirë tënden!
E hëngër një Shkop, krejt të papritur
nga një Pop ortodoks, i babëzitur
Çudi sesi këta Njerëz pseudo-besimtarë, i pagëzojnë me qejf, Luftëtarët
e Regjimeve nacional-komuniste, duke i stimuluar n’emrin e Jezus Krishtit
PEACE AND LOVE, Brothers ... se Politikat na fëlliqin!
Tani qetësohu pak, o Kodosh, që s’vlen një Grosh ...
gëlltite në SHALË e SHOSHË, një Përshesh me Kos
se do të ftoi, në një RODEO kuajsh në RHODOS!

Nga dje, që e kam parë, më ka pëlqyer jashtë mase, ky Magar
m’u ka ngulitur në Lëkurë dhe në Tru, si Qenie e gjallë
Okay BABY: eja në Pastiçeri, në sheshin e PIZËS
dhe pastaj do fillojmë një Flirt pa “i”, diku pas Kishës ...
Na duhen ca Prova paraprake e anadollake
për të vendosur pa Bukë as Ujë, për t’u martuar
pak Stërvitje minimale, për t’u akorduar e çakorduar ...
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Banditi e grabiti Gruan e tij, prej Sanatoriumi
dhe pas një Stazhi dimëror, e izoluar në Bodrum
e çoi 2 javë, në Pushime turkofile, në BODRUM
gjer sa përfundojë Marrëveshja ekonomike në KANKUN!
Mos m’u kthe në Shtëpi, pa një Qilim persian artizanal
dhe ca Punime të stamposura, me Lëkurët orientale ...
Qeni plak pordhi, pa u përmbajtur, nën Çadër
gjatë një Parti Pokeri, mes STALINIT dhe HITLERIT
u zhduk për një sekondë, pa iu ditur Adresa
Anëtar i Klubit artistik: “Nëntë rrathët e Ferrit!“

Globi ishte në Hall të madh: qeshje apo vaj?
si me i dekoncentruar, dy BOSA aq të mëdhenj?
Të shpëtuar kot, nga Kampet dhe Bombardimet:
kur e shoh një GJERMAN, më kapin të Dridhmet!
Pra, mbi këto Plagë dhe Gërmadha, që na i la Koha
duhet ta bëjmë EVROPËN, që s’del kurrë nga Moda
të pajtohemi për hir të Rinisë, me këto Epoka ...
Burrat vriten dhe falen, sipas Kanuneve të vjetra
kanë Vlera ... e dinë çka do thotë, Jeta apo Vdekja?
Duhet hapësirë dhe frymë e lirë, për Gjeneratat e reja!
Në lagjen e njohur franceze të Tekstilit:
“LE SENTIER“ ose “LE TRIANGLE“ midis PARISIT
oferta po e ndjek kërkesën, sipas KARAFILIT
Pazari u krye, Kokë Hut ... çmimi u fiksua:
tash ke për ta marrë Mallin dhe për t’na paguar!

Kisha një Mixhë të mirë, por një i Dëshpëruar pakufi
i cili s’i pranonte fare, gjithë Dështimet e tij
kështu që pinte më shumë, se një Radiator JEEPI amerikan
nën Diellin maksimal të Savanës afrikane ...
Mos u kurse për PEEP SHOW ... se të fton AL PACINO
pastaj, do jesh i thirrur për Darkë, te Halla MANE!
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Të sunduar 80 vite rresht, nga Kushërinjtë prej SPANJE
nga Guillaume PORTOKALLI, një Mbret prej HOLANDE
jemi ligështuar tani, për çdo gjë minimale:
për ta gatuar një Gjellë, apo për të shkuar në Banjë!
Një lugë Kryelanë, një Flijë me dhallë
dhe një Lëng portokalli te Kafja e BAKALLIT
lojtarë Futbolli, në skuadrën e famshme të SKARBEGUT
ku SHËNKOLLI zëvendësoi Statujën e SKËNDERBEGUT ...
Ju marroftë Zoti, more të pavlerë, që silleni si Ciganë
nëse s’jeni askund: nuk iu ka askush Faj ... !
Ky është Shteti juaj, veproni si Qytetarë, e jo si Njerëz barbarë
Grahi deri në fund, dhe jepi Gaz, more HUDUM
nëse nuk do me përfunduar në një Birucë, në KARTUM
dhe mos m’u shit sikur Pasha “BAM-BUM”
i falimentuar si Kërcu, pa Saraj, as llokum!

S’po i lodh fare Trutë as Bolet, si i mjeruar pa Strujë
të shohim çka po na ndodh, pas një Muaj rrëmujë?

U dogj kush u dogj ... por tani mund të përfitoj
t’investoj në Aksion duke pallur në Gjol!
Ngarkesat e mia, më çojnë në Paradoks ...
si luhet në një Western, pa zotin Howard HAWKS?
Në këtë Mes të bastarduar dhe aq të çoroditur
duke qëndruar aq sa mundemi, për mos t’u fikur:
më mirë ta kultivojmë Durimin dhe Ironinë
mistikën e Devesë, që kalon NAMIBINË!

Ma ruani përqindjen e interesave, në këtë Karnaval Fajdesh ...
kam sakrifikuar Truallin tim, Nipat e Mbesat, pas këtyre Hajgareve
Gruan time me plot ankesa, pas Bixhozit dhe Festave!
Ç’po na thonë SHEIKËT e Petrodollarit
A do na vijë gjithë GAZI, sipas Pazarit?
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Tani nuk kam fare Kohë, as me marrë Frymë
jam me një Panda kineze, në një Peizazh plot Brymë ...
E kam tërë Botën nën Thundra, idetë vijnë sikur Furtuna
a t’i konvertoj më mirë Lekët në Euro apo në Paund-a?
- Ndiqi Bursat e mëdha financiare, në SCAN TV.
ekspertizat e Ekonomistëve, me Diploma të pshurrura
Të këshilloj si Mik: Radio Wall Street dhe Radio Londër
kurse sonte, më fton Isa VISOÇA, për Mish në LUNDËR!

Shotat po notojnë, si Nuse të bukura, mbi BUNË
mos mendoni që ky Tekst, nuk do pak Punë ...
Historia rimon gjithmonë me një Pushtet
po pse LALA KROS: Ai që fiton është edhe ai që flet?
Luftërat lidhen çdoherë, me interesa super praktike:
tokësore, ekonomike, strategjike ose politike ...
Nuk ka në thelb, ndonjë arsye Humanitare ose Fetare
është vetëm një Alibi, për t’i droguar Opinionet publike
me inskenime skenaresh, të përgatitura nga Specialistët
me training, sugjerim, hipnotizim e marketing
propagandë, bombardim dhe mjegullim publicitar
Reflekse pavloviane, Veprime pulsionale binare ...
sa për t’ua ndryshuar komplet HARD DISKUN antik
sistemin legjitim, të Mendimit analitik e kritik
për t’ua riprogramuar siç duan, sipas Planit futurist
gjithë Bibliotekën e Kompjuterit tuaj ideologjik ... !
Kështu që përpunohet gradualisht, çdo Popull-Bagëti
deri në atë shkallë, ku ata vetë kërkojnë një anti LIRI
me një bindje të plotë, pa dyshim dhe padurim:
një super SHEF, që do e ndjekin, pa kufi as llogari ...
për të ndërhyrë kudo në Planet, në IRAK apo në SIRI!
Ta invadojmë këtë Shtet armik, o Miq, për një Bullshit
ta zhveshim nga Lëndët e para, nga identiteti antik, ta lëmë në Kaos tragjik
do e kontrollojmë me rreze Lazer, gjer sa ta gjejë dikur veten, në Kohën IKS
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A mundet POEZIA, t’i bëjë ballë Tankeve?
I kam 3 milionë Dhimbje dhe Fikje amerikanofile
in the NEW-YORK BANK ...
Qeveritë erdhën dhe shkuan, Krizat kaluan
kalova në Teoremën e PASOLINIT, with Terence STAMP

Ngela si Marsiani i fundit, i Xhunglave urbane
në Territorin e fantazisë së përjetshme, pa Plane
i idealeve fëminore të panjollosura
i poezisë shpirtërore e burimore
i pikënisjeve parimore
i ujëvarave të pasosura ...
Isha i pranishëm kudo: prej KINGAVE deri te KLOSHARDËT
Por sot, si të veproj në gjithë këtë Bordelhane
ku çdo Vlerë reale të duket, sikur një Magarhane
ku duhet me falënderuar, dekoruar, e nënvizuar
çdo Veprim etik e logjik, çdo Sjellje humane
për ta evidentuar tragji-komikisht, jashtë mase:
Të zakonshmen e Gjërave të përditshme
për ta theksuar Evidencën, si diçka eksepcionale
e rrallë, e paparë, kurse është një Normalitet për mbarë ...
Po sepse, kur çdo Gjë ecën për dallash, kur e Zeza na duket e Bardhë
na duhet detyrimisht, për ta thirr dikur, Derrin: DAJË!
Kujt ke me ia qarë Hallin ... kush do të japë të Drejtë?
Kjo është si me ecur me Kokë mbi Dhé, e jo me Këmbë
një Shthurje totale anembanë, pa dinë as iman!

Aty, ku nuk ke as rregulla, as ligj të aplikuar seriozisht
as Referenca të njohura, as Shembuj simbolikë pozitivë:
do ndjehesh, sikurse të tjerët, në thelb i Mjerë
i detyruar ta sigurosh në çdo mënyrë, një Mbijetesë
përmes kanaleve të Njohjeve të tua
në Mënyrat alternative dhe të pa dëshiruara ...
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vetëm që t’i zgjidhësh urgjentisht Hesapet e tua
dhe të kesh një Rezultat, sa për t’mos u penduar!
Për të tjerët, punë e madhe: Zoti ua bëftë qaren
kush do ua mban Kryqit, apo ua pleqëron Hallet?

Duke ecur, si në një Film t’improvizuar
një Ëndërr e zgjuar, që s’mbaron kurrë ...
Vazhdoj rrugën time intuitive, plot Parfum!
i injoruar, si në kohën e Komunizmit
me Tipa të kufizuar, e t’auto-censuruar
I rrethuar, si në kohën e Fashizmit
nëpër Pishinat e AGNELI-t dhe të BERLUSKONI-t
me BUNGA-BUNGA, në Epshet XHINXHISKANE
mes RUBIT, BEBIT dhe BIMBO-ve, Kaliforniane!
I kolonizuar nga Zbrazëtia, Analfabetizmi
Absurditeti, Vulgariteti dhe Terpia pagane
Komercializmi dhe idiotësia moderne narkomane
Fundosur në Vetminë hipnotike amerikano-evropiane, alla Kontemporane
një mos-Komunikim ultim, në multi Ekrane, me përmasa gjigante ...
Një Pushkatim i të gjitha Vlerave humane, i Natyrave edeniane
të cilat, do na vrasin dalëngadalë, mes Koktejeve mondane ... !
Saqë, në gjithë këtë Edukatë rrenash të lustruara
Formime të gabuara apo të transformuara
të zhytur në një Mashtrim global të pafund
në një Botë të droguar, që prodhon Klona e Klounë ...
Ku çdo pseudo INFORMIM është një Dezinformim i orkestruar
për t’na orientuar dhe manipuluar, në Qenie algoritmike të programuar
vetëm për t’u hutuar, argëtuar, droguar, pulltuar dhe konsumuar!
Dhe janë duke e realizuar: me mbërri te NJERIU i rinovuar, i modernizuar
Ëndrra e vjetër e Diktatorëve, e ca Guruve t’improvizuar apo të doktoruar
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Me menaxhuar, sipas Shkencës dhe Teknologjisë së avancuar:
Popuj komplet të modifikuar, pa rrënjë, pa lidhje, pa kujtesë të caktuar
Robotë pa ndjenja, pa Histori, pa Pyetje as Mendim, pos me funksionuar
me një Alfabet të rikrijuar, Referenca dhe Kode të reja, për t’i aplikuar ...
RROFTË falsifikimi dhe Antivlerat gjenerale
Përfitimi i gjithanshëm, si Kulturë globale!

Në këtë Kontekst tragjik, ku Shpirti na është prishur
ku Poezia e Filozofia e vërtetë, ende nuk kanë lindur ...
mu duk “GULAGU I SOLJENITSINIT
ose Ditari i ATË ZEF PËLLUMBIT“
më me Vlerë autentike e humaniste
se gjithë Metropolet internacionale
Ritet e Jet Seteve Planetare dhe Kartelet latinomane
Të rrezitemi pak, e dashur, në Plazhet Tahitiane dhe Hawaïane!

E diel, më 20 mars 1983 - 2019, në Bruksel, në një Tavernë Daneze dikund në ATOMIUM.
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TABLO - 32
ZOGJ PULE DUKE KËRKUAR NË ARDEN, NJË GJEL
PËR T’I ADOPTUAR, PARA SE TË PIQET NË HELL
I MARINUAR SIÇ DUHET NGA NJË TEVEQEL ...
PËR NJË THËRRMIJË BUKE, NË KOHËN E KINËS
RRËMOJA NË PUNË, GJITHË FUSHËN E VOJVODINËS!
MË FTUAN NË NJË BIENALE TË DROGUARISH
NË KAZINONË ME FAMË TË “KNOKË-LE-ZUTIT”
NDËRSA NË SFERAT SEKRETE PLOT NAM E PËRGATISNIN PUÇIN!
PA BENZINË AS MAZUT, MORE BIR I DUKIT:
S’VJEN ASNJË MISS GRATIS, SHKRETËTIRËS SË TOBRUKIT ...
HALLALLSHITU NËN DIELLIN PËRVËLUES ME FARË E FISIN
SE NDOSHTA SIÇ THOTË DARWINI, KEMI ZBRITUR PREJ LISIT!
PO MË PYET ELVISI: SA ËSHTË SIVJET NË TREG, TONI I MISRIT
DUKE E LLOGARITUR DOGANËN DHE PËRQINDJEN E MINISTRIT?

Njoh disa Njerëz që kërkojnë Njerëz:
Okay, po m’intereson HAFEZ, pa Mafez ...
por çfarë tipa Njerëzish?
Ma sill një Kovë ujë, tri herë në Ditë:
e kultivoj mitin e Pastërtisë!
Duhet t’i shërbejmë pa ndërpré Partisë ...

Banoj në një Stan mjaft të shkatërruar
me plot Mbeturina dhe Hekurishte të ndryshkura
Kisha disa Fjalë të urta, për t’ua transmetuar Dallëndysheve ...
Mirë a keq, pshurrni mbi këtë Amanet
pasi s’ju bën asgjë përshtypje ... s’njihni Vlerë as Shtet!
Në raport, me siç jemi sot, në Realitet:
si me hedhur një pikë Ujë në Det!
Duke pritur sezonin e Korrjeve, a mund ta vadis Trupin tënd?
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nuk e di sesa më do, o Xhan, por do ta shikoj sonte në Filxhan ...
Lidhe nofullën e Këmbës dhe shko për një Fushatë në KAMËZ!
Duke folur me këta Ciganë, me pickoi një Anëz
kositem një kuintal Mill në MORINË, me bacën HAMËZ ...
Në Ministrinë e Hajdutërisë për shkak të Miqësisë:
a mund të ma rregullosh një Amëz?
Pasi i bëmë Vëllezër kinezët: A do kemi mjaft Oriz, për dhjetë vjet
sa për ta ushqyer me ndonjë Ryshfet, gjithë këtë Milet
që po na lënë ende pa Kushte, të zhgërryhemi në Pushtet?
Të dallashuar që në Djep, u zhvilluam për dreq ... e vaj medet!
Leksion special Aerobiku, me Dashnoren e muskluar:
fitojmë aq sa deformohemi, për t’iu riformuar!

Më pyeti dje pasdite SHIKU: ç’bënte Elmaz PIKU?
Ju kanë përzier keq Neuronet, këtij Artisti!
Qetësoi nervat në Parlament, o mik
dhe na fol me një Fjalor, pak më shik ...

Na erdhën dy Grabitqarë të MAGREBIT
për të na plaçkitur Apartamentin e zhveshur ...
ikëm si vetëtima, nga Dritarja e çelur
të frikësuar, se mos na i këpusin Veshët e therur!
Pse isha i fiksuar pas ngjyrës Jeshile, si i tërbuar
duke pikturuar Fusha Gruri me Korbi, në PROVENCË?
Me orë të tëra, i zhytur nëpër WEB e Ç’WEB, si Shtazë:
harrova Markezin e SADËS, të mbyllur në BASTILLE
Logjika e tij sadiste, e çoi ku është “zi e më zi”! ...
Kam pas njohur dikur në PARIS, gjithfarë Mahlukati
të cilëve, që nga Sabahu, iu ka pas çrregulluar Sahati
disa Shkrimtarë perversë të paqetë, e radikalë anti-jetë
një Filozofi delirante, për të hapur Porta të reja në Jetë!
Çka ka pas Dukjes së parë, çka nuk shihet, çka nuk dihet?
Kurioziteti fëminor, më ka çuar në Territoret që s’njihen ...
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Unë doja intuitivisht Qiellin blu, Diellin e mesdheut
Hedonizmin në tatëpjetë, Epikurizmin e vërtetë ...
por e kuptova dikur, çka do të thotë edhe Pjesa e zezë!
Nga një Thanatos i pashëruar, një Frustrim i rënduar
një Shije perverse e Shkatërrimit të ëndërruar:
pritke një dridhje Toke fatale, një Cunam të paparë ...
për t’arsyetuar Fatin e tij të dështuar!
Dhëndri im, Hajdar DOLLARI, që drejtonte gjithë Pazarin
më shiti si skllav për një JEEP, në Savanën afrikane
kurse isha i okupuar, me një Thëllëzë ganeane ...
Më largoi te një FIS i çmendur, me plot Halle
të zhytur në Rite sakrificiale, Valle dhe Dajre
dhe me tha: “Ah, të marroftë Zoti, more i Poshtër
se ta kam dhënë Vajzën time pa shkollë, në PROGËR!“
Nostalgjik i BURBONIT, i VODKËS dhe i WHISKIT
me gjigantët kryesorë, të Bareve të HOLLYWOOD-it ...
tani më duhet t’i duroj çiftat e ELTSINIT e PUTINIT, në Malet e Robin HUDIT

Ia përkëdhela Faqen, një Kalimtareje bukuroshe
që kishte sharmin antik të Greta GARBOS
Më buzëqeshi si një Engjëll dhe Sytë iu mbushën Lot
sa ditë sublime O ZOT, që s’do ta harroj dot!
Një bakllava, një revani, dhe një tortë me lajthiza
e po iu tregoj në GËRMIJË, pasi të më hiqet Viza:
ku ma ka fshehë Gjyshja HAJRIE kërthizën ...
Po, Maharagja në INDI: A e sharmoi Markezen?
Sa mirë dhe i lehtë isha, me ARMSTRONGUN në HËNË
ç’mu desh ta mbys Kohën, me këta idiotë në HAN?
Çka rregulluam, pse i pimë 8 Birra, duke sharë Dynjanë?

Tchao Baby ... pa Busull, anë e matanë ...
po shkoj në Teqenë e SHEH AHMED SHKODRËS
për ta shkelur si Insanë, Tokën me këmbë
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për ta ditur, se ku jam dhe kush jam? Selam, o selam!
I shkoqur dhe i çrrënjosur, brenda rrethit jetësor
nga rëndimi madhor, i Gravitacionit tokësor:
më rrëmbyen Marsianët e Steven SPIELBERGUT
dhe më këmbyen në MIAMI BEACH, afër Sheshit
kundër Kofshës mitike të JUPITERIT ...
A çuditet kush pastaj: Pse na erdhi HITLERI?
Ha ... ha ... ha ... ha

HOW MUCH IS THAT SHIT, Men?
Sa kushton, kjo Mbeturinë?
- Aq, sa Turinjtë e tu, more Stërvinë!
Jeni të ftuar nga Bashkia e KATINIT
në një mbrëmje Kanibalësh, të klasit të parë
Kush na i gjen Oficerët e zhdukur nën këtë Bar:
kalon me Sukses të paparë, Klasën e parë ... ?
Ka mjaft Zona të errëta nëpër Sirtarë!
Okay JOHNNY GITARË, për 10 dinarë:
një porcion Qofte kosove në zgarë!
Por a mundet një Këpucar, me më shpjeguar në Pazar:
ç’ka ndodhur më parë, me tre mijë Shqiptarë, në TIVAR?
Se ngelëm krejt pa Memorie, të verbët si Mesjetarë
pa informacione, pa prova, sikurse Gjëja e gjallë ... !

U shoqërova një muaj në HAWAÏ
me një Kapitalist anarkist Kristian
i cili, e kishte si Parim bazë, në çdo Stan:
për të djegur nëpër Qejfe, çdo Fitim haram
dhe pastaj, për t’i kërkuar falje, Fratit në Hamam!
Duke kaluar nga Minimalizmi gjer në Ekzagjerim
shlyenim çdo Normë reale, në Show e në Shfrenim ...
Na erdhi Vera afrikane, plot çrregullim
Lëvizjet klimatike në paralajmërim
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Ekologjia e fikjes pa nënvizim ...
paguaje këtë Gjinkallë, për një pasdite Pushim!
Kush ka aftësi për t’u koncentruar, në këtë Xhungël barbare?
çdokush i zhytur, në Zhurmët zullumqare
dhe Kaosin gjigant të këtij anti-Qyteti
pa e ditur, se çka mendon gjithë ky Mileti
duke vrapuar si të droguar, nëpër Bulevarde
pas kujt, e për çka? S’vlen kjo punë, pesë Pare!
Të fshehur në Makina luksi, Kostume mode dhe Bare
Ekrane, Kufje, Kokteje dhe Celulare
nëpër Postura dhe Lojëra rolesh, plot hajgare
nëpër lokale, kisha, xhami dhe dhoma familjare ...
“Ah, sa të rëndësishëm jemi, e sa shumë Njerëz na duan
nëpër këto rrjete shoqërore, jemi super të okupuar me Punë!”

Ki kujdes veten, o i Dashur, në Trupin astral ...
se të ha nesër në dasëm, Absurditeti global!
Të infekton gradualisht e për çdo ditë, Virusi i çmendurisë
pa e kuptuar as vetë sesi, gjer në Derën e Psikiatrisë?

Të këshilloj së paku, 1 orë Shëtitje të përditshme
nëpër Parqe dhe Male, me Zonjën DRANE
Një ri-oksigjenim integral, i Shpirtit poetik
një ri-vendosje prioritare, në Epiqendrën tënde ... !
Por në një Vend, aq të çoroditur
ku Çdokush është që nga fillimi
me qëllim apo jashtë Vullnetit të tij
i shtyrë nga një Kontekst tepër i Zi:
I falsifikuar, i dyfishuar, i klonizuar
i deportuar komplet jashtë Thelbit të vet ...
ku Njerëzit veprojnë si Kukulla mekanike
pas interesave praktike, Dita në Ditën
si Filma të vizatuar, në Qytet, pa subjekt ...
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të çorientuar, të hutuar, të pakoncentruar, si Karkalec:
Si ke për ta gjetur Esencën tënde, SIR ALEKS?

Sepse, janë pa e kuptuar, krejtësisht jashtë UNIT
të zhvendosur OUTSIDE ... në Hiçin e Konsumit
dhe evoluojnë pastaj në Ajër, në një Boshllëk fatal
pa e ditur se ku me u kapur ... pa Fjalë, pa “Oh, as Aj!”

A po më fton në DOBËRDOL, ndonjë Lexues për drekë?
çfarë lumturi e madhe, me flotuar në një Urtësi të qetë!
I marrë peng, mes një Shakaxhiu dhe një Psikopati:
mu desh të luaj rolin e një Detektivi, te Sahati ...
WHAT A BIG MARMELADE, SWEET LADY nga TEXASI:
“Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?” - Okay, LEONARD!
fusni muzikë Pop e Rrok, more Çuna, në këtë BAR!
Na shkoi VIKTOR HUGO, dhe e la Kombin e vet, jetim
do t’i mobilizojmë Forcat tona, për t’ia thur një Vajtim ...
Komunizmi e Kapitalizmi janë sot në Falimentim
një Ekologji humaniste e sociale mund të jetë Shpëtim
një Energji e transformuar, një Ekonomi në gjelbërim!
Por çka po thotë “Mërgata e Qyqeve“ në emigrim?
a kanë ndonjë PLAN anglo-amerikan për Zbarkim?
Të lozim “Domino“ në “Mein Kampf“, se jam për Meditim!

Me njëfarë Endacaku, luhatem këndej dhe andej
si Qenie kurioze e eksploruese, gjer në Ekstrem
një Etje e pakufi: Ku me e ditur, nga më vjen?
Pak Indian e Cigan, pak Afrikan, Amerikan e Evropian ...
si Zogjtë në shtegtim, por me një Vulë në shpirt, Shtetin Amë!
Dikur mërzitem me Rutinë, më duket Ritmi i ditës banal
si Refugjat seksual, po kryej Argatin tim sezonal ...
Kur s’kemi Pula, hamë Sorra, bëjmë Fitnes kur vjen Ora
e mësyjmë Diellin kur vjen Bora ... më kupton, Miss PANDORA?
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Çfarë mut Filmi, po na xhirohet këtu, Shoku HU
kush e ka autorizuar dhe financuar, pa e censuruar?

Sipas delirit burokratik dhe Zarfeve me Para, fiks:
e ka loton e vitit, VIDI, për t’na filmuar, me një Sanduiç
për ta rezervuar një Banesë, me Verë, Peshk e Mish
një Makinë luksi të siguruar, e ca Asistentë të diplomuar
- Por Vepra e tij, mbi çka na flet, zoti BLEND?
- Mbi gjuetinë e Femrave, për një Week-End!
Realisht Mister NESS, nuk e dinë as vetë
por shyqyr Zotit, na i ka shpenzuar me lezet ato Lekë
dhe na ka ofruar të gjithëve, një Peshk të freskët
kurse një Pjesë të mirë, i ka fshehur në Qenef
por Filmin e ka mbaruar, pa asnjë subjekt, me Marifet ... !
- Po, a do kalojnë pastaj në ndonjë Festival në PADESH?
- Jo, do ngelet si një Kujtim privat mes nesh
do futet një Javë në një Sallë, sa për një Formalitet!

A ta pyesim këtë Mafioz albanez:
A mos e ka një Dosje serioze, mbi Fatin arbëresh
dhe ndonjë Analizë të thelluar, mbi Artin Jordanez?
Sepse më thonin intelektualët, dikur nëpër PARIS:
mirë se na vjen në këtë Qytet, o Libanez!
M’u desh një shekull Magji dhe Sehire
për t’ua fiksuar idiotëve, që jam ALBANEZ ...
Ku me e ditur, o Miq
por pasi disa, po na afirmojnë me Fraza të theksuara
këtu dhe aty, pa asnjë pikë Dyshimi
që i kemi ca Lidhje të forta dhe të vërtetuara:
me Romën latine, me Egjiptin dhe Greqinë antike
me Turqinë e Ataturkut, me Aleksandrin e madh
me Rumaninë, me Kaukazin, Skocinë e Hungarinë
me Bill Klintonin, Napoleonin, Wilsonin e Linkolnin
me Robert de Niron dhe Al Pacinon
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me Ministra dhe Kryeministra osmanë e italianë
dhe ca Papë të ROMËS, e Luftëtarë plot Nam:
pse s’i kemi edhe me CEYLAN dhe LIBAN, e pse si kemi Punët tamam?
E thirra një kushëri të FROJDIT, për ta verifikuar, a mos jam Mitoman?
A ju kujtohet Viti i artë, i këtij Kloshardi
i ngopur me Shpresë dhe Hidhërim?
Më preku thellësisht deri në Agim
Shikimi magjik, i Michèle MORGAN-it ...
gjatë mbrëmjes në Shëtitore të mjegulluar, buzë Detit:
përpija gjithë Murmurimat e saj, si Engjëjt e Xhenetit!
Për çdo Puthje romantike, nën muzikën e Valëve
do e përgatisni gratis me mua, Recetën e Ngjalës
pas një Çorbe të nxehtë, në Mensën e Shtetit!
Kjo Jetë ka Tallaze, ka Përpjetë dhe Tëposhtë
hiqi Rrobat e sipërme, pak më vonë, në SHIROKË
dhe pastaj, ato më poshtë, o e dashura ROZË!
Sonte, do t’ma zëvendësosh një Bretkosë ...
Ku janë Tualetet për Meshkuj, ju lutem?
Atje, majtas ku veprojnë Bandat, në MATUZALEM ...
Ah super e rëndë, Jeta e Artistëve me kërrnamë, pa Babë, as Nënë
pa Shtet, as Njerëz, as Lekë, as Famë ...
Po pse gjithë kjo Sakrificë në çdo anë, pa dinë as iman?
A nuk meritojnë këta Krijues, një respekt minimal
një Jetë modeste e ordinere të garantuar
ku qëndron Problemi, çka iu shtyn për t’i flijuar?
A mos është ndonjë Mëkat, një farë Kryqëzate fetare apo mistike
kjo puna e ARTIT, në një Shoqëri me Kujtesë amnezike?
Po kujt i duhen më në fund, ato Pallavra abstrakte?
Neve na duhet REALITETI, e jo imagjinata e të Droguarve ...
a pasurohet SHQIPËRIA, me simfonitë e Mozartit, Bachut
me dramat e Shekspirit, Molierit, Mullerit dhe Eskilit?
A mos do i rregullojë Populli, gjithë Hallet e mëngjesit
me pikturat e Pikasos, Dalisë, Grekos dhe Velaskezit?
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FUCK THEM ALL ... hapini sa më shpejt, Depot e Armëve
dhe kapini të gjithë Bizneset, se po ju ha Dreqi!
T’i harrojmë Njerëzit e Shtetit, se ua pamë të gjithë Sherrin
si të verbuar, i votuam, që më mirë, të na qethin ...
kujt kemi për t’iu ankuar ... e zeza e vetvetes dhe të përçarë, si Pleshti!
Pastroni dhëmbët në mëngjes dhe në mbrëmje
gatuani Gjellë me lakra, Patate dhe Bamje
festoni Pashkët, Bajramet dhe Krishtlindjet, së bashku ...
E dashura Zonjë, nga DRENICA dhe LLAPI:
dy kokrra arra kokosi, pistashë, dhe vanilje fshati!
ERGISA: merr diçka prej meje
se e ké nderuar krejt MALËSINË
si Vajzë shpirtërore, po ta shpërblej Mirësinë ...
Nganjëherë, duhet me u angazhuar, me i përlyer Duart
sipas llafeve të BAJRAKTARIT, e jo me qëndruar në sa raste
krejt i dorëzuar, dhe i poshtëruar
se nuk vjen çdoherë, Dikush i huaj, për të na ndihmuar!

Duke e lexuar Jean-Paul SARTRIN, që në fruar:
nuk jemi të Mallkuar, as të Bekuar!
Jemi vetëm rezultati pragamtik i Akteve tona
me një Koshiencë të përcaktuar, në një Situatë të caktuar ...
le ta pimë një Tas me Ujë të uruar, nga Zonja e Bekuar!
Ma la mixha im FERNANDEL, pas një roli mjaft të filtruar
këtë Amanet të nënshkruar, para një Noteri në KRUJË:
“mos e leni Lopën e të Burgosurit
pa bukë as ujë në ROSUJË, se do paguani Kusur!”

E kalli flakë Fytyrën e tij, për një Borxh të papaguar
mendoj se me Vargje të kota, pa Kilota nëpër Kullota
mashtrohen Proletarët, Pronarët e Kazinove dhe Bosët
Pusho pak, ti INES ... se më kapi Koka!
Ekstaza e trefishtë, e KAMASUTRËS, pa kuota
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sipas Sociologëve BAUDRILLARD dhe BOURDIEU:
Është vendosja e menjëhershme në Pushtet
e së Mrekullueshmes të mbinatyrshme dhe e Ëndrrës, mes nesh ...
A mund ta porosisim në OPOJË, Shërbëtoren e Marcel PRUSTIT:
që të na përgatisin pa rrëmujë, një Fërgesë të Katundit?

Maçorrin tim, e irritonte Perandori KONSTANTIN
mirëpo gërhiste, kur e shihte në Televizor teknikolor
Inspektorin e Policisë: Eddie CONSTANTINE!
Shiko, shpirti im: nëse nuk flemë edhe sonte
do bëhemi shumë shpejt për AZIL ...
Trupi i ka ca Kufij ... s’është vetëm Makinë!
Jeta jonë, po na drejton gjithkund
sikur Anija e dehur e REMBOSË
në zemrën e Xhunglave imagjinare, me Misterin e “O-së”!

Na mungon Eksperienca, e të shtunave me Karroca
nëpër “Carrefour-e” dhe Pazare të kota
dalja e imponuar, me Gra dhe Fëmijë
nëpër “Aldi” dhe Qendra të ndryshme Tregtare ...
Pasi dukesh krejtësisht i humbur, pa Qëllim ekzistencial
gjeja vetes një KORÉ ose një VIETNAM!
Luaj këmbët e duart, o Burrë, se nuk të ka kush Faj ...
Kam një takim me Dashnoren, pas terreneve të Tenisit
i thashë një Detektivi: studioja më mirë Farë e Fisin!
Në lulishten e SHERATON-it, pranë Zogjve të Zotit
XHEVAHIRIA i fton pasdite, Myhybët e John FORDIT!

Unë plus unë, është baras me UNË
i lodhur me vetveten, më bleni për një Samun!
Kam disfata të pakapërcyeshme
dhe sa Probleme të pa zgjidhje ...
Ditët, Javët, Muajt, Vitet, e Shekujt, po zhduken
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KOHA po na ikën, me shpejtësinë e Dritës
e mbushur me Evenimente, të mira dhe të krisura
të papara nga Xhamia, Sinagoga as Kisha ...
e ngarkuar me Fakte të gjora, debile dhe sterile
si një rrotë që sillet, në Pafundësinë eterike!
Po iki në ishujt MALDIVE, se ma keni shti Kriven
ma dridhni Konopin ”ho-his ... ho-his” për ALISËN!
U bëra ndërkohë, sipas gojëdhënave të LABËRISË:
“Romantiku i kauzave të humbura
në RADAVCË, BABICË e VITOMORICË!“

Ta hapin një Shoqatë fiktive, ose një Agjenci kreative
sa për t’i marrë ca Fonde, nëpër Evropë dhe Shqipëri
për t’i paqësuar, të gjitha Dallaveret etnike ...
A mos na vjen PRINCI i BELGJIKËS, me një Valixhe euro
për ta forcuar të Drejtën e Kafshëve, n’arenën EL TORO
sipas Direktivave të BE-së, për ILIRI e MESOPOTAMI
në kuadër të Bisedimeve afatgjatë, pa Meze as Turshi
për integrim dhe bashkëpunim ... Yes, na sillni pak RAKI!
Nëse nuk e kemi Dosjen, në rregull siç e duan
pa Kapituj të cunguar, nga Trutë e zhbiruar
që nuk janë ndjekur pikë për pikë, Procedurat juridike
sipas zakonit të Pleqve, në LUMË e në LURË:
jam gati të paguaj CASH, që të nihem si dikur ...
në kohën e SKËNDERBEUT dhe të TEUTËS
asaj të Pavarësisë, të mbledhur me një Flamur!

I veshur në Ar e Diamant, si Raperat amerikanë
me Piercing-e, Tatuazhe, dhe Unaza anembanë ...
ma fëlliqën Pishinën e mutit, këto Kurva plot haram
Duhet t’i riciklojmë papritmas, gjithë Pasuritë tona
në Hotele me HAMAM, kudo në PAGANISTAN ...
I magjepsur prej PARIS-it, kulturor e yjor
të dashuruar deri në vetëvrasje, si Meteorë:
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u ndeshëm përpak me Vdekjen, në bulevardin e Sarkofazheve ...
i kam dy KANARI, për t’ia falur një llafazaneje
Okay, por m’i trajto mirë, dhe bëju pak Muhabet
se të ftoj për një LAZANJE italiane në SPANJE, me kismet
- I nderuar zotëri SHERIFI: A keni peshkuar Gjë të hairit sivjet?
- Jo, se nuk kisha Vapor, as rrjetë për Peshk, more të shkretë ...
A po m’i jepni hua, së paku 10 milionë Lekë
që ta marr me qira, një ROLLS për këtë WEEK-END?
Nga AGIMI i Lindjes, deri në Perëndimin e DASHURISË
Deti më çon pranë Brigjeve të tua, në Territorin e Poezisë
Aventura e Trupit, sikurse ajo e Seksit
sipas Serge GAINSBOURG-ut, është pa rrugëdalje:
mbërrij dikur në një Sens unik, një udhë pa Udhë
me Sy në Mur, dhe një Etje të pashuar ... !
Edhe EROSI dëshiron dikur
pas sa Valleve dhe Dallgëve pasionante:
me pushuar, me u qetësuar, me u kufizuar ...
sepse çdo Gjë, edhe më të bukurat, mbi këtë Tokë
vdesin papritmas, nga Eksesi i tyre, me OVERDOZË!

Dëgjoni me vëmendje, mor të Trullosur në Mend
Thirrjen e DE GOLIT, me 18 qershor në LONDËR:
“Duhet të zgjohemi e të marrim Fatin tonë në Dorë
të dalim përfundimisht nga Padrejtësia historike
Frustrimi kronik dhe Mallkimi shekullor!”
Ishim çka ishim ... Okay?
Është faji i Botës, por më shumë i yni!
Pasi i afirmojmë gjithmonë me Gojë
të njëjtat ideale në DIBËR dhe në TROPOJË:
kush po na pengon, që të bëhemi më në fund
çka kemi ëndërruar me Shekuj, për të qenë ...
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për ta përqafuar së paku, njëherë të parën Jehonë?
Le ta kthejmë pra, në një të vërtetë, Ëndrrën tonë!
Siç bëjnë të gjithë Artistët e mëdhenj, që gjithmonë
duke transformuar Jetën e tyre, në një OUTZONË ...

Harroni alkoolin, bixhozin, femrat dhe dembelinë
mendoni ndonjëherë, për të mirën e Popullit tuaj
për ardhmërinë e Fëmijëve tuaj, në këtë Truall
takojeni Shpirtin tuaj ndonjëherë, qeshni me Mërzinë
celebrojeni Fatin tuaj, me KOSOVËN dhe SHQIPËRINË!

Njoh disa Njerëz që kërkojnë Njerëz!
Okay, po m’intereson, o HAFEZ ...
por çfarë tip Njerëzish?
- Ata që të kuptojnë, pa folur
- Ata që të duan, pa të korrur!
Që të respektojnë, për çka je?
Që nuk të paragjykojnë, çfarëdo që të ketë ndodhur?
Që nuk i ndjekin fare Valët e Opinionit
Shown e Kohës, Dezinformimet e Televizionit
Erëzat e Modës, as Zhurmat e Popullit ...
Ata që kanë një Bazë solide, një Etikë fikse, një Shpirt të rrënjosur
një Zemër plot dritë dhe një Fjalë të vulosur
Që janë besnikë ndaj Vetevetes, ndaj asaj që besojnë
dhe që nuk ka shanse, që të trullosen, nga Kali i parë, në TROJË!

Më 1 prill 1983 - 2019, në Bruksel, në Sallën e pritjes, te Kafetaria e Muzeut fantastik të Filmit Kinemateka
Mbretërore e Brukselit (që vjen e dyta pas asaj të Parisit) ku i kam kaluar sa Vite mjaft të lumtura plot magji
dhe kinofili, me Miq dhe Femra të krisura ... Shikoja me cikle komplet gati 2 Filma në çdo Ditë duke ndjekur
leksione dhe debate frymëzuese me Profesorë ultra profesionalë të Artit të shtatë
Kam fituar si autodidakt, sa për nevojat e mia personale, një Kulturë mjaft të gjerë dhe një Dashuri prioritare
për krijimtarinë puro Kinematografike gjithë Filmat e Autorëve autentikë e historikë që kanë një Univers
fenomenal për të na transmetuar.
Më kanë pasuruar Filmat e Universit në të njëjtin nivel, mos më shumë se Librat përveç disa eksepcioneve,
sikurse Poetët gjenialë botërorë dhe filozofët gjigantë të Kohërave të ndryshme.
Si te Koka jonë me 2 Krena: te unë mbretëron baras Filmi dhe Libri si bazë fillestare!
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TABLO - 33
KLANE VIPASH QË KREKOSEN
NËPËR KOKTEJE MISESH DHE HIÇAS
DUKE I RECITUAR TITUJT E PËRSOSUR
TË NGJARJEVE KRYESORE TË DITËS
DHE PERISKOPIN E KULTURËS
GJATË VITEVE TË DIKTATURËS!
NË PANTEONIN E HESHTJEVE
DHE TË PLAGËVE TË SHUARA:
PRESIM EMRAT E HIJEVE TË MUROSURA
DHE PËRGJIGJET E PYETJEVE TË PANUMËRUARA

LOJËRA EPIKE DHE OLIMPIKE
NË KULMIN MITIK TË OLIMPIT
POR TA SHPËTOJMË FARË E FISIN NGA MITI I SIZIFIT!

Konsideroje Trupin tim të virgjër, si Faqen e bardhë të MALARMESË
e pushtuar nga një Ekstazë sublime, plot eliksire
dola e hipnotizuar, nga këto Delire ...
Faleminderit, moj Egërsi, se më ké kënaqur për mrekulli!
Pasi je Djali i Shpend SHERIFIT: m’i mblidh ca Kajsi, në majën e Lisit!
Më nxore mjaft punë, me kërkesat e tua të pakufi
më sillni një Grua, për t’i mbajtur një tubë Robër për zi
në asistencë, në pushime mjekësore, baste e lojëra fati
pa Shtëpi as Mullinj, të lëçitur nga Shën LAZARI ...
Qyqarë, të cilët mendojnë vetëm për Seks e Orgji
Disko pa kërpesh në JAPONI dhe Krishtlindje në LAPONI!

Lindja e Buzëqeshjes sate, më mahniti si një Hyjni
dhe skicoi një Vijë jeshile, në palën e tretë të Qiellit
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S’ka Hajmali që më largon nga ti, e dashura SILVIJË ...
ishe Sirena ime, Flaka e zjarrit, Pasioni im në përgjithësi
kishte doktoruar si Specialiste, e thyerjes së Arrave
me Guaskën e saj të rruar, si një Top Bilardoje
por na ngelen pa vaditur, pjesa e madhe e Arave!
E shkreta motër, e TIGRIT dhe EUFRATIT:
lamtumirë, dhe ndiqe seriozisht rrugën e Fatit!
Moraliteti i kësaj Epoke epike e kodoshe:
me pi birra e raki, dhe me u puthur nëpër Qoshe
Po Jacques LAKAN-it: a ia poqët dy groshë Koqe?

S’meritoj asnjë Çmim, pasi jam i paçmim
sikurse XHOKONDA e LUVRIT, e kam shikimin, të pa shpjegim
kush e di ... a ka ironi, mister apo nënçmim?
Duke studiuar që sa vjet, në Bibliotekën e Eminencës
raportin intim, mes Fjalës dhe Subkoshiencës:
kisha pasur Durim të madh dhe Merita të paemër
për t’i duruar gjithë këta Analfabetë të çmendur
nëpër Aksione propagandistike dhe Kooperativa kolektive ...
Si mund ta sundojë Proletariati i patru, gjithë Elitën e një Kombi?
- Duke na i pallur 10 Slogane qesharake në Shesh
për ta mbushur Ditën, deri në Pleniumin e fshehtë!
Në pasqyrën e përbashkët: çdokush e majmunon, me afsh e me ashkë
Modelin e asgjësimit dhe të absurditetit global ...
Më lini sonte vetëm, në Bankën GOLDMAN SAX
që ta dëgjoj Miles DAVIS-in, në një solo me Saks!
“Koncert për një Shqiptar, trullan të paparë
që ende kërkon në Hënë: kënd ka pasur Babë dhe Nënë?”

Ta ftojmë, në një Emision të pakandar
me Ardit GJEBRENË, e Televizionit Shqiptar
që t’ia mbledhin këtij të shkreti, gjithë Familjen
mes dy reklamave, për Telekomin Kombëtarë ...
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që ta di, bile, para Gjyqit të fundit, në GOLGOTARË
se kush është, dhe nga i kishte të Parët, e palarë?
LET’S DANCE, BABY ... with MICK JAGGER and DAVID BOWIE
in the DESERT FROM KALAHARI in the EVENING STARS!
Ta kam premtuar të pamundshmën, moj Kokë Thi
në Fontanën e Pafajësisë ...
Gjatë rrugës së tij mistike, KRISHTI u ndal në SHQIPËRI
për ta provuar një Flijë me Kos, një Kafe me një Raki ...
- Pse na erdhe more Hipik i droguar, nëpër Malësi?
ç’është ky Mesazh Dashurie, në këto Bjeshkë pakufi ...
për të cilën Mëshirë flitet dhe në të cilën Njerëzi
- Dokumentet, Zotëri! Kush të ka dërguar këtu?
Serbë, Rusë, Grekë apo Turq ... që vepronin nën Hije
çfarë Agjencie e Shërbimeve sekrete, të ka sjellë tek ne ...
kënd e përfaqëson pa Tabu, me një Fjalor të ri mbi Dhé?
- Fjalën e Zotit, o të mjerë, në këtë Aparencë të pa Vlerë
po jua fal të gjithëve plot Mirësi, që Jetën ta mjekoni
që Shpirtin, si Sytë e Ballit, ta dëgjoni e ta shpëtoni
ngaqë nuk e dini, as sesi veproni as se çka mendoni?
Kam mëshirë dhe dashuri për Ju, o të verbër, e të patru
dhe ju falënderoj përzemërsisht, për Burrërinë tuaj
pasi e di, që herëdokur, ju vetë, keni me më kryqëzuar
dhe pastaj si Krokodilët e vjetruar, me më vajtuar!
Por dikur në Moshën e parruar, do e kuptoni Gabimin tuaj ...

Inkuadroni këta Piratë ILIRË të Karaïbeve
në CIRKUN e famshëm, të Frederiko FELINIT!

Ky idiot muti, i përqeshte Amatorët e Marihuanës
pasi ua shiste vetë, me thasë të ardhura prej SPANJES
Kontejnerët me Barishte, në Portin e AMSTERDAMIT ...
Kini kujdes me këta SKINHEAD, me Kokën e Shejtanit
se mund të na bëjnë Namin, me Çetën e Brahim BAMIT!
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Bredhje e pafundme, e të Dashuruarit, mjaft i vetmuar
në Shkretëtirën urbane, ultra të betonizuar ...
s’dinte për të Fejuarën e tij të sofistikuar, se ku i kishte shkuar?
Kam marrë Borxhe, për ca Tallavahane dhe për t’u martuar
s’po di ku me u drejtuar! Sa është Ora, more të mallkuar?

I fundosur nga Gradat e kota dhe Titujt fiktivë:
më vendosën, të shoqëruar me Buaj të fëlliqtë
dhe një muzikë të Johan Sebastian BACH-ut
në Jetimoren e Karmelitëve të Sokakut ...
Rezervova një vend bosh, në DEN BOSCH
në Domin e KARRADAKUT, me Shqiptarët e SANXHAKUT
para se t’inauguroja, me një Fisnike prej KORABIT
Ceremoninë e hapjes së Karnavalit ...
A është farë Vajze, për Nipin e Sherif MUSTAFËS?
“Shpi e mirë, me 500 kokë, Dele e Dhi, dhe 8 Kuaj shale
sipas Hallës DIVJAKE, e pajisur si Kaçake malesh
me Mashinkën e lustruar, të Gani KRYEZIUT
që rrinte plot krenari, me Parinë e Shkodrës, në një Qeli
pasi kishte ngatërruar, gjysmën e MALËSISË!“
pakkush, po ua sheh sot Martesave, hairin, thonë Burrat e METOHISË ...
Na erdhi Kriza e përhershme sociale dhe ekonomike
Fikja e ideologjive me “izëm” dhe Prishja ekologjike
sipas Lidhjes së Padronëve të SHTIMJES
që shllapuriten gjatë viteve, në Baltën e hiles:
s’do e rrezitim më Bythën, në SPLIT dhe DUBROVNIK, sipas EMINËS ...
Të prodhojmë pak Dushk në Gusht, për 20 Mushkë
për t’i furnizuar me benzinë, VIPAT në “MIAMI BEACH”!
Se po na mësyn Populli ynë, pa Bukë e me Furçë
për t’na i hedhur Kokat, on në BEACH ...
“Bye-bye, all this LUXE ... SISTER KOKAINË!”
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Fqinja ime transalpine, një Bionde artificiale, pa Orë
e liftuar në TUNIZI dhe e riparuar, Këmbë e Dorë
e lëshoi Turkun e saj të molisur, në LAHORË
që i kërcente si Punëtorë, për ca Qira mujore
deri sa t’i rregullohen Dokumentet provizore
si Refugjat seksual, në SUEDI ose GJERMANI
dhe të marrin Ndihma Sociale, për 10 hallexhinj ...
ia hodhi Valixhen e tij nga Dritarja, plot Speca dhe Turshi!
Nuk ia falte vetes, atë Naivitet të pakufi
viktimë e disa Orgazmave të rastit, pa Ardhmëri ...
Kurse, ky Viç i pafytyrë, as garanci
shante pastaj Këpucarin dhe Kancelarin
në Grijë, Viti, Vuthaj, Plavë e Guci
kurse vetë Sjellja e tij, ishte një Shembull për zi!

Po kërkoj, me KRISHNAMURTIN dhe RUMIN
Librin tim të brendshëm, epiqendrën e Shpirtit
Mos i murmuro Referencat e tua, në këtë Gulag
se po të lënë Gardianët, pa Pantallona as Sahat ...
Si është Vendi bëhet Kuvendi, ti ÇUN ... e rri rehat
kjo është, si të flasësh për PLATONIN, me një Cjap ... !
Bota, nuk e toleron Rafinimin e Metropoleve
e zëvendëson me Lojëra Fati dhe Përfitime të baftit
Duhet të gjendesh dhe ta dredhësh
për Kafshatën e Bukës, pa lemëz
se Simfonia e MOZART-it, të lë në fundin e Pusit ...
Shko, e kërkoji sa më parë, falje Devesë
e vetmja Qenie e urtë, që prej ADAM-it dhe EVËS!
Mirë se vini, në Garën Olimpike, të tri Parkave
që e sfiduan gjatë Shekujve, gjithë Civilizimin
për t’na çuar krejt të tredhur, te LENINI e te STALINI ...
Takova pahir në IZMIR, në një Pushimore shtetërore
ca Mjekroshë dhe Spiuna, që i kishte njohur AJKUNA
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Për fat, për t’u pastruar, kishin Fabrika Sapuni ... !
E ndjeva prezencën poetike, të Xhevahire SADRISË
bija e Rrushe BRAHIMES dhe Sadri REXHEPIT
nga VUTHAJ-të, Burrë vakthi, në MAL të ZI
i cili kishte bindur KNAZ NIKOLLËN, për ta lënë në Liri
ngaqë Koka e tij, ishte plot Urtësi!
Ia dërguan një mesazh publik, për Festën e Pavarësisë
na la një Këngë kreshnike, për Krenarinë e Shqipërisë!
Kjo Botë është shkatërrimtare, pa Cipë as Princip
sipas Nacionalistit serbo-boshniak, Gavrilo PRINCIP
Po na shkretohet AMAZONA, Mushkëria e Njerëzimit ...
po na shkrihen Akullnajat, me Lotët e Mërgimit
më lajmëroni, kur të dilni nga Muret e BERLIN-it!

Jeta në Punë: meskine dhe me thashetheme
Mendjengushtësi dhe Papjekuri ekstreme ...
Filozofia globale e Marrëdhënieve profesionale:
si me bërë keq, me përçarë, me krijuar Armiqësi
me intriguar, me diskredituar, me ndjellë keq e zi
me helmuar gjithë Atmosferën, gjer në Asfiksi
në emër të Ambicies ose të Xhelozisë pakufi?
Sa që e pyes shpeshherë veten, me çudi dhe neveri:
çka i dallon këta Tipa, kinse intelektualë të përgatitur
që duhen të jenë, Referenca të kredibilizuara, me Tituj
Profesorë, Doktorë, Akademikë, Deputetë dhe Ministra
baraz me Fëmijë të këqij, të lazdruar dhe të paedukuar
në një lagje Popullore, komplet të harruar
ose me Proletarë të lodhur, shpeshherë të hutuar?
Kur ua analizon imtësisht, Veprimet e përditshme
Sjelljet e tyre, apo Fjalorin që përdorin, në Tempullin e Pushtetit:
më thoni, ku është Kultura e tyre autentike, Bagazhi i Universitetit
Trashëgimia familjare dhe qytetare, marifeti?
Çfarë leksioni pozitiv, mund të merr Rinia jonë



FESTIVALI I  PASIONEVE | 275

nga këta Shembuj patetikë dhe të mjeruar?
E kuptoj fare mirë, pse nuk e gëzojmë me Kohë:
asnjë Besim, asnjë Autoritet ose Kredibilitet
një Seriozitet minimal, pranë Gjeneratave të reja?
Çfarë Mesazhi, çfarë Porosie, çfarë Amaneti
kemi për t’iu transmetuar, në këtë ANTI-SHTET?

Është një Divorc, një Frakturë e tmerrshme
një Humnerë e paparë, një Vrapim pa kërpesh
mes Baballarëve, Elitës intelektuale dhe Fëmijëve tanë ...
Kur nuk mund t’i flasim, me Fjalët tona shpirtërore
gjithë Rinisë shqiptare ... konkretisht Fëmijëve tanë
që i kemi Përditë përballë nesh, në çdo Fshat apo Qytet:
çka mund t’i themi vetës, në Mbrëmje dhe në Mëngjes?
Na mungon filli ose thelbi, i Dialogut për së mbari!
Ngaqë në Realitet, nuk kemi asgjë me rëndësi
për t’iu transmetuar Gjeneratave të reja, aq të lëvizshme
siç e faktojmë objektivisht, me Veprimet tona të përditshme ...
Kujt do t’i adresohesh, për ndonjë Porosi personale
dhe me kë do flasësh, me Mendjen plot Lot e Kujdes:
me Tajlandezë, me Pakistanezë, me Kongolezë?

Këtu qëndron, o Burra, dështimi tragjik dhe i pafalshëm
i Inteligjencës dhe i Krijuesve shqiptarë, me Sy në thes
në këto Troje të mjegulluara, ku s’dihet se kush po vdes:
çfarë do na ngelet prej tij, çfarë Vepre do lënë në Shesh?
Si përfundim: nuk komunikojmë, së pari me Vetveten
por pastaj nuk do Mend, as me t’Afërmit tanë, përreth nesh!

Të dashur Lexues, që më konsideroni si një TOGOLEZË:
i kam një mijë Sekrete Pellazgo-Etruske në këtë Thes
të cilat nuk do t’i deshifroni kurrë, gjer në Kiamet ...
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Basti i fundit në modë, sipas një Pastruesi senegalez:
Roleta ruse, do t’ju shpërblehet nga Perëndia patjetër
sa të mbërrini, pa Histori as Letra, direkt në Botën tjetër!
Ekzistenca për disa të Shkretë është një Dënim për Jetë
një Kryqëzim i ngadalshëm, që nuk kalohet duke qesh ...

Nder Prusianë për Pavarësinë INDIANE:
kush do e çojë Nënën e APOLINERIT
i plagosur nga ne, me ca copëza Granate
në Frontin mizor të Luftës së parë Botërore
në Kazinonë Mbretërore të CËRNA GORËS?
Faleminderit Miq, sesi Shërbëtor i Oborrit mbretëror
e kisha në dorë, Listën e kampeve dhe llogoreve!

Po e festojmë sivjet, vitin e Qenit kinez, të Charlie CHAPLIN-it
pickomi pak Veshët me yrnek, në Pallatin e Winston ÇURÇILLIT!
Shtatë XHUXHAT e POZDAMIT lypin sherr, në Baret e PANAM-it ...
Ndërtoni gjithmonë Building-ët, sa më lart, afër ZOTIT
që t’iu fundosin përfundimisht Megalomania dhe huqet e Motit

Pse të gjitha këto Gjestikulime sterile, me Lëvizje aq të kota?
thua se funksiononi, si Robotë debilë
me Bateri elektrike, duke bredhur nëpër Boka ...
Habitem, sesi mund të shkruash n’improvizim të lirë
lloj-lloj Magarhane, me një Penë të rafinuar
dhe Fjalë të seleksionuara, për Kombet e Bashkuara!
Po pse përzien gjithçka me gjithçka, o Burrë?
Kush ju bie në fije, gjithë Referencave të tua, të tërbuara
këtij Bombardimi vargjesh dhe imazhesh të lazdruara
që askush prej nesh, nuk mundet t’i deshifrojë?
Komplet nudo, dhe të hutuar, pa gjithë atë Kulturë:
na korite, prej Ranzave të GRISË, deri në Qafë të MORINËS
more Poet i droguar, që kakaris Fjalë si një Qurë ...



FESTIVALI I  PASIONEVE | 277

E hollë dhe e lehtë, sikur një Fletë Page:
A ke diku të mbuluar, një Kapital për t’u martuar?

Ia dërgova një telegram, Djalit unik të Raze DAUTES
me Kravatë, Këmishë të bardhë, i ngrehur si Ushtar
me Kostum të hekurosur dhe Republikë të parfumosur
i cili, kishte provuar të gjitha Taksitë e ngjyrosura
nëpër rrugët e sakatosura, pranë Vilave të Bosave ...
Fans i Kaubojsave amerikanë, nëpër MEKSIKË
specialist i Odave të Brukselit, me Qylaxhinjtë
këqyr, o ISË: a na kanë prishur gjë Qiraxhinjtë?
I hutuar nëpër Hënë, s’i kuptoja Ligjet e Tokës
më zgjuan brutalisht me një Misil, rreth Kokës ...
Pa flokë për t’u mbrojtur, m’u gërvisht Kafka e përsosur
Metamorfoza Njerëzore, në Koloninë e të Burgosurve!
Shpërblimi i tepruar, i Lavdisë, ia kalbi vitet në Qelizë
një arrogancë e dënuar, nga Kryesia e Partisë ...
Duhet me u përmbajtur, more Hamshor
se Femrat të lanë me Bythë mbi Borë!
EDITI kërkonte rrogën e saj mujore, në Kooperativë
kishte punuar me Bagëti e Bujqësi, si një Divë
Por një Hut i pa Tru, i propozoi për një shishe Raki
një Udhëtim klandestin, pa moral e për zi
në Trekëndëshin e saj të BERMUDEVE ...
Eja e martohu pastaj, me një Babagjysh, në PESHKOPI!
sa Anije na u fundosën, pa Busull në pafundësi
nga ca Ligje marine të padukshme, për këtë Shoqëri ...
Lojëra magnetike, që duan një super Stërvitje
Puthje enigmatike me Frymëzime romantike!
Sipas Stafit pedagogjik, të Fakultetit Teknik:
ishte Studente e pacipë, e shkërdhyer me Beatnik
Vinte për ta marrë një Diplomë, e veshur si Madonë
për hatrin e Mixhës RAMË, apo të Papës në ROMË
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Në Rock and Roll mbi një ROLLS, u bë mjaft me Fjalë
e tërboi Fshatin mbarë, dhe i çoji për të pallë ...
- Pirdhuni matanë Malit, se tani u bëra me Famë!
Ngrihi Këmbët e gjata dhe hiqi këto Çorape, o e dashur
që ta shijoj Parfumin e pazbuluar, pa mbërri në Terminus ...
Çka do ky SPARTAKUS, i ardhur me Minibus?
Plot stoicizëm dhe burrëri: mahstroi PLAVË e GUCI
dhe korri pastaj ca Grada, me një Dinakëri të pakufi!
Jepen KREDI të palimite, gjatë Udhëtimit të Devesë
për Hulumtimin magjik, e Syve blu të ELZËS
zbritur në Stacionin e Metros: “Parajsa e EVËS!”
E paralajmëroi në SHTOJ, prarimin e Despotëve
të mallkuar nga ky fund Shekulli, aq i pasojshëm ...
Kaloi ajo Epokë, me një Peshk në SHIROKË!
Largohuni me krejt çka keni dhe denonconi ca Shokë
mos t’iu shoh më në këtë Shesh, duke vallëzuar si Shotë ...
Është një Grushtshtet artistik, një lloj PUÇI POETIK
me imagjinatën kozmike, si Model unik, gjer në Mit!
Pse po komentohet, në këtë Mëhallë, pa fytyrë në Ballë
aventura e kësaj Breshke, të ishujve GALAPAGOS
LET’S GO GRINGOS, TO DANCE A HOT TANGO ...
Në jetën tjetër, o Bir:
Bëhu mjeshtër i Dallavereve dhe krejt i pamëshirë
përndryshe, s’ta jep kush një Cigare as një Birrë!

Të travestuarit trans-seksualë, vraponin në të gjitha anët
për t’i shpëtuar Policisë së KAMZËS dhe Delirit monakal
Me shpresën e një Statuti special dhe origjinal
vulosur nga Qeveria e BUSHIT, në një Ambient monakal:
defilonin me MAKSUTIN, në Bulevardin e ILIRISË
gjithë të Dështuarit, e Republikës së SHQIPËRISË!
Punuam si Skllevër dhe si Buburreca nëpër Kotece
për të përfunduar, me një Kafe dhe një Treleçe ...



FESTIVALI I  PASIONEVE | 279

Pasi që Bletët ma skuqën Faqen, më zi se Specat
fillova tregtinë e Strucëve në fushat e PEJËS
Nëse na mësyn për Krishtlindje, o i droguar:
eja me një Qurë të mbushur dhe të marinuar!
Pas Përleshjes së djeshme, jam aq i nervozuar
saqë s’po më mbajnë Këmbët për të qëlluar!

Ha ... ha ... ha ... na i nxore mendtë, me Lazdrime
stolise Nusen e NASTRADINIT për në PODRIME ... !
Po pse mu kanë bërë sonte, Bolet blozë
a ta provojmë një Shampite me një Bozë?
Çdo Kalama i pistë dhe i shëmtuar, si një IRIQ
thyen gjithë çka prekë me Dorë, për një hiç ...
Më iku krejt Muaji nëpër Dasma, si gomar
Tallavahane kolektive, larë e palarë, me nga 10 mijë dollarë!
Po në Shekullin 21: Sipas Fatit ndërkombëtar
më shpjegoni saktësisht, se çka duan këta Shqiptarë?

E organizojmë një SAFARI shik dhe mitik
në Savanat afrikane, në një rrezik kritik
për të gjithë Dashnorët dhe Dashnoret
që e kanë shndërruar Epshin e tyre, në HIT
Do t’ua falim Mëkatet pas një week-endi në SPLIT
nëse na propozoni miqësisht, një Çervish me një MISS!
Mos e harro Natën e Kadrit dhe për ta falur Bajramin
në Xhaminë e Madhe, pas një Proteste nën Çadër ...
me Qendrën gjigante komerciale përreth
dhe disa Trafikantë devizash, që ndihen mirë, mes nesh
Ndiqini më seriozisht në NISH, Mësimet e XHEVAHIRES
e lëshoni Gabelhanet, se do ju vijë Fundi turpërisht!

Pa Shpirt të pastër në Qiellin surrealist
dhe pa një Besim total në një Mister unik
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diçka më të madhe se ne, akoma në Devijim:
nuk ka Ardhmëri, as Gëzim, as Përparim ...
do ecim si Minj pa Sens, e pa qëllim!
Emri im i mban dy “S“, por kuptoni që nuk isha “S.S.”
FROM WHALT WHITMAN, TO “I. N. X. S“
po zihem dhe përzhitem, që sa vite në Stres ...
Njëri i lustronte Këpucët, kurse tjetri Buzët
për një Gjinkallë marokene, në një Vitrinë kopukësh
Nuk lejojmë FESTA Ciganësh, dhe Zezakësh
me Kokainë dhe Whisky në këtë Bodrum të ngushtë!
Vishu për pak kohë me Fustane të bajtura
nga kjo Kodoshe e ngratë, që na mbjell Lakra
se mbetesh shpejt për ta shitur edhe këtë Unazë ...
Laperat kanë zakon t’i mashtrojnë Gratë!
Ndoshta një Emigrant në shumazhë, të merr për sevap
lidhu urgjentisht me një Viç të NATOS, Organizata bazë
dhe lëpije në të gjitha Anët, nën dritën e Hënës ...
Mund të përfitosh diçka, si Fermerja që iu vërsul Sanës!

Çdo gjë u shndërrua, në Prostitucion legal dhe banal
Çfarë legjitimiteti të lejon sot, me më shitur Moral?
Çka mund të presësh aty, ku nuk ka asnjë miligram Etikë
në asnjë degë të Jetës shoqërore, ose shtetërore
kur i kemi shlyer me Kohë, të gjitha Vlerat njerëzore?
Waou SHIT: po si m’hipnotizoi një Lesbike e BATHORES
e pra mu duk boll soj, në kohën e KNJAZ NIKOLLËS?

Hape sa më parë, Çadrën tënde atomike
nëse do me i pastruar Lëndët e tua kimike!
Kam takim me një DEALER në Barin e SPLEEN-it
po kush do merret në KINË, me Millin e të Birit?
In Memory of James DEAN ... e rishikova Filmin!
Nga na doli kjo Histori më ekzotike se Muzika robotike
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e grupit “DAFT PUNK“, gjatë pasdites në Republikën e MIRDITËS?
Një Burrë malësie na thërret të dielën për Bukë e Gjizë ...
Po çka u bë o Zotëri: që një Javë të mirë, pa atë Makinë?

Të kam porositur ASTON MARTININ e JAMES BONDIT
A më the dje, që ia ke pas vjedhur PAOLO KONTIT?

Mesazhi i fundit i një të Krisuri plot maturi
adresuar Dashnores së tij në ASIRI:
konsideroje Trupin tim të virgjër, moj Tigreshë
si Faqen e bardhë plot Neveri të MALARMESË ...
Lindja magjike e Buzëqeshjes sate diellore
vizatoi një Mrekulli të paparë, në Sferat hyjnore
Mu paraqite si një Orë Mali, në SOBIBOR
në palën e tretë të Qiellit përrallor, me rozë në Gojë!

Shpirtrat binjakë, ALTER - EGO-të, e dërguar nga Lartë
Ata që i përngjajnë njëri-tjetrit, bashkohen përtej Eterit
O e ëmbla Shtojzovalle, e Kopshtit tim t’EDENIT!

E mërkurë, më 6 prill 1983 – 2019, në Bruksel, në Pallatin e Arteve të Bukura, te Kafja e Artistëve ku
shkoja rregullisht për të parë Filma atipikë në Kinematekën mbretërore belge. Drama teatri në Skenën e Perdes,
ku e kisha si Mik, vet Drejtorin ose Ekspozita internacionale të mëdha të gjithë Arteve Plastike ngaqë isha
fans me vite të tëra, i gjithë këtyre Disiplinave krijuese artistike Shpeshherë i shoqëruar nga disa shokë, por më
tepër shoqe të ngushta me të cilat kisha raporte të privilegjuara dhe lloj-lloj aventurash surrealiste rrinim në
shumë raste duke pirë Birrë,Verë apo Kafe me Artistët e afishuar duke debatuar miqësisht me orë të tëra mbi
Spektaklet e tyre ... Kjo periudhë ka qenë në realitet, një Shkollë unike e Jetës!
Me njohur nga së afërmi gjithfarë Personaliteti, dhe me qenë në super nivel për të dialoguar lirisht me ta, mbi
Universet e tyre krijuese por mbi baza serioze dhe argumente mjaft të qëlluara që mund të merren para sysh ...
e jo për të pallur si debil idiotësira të kota!
Kurse një gjysmë Shekulli më pas: cila është globalisht Përmbajtja kryesore e të gjitha Muhabeteve aktuale nëpër
Kafe e Lokale?
Kam qenë me dekada i zhytur në Dialogje kulture me çfarëdo Personi si në Bruksel, si në Paris, si në Londër,
si në New-York apo Madrid.
Kurse sot: më thoni, kush flet seriozisht e me pasion për Art et Kulturë Muzikë, Film, Teatër, Pikturë,
Literaturë, Filozofi, Psikologji, e Poezi?
Pse takohen Njerëzit nëpër Kafe: çka kanë të thellë dhe autentike për të ndarë mes tyre në kohërat e sotme?
Dijeni prej meje: kanë ndryshuar komplet Epokat



282 | S k ë n d e r  S H E R I F I

TABLO - 34
ÇKA U DESH PËR T’U THANË, U THA ...
DUKE KËRCËNUAR ME ZOTIN SAM PEKIMPAH
GJITHË EKUILIBRIN E BRISHTË BIOLOGJIK
EKOSISTEMIN AQ KOMPLEKS, POR UNIK
I KËTIJ PLANETI BLU, TË SKUQUR NGA TURPI
PREJ MOSTRAVE CINIKË QË E POPULLOJNË
DUKE E SHNDËRRUAR, NË NJË GRUMBULL MUTI

DALLDIA E PA KUFI, MË BËRI T’UA FUS FLAKËN
PYJEVE SUBLIME TË DIVJAKËS, QË TË MARTËN!

Dielli, ngjyrë portokalli, praroi pa Protokoll
Ishin të lumtur me Mushkonja në SHTOJ
por më andej, s’mund ta çoj, pa Portofol ...

Pa asnjë Dinar në Hambar:
e ndoqa një Hije gjeometrike
I lindur për Pushtet, në një Pastiçeri klandestine
“ZIEG HEIL!” na bërtiti një nën Shef
derisa u shtrimë, në një Livadh me Mina
me vite Luftë ... harruam çka është Stina?
Vrapova me Forrest GUMP-in, për t’i eliminuar Toksinat
s’po më kujtohet, në Motelin e TOKIOS:
a jam në rregull me Vaksinat?
Ngaqë na mungonte sa për sonte, Vodka dhe Havjari:
e pushtuam me një Eskortë, ish Sovjetike
Kazinonë Mbretërore të MONTE-CARLO-s!
Që tri ditë “in this SHIT”, pa e ngrënë një copë Mish ...
a të ka ngelur një pako CHIPS dhe ca Lajthiza, more Pis
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se na more Fytyrën, para gjithë Vajzave të Bllokut ... !
O mik, a janë në Partinë e Bllokut, apo të Disko-Rrokut?
Kur s’njohin Babë as Nënë, ku po ta lexojnë KOLIQIN?
çoj në një Orgji në KANË, dhe harrojnë Farë e Fisin!

Sipas asaj që vijon më vonë, i nderuar Doktor KNOK
po ta shpreh “out of zone”, si Refugjat në NEW-YORK:
isha BIG-BANGU i saj i parë, në KOSOVË E METOHI ...
Fuck the Dog, o EMILIE dhe puthëm, deri në Shtëpi!
Fitove padiskutim në VISOÇË e në GRIJË:
Oskarin e Palltove me Gëzof dhe Lëkurë
n’aksionin e Hekurudhës gjermane, në RHUR ...
Ha ... ha ... ha ... s’ka më hajgare, në këtë Truall
me LENININ e STALININ ... e kemi mendjen si Gur!
Qëndroni të gatitur, kur flitet për Luftën e Klasave
Kooperativat bujqësore dhe edukimin e Masave
se ju deportojmë në HAMAM, ku s’ju gjen as AMERIKA
për “Lahutën në Malësi”: Çka na tha, AT GJERGJ FISHTA?
Sipas Regjisorit italian Dino RISI: ishim Fikja e Fikës ...
një farë ELIA KAZAN, më denoncoi pranë CIA-së!
Si të kisha dalë nga një Shpellë, pa bindje as besim
duke e ndier veten të Humbur dhe Jetim, që në fillim!
Do luajmë bast për disa Kuaj, që lodrojnë në VERSAILLES
duke të ndjekur, si i droguar n’ANDAJ: Këmba m’u aj ...
Figurant i një Filmi të varfër dhe mjaft amoral:
A keni një grusht Lekë, sa të më vijë Asistenca në Maj?
Shumë kohë, më kanë mbajtur Ëndrrat gjallë
të fala gjithë Thive, që u kam pas thirrur dikur Dajë!
E imagjinoja veten në TAHITI, kurse flinim në një Stallë
ja ku të çon imagjinata, përtej çdo Mjegullnaje ...
Mund ta pyesni, zotin Mujë BUÇPAPAJ:
a gëzon ndonjë të drejtë sikurse PAPA, Autori i shkretë shqiptar?
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Me pak talent dhe elegancën e Jusuf VRIONIT:
A do kemi Bukë dhe Nxemje, gjatë Dimrit të Dhjetorit?
Sa kohë duhet paguar Revolucioni i Tetorit?
I dashuri SHIK BILL:
Frytet e Pasionit tënd, janë për mua, një Shpërblim
kurse Dashuria ime për ty, plot Etje e Mallëngjim
i ka në Publik, ca Kufij strategjikë intimë
të cilët, do debatohen gjatë Seancës Plenare
të Kombeve të Bashkuara, në BONDSTEEL ...
- Të dua Nusja ime, sepse ke pasur gjithmonë Stil!
Deri tani kam garuar si idiot, përtej Marrisë
në Sportet epike dhe olimpike, me ca Pela histerike
të dala nga Shinat dhe jashtë Telave të Njerëzisë ...
I cili Tip i ndershëm, me Etikë dhe me Zot
ia pa hairin SHQIPËRISË apo KOSOVËS, deri sot?
Mu grisën dhjetë palë Pantallona “Made in CHINA”
nëpër Sallonet çobanokratike, të Dukeshës BIG MAMA
Vazhdova pokerin e rastit, me Silvester STALLONEN
të mbushur me Steroïde ... me lejen e Psikopatit
Por, shyqyr Bosit të Fshatit, e bëra Autokritikën
për të ikur, nga Burgu i SHKODRËS, afër Parkut, me pëlqimin e REPISHTIT
Sipas këshillave të Nënës PARTI dhe kodeve Bolshevike:
mu duk Lëvorja e patateve, si një Darkë gastronomike!
Jam që 60 vjet në Kurbet, zoti René REXHEP, dhe s’e kam thirrur me lezet
Nënën time sublime: “Nënë” ... e vaj medet
një Fëmijëri komplet e çrregulluar, deri në Kiamet ... !
Më ftoi Shkrimtari i madh Flaman, kandidat për Nobel:
Hugo CLAUS, në Jug të FRANCËS, për t’u ngopur me Diell
me fruta deti, me kokteje, me pjepra dhe bostanë
kurse Shoqet tona pagane, për momentin, po i lëmë mënjanë ...
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Si Ekzilant Politik, pa pikë reference për Evropën:
A kishin për t’na ofruar, pa Diplomë dhe asnjë Shkollë
një Ambasadë ose një Ministri, sipas Mode? Po, ndoshta Kryetarë ode!
Do inkuadrohesh si Lopë, si injorant i kësaj Bote
nëpër Mina ose Metalurgji, diku në SILEZI
në Punët e pista dhe të rënda të kategorisë: “Bujqësi e Bagëti”!
Kafe, Restorante, Ndërtimtari dhe Pizzeri
nëpër Ferma, ose në Fabrika, me zinxhirë e plot Minj
që s’pushojnë kurrë, me tri Turne në ditë, në Skllavëri
Në këtë Kolkoz të skaduar: ngopu me Fiq dhe Hurme
Më puth të lutem, gjatë kësaj Simfonie nokturne ... !
- Çka dreqin bëtë, gjatë 60 viteve në Mërgim?
- Ishim të mësuar nëpër Oda, duke ngrënë dhe pirë
falë një Shteti patetik, pa bërë asnjë mundim
S’dëshironim asnjë integrim, apo asimilim
duke ëndërruar, për një rikthim ose një zbarkim
me Mbretin, me Ballin apo me Kushëririn JIM
duke shitur Mend të kota, të shtrirë mbi një Qilim
nëpër ambiente të ndyra, plot Zhurmë dhe Tym ...
Shkonim në Asistencë, te Doktori plot mirëkuptim
“na jep një shkrim, për Pushim mjekësor të përjetshëm
që të përfitojmë një statut fiktiv Handikapi, pa skanim”
si Pari i Parqeve belge të Bazilikës, të SKARBEGUT dhe MOLEMBEGUT
sepse ne jemi mbledhur këtu, për ta marrë pas Xhenetit
kontrollin absolut të Pushtetit dhe Miletit!
Na vinte inat pa masë, me na pa ndonjë Xhandar
duke punuar si Roje në Bankë, apo si Hamall
kur shisnim në muajin e nëntë, Napolona ari me kuintal
Përfitonim si Shtazë, në të gjitha anët
duke i shfrytëzuar pamëshirshëm, deri në Abuzim
të gjitha Ligjet sociale dhe humane të BELGJIKËS
pa e futur kurrë në Pyetje, shpirtin tonë intim
për ta provuar dikur Burrërisht, një tjetër Orientim ...
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Na dukej Mirësia absurde e këtij Shteti debil
një Anomali pa lidhje, gati si një Krim! Pse gjithë ky mirëbesim?
Çka janë këta Budallenj të Veriut, plot me Njerëzi
që të respektojnë si Njeri, e të mbajnë për mrekulli
pa bërë asgjë konkrete, pa të kërkuar një llogari
ose t’imponuar ndonjë Detyrim social në Shoqëri
si Emigrant gjigant “Made in ALBANIE”?
Kush po pyet, për Historinë e këtyre Harrabative
të pa guxim, as djalëzim, që të besojnë pa lexim?
T’i kryejmë Punët tona dhe t’i lëmë në Skllavërim
ne do veprojmë me llafe, për të ardhshmin Çlirim!

Qyteti ishte i zbukuruar, me Ndriçime të ndryshme
për Krishtlindje dhe Vitin e Ri ... një super Fantazi
Ekspozitat binin poshtë e lartë, sikur Shiu natyral
Po këndoj me FRED ASTAIRE-in, për ta hapur këtë BALLO
ndërsa Maria DEL RIO, më erdhi deri në RIO
për një Fokë të keqtrajtuar ... “in the Ghetto!”
Më e çrregulluar, se Clark GABLE dhe Montgomery KLIFTI
në rolin e tyre të fundit, nëpër SHTETET E BASHKUARA ...
I fiksuar me një Mekanikë, të paluhatshme mbi Gur
nuk mund të funksionojë, pa një Penë të rafinuar
Fatkeqësisht, e theva llullën dhe lapsin, në KULLË
isha dikur, një Kinefil i vaksinuar dhe i thelluar
takoja ca Regjisorë, me një Botë të konsoliduar!
A thua, me një Adagio hipnotike t’ALBINONIT
mund t’i jap një Sharm të theksuar, kësaj Vere buzë Kanionit?
Po sa e braktisa Mjellmën, në një Hotel të VJENËS
erdhi papritmas, Koha e errët e HIENËS ...
Le të flasim seriozisht Kokë më Kokë, more Shpirt
që ta humbas timen, përfundimisht në Dashuri
A e kupton që për ty, do nisem nesër në YJE!
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Koncepti kohor, ka më rëndësi për mua
se një Filxhan me Çaj dhe Limon, gjatë Socializmit ideal
Për pak falimentova, pa Gështenjë në këtë Mal ...
le t’i marrë të gjitha Era, se rashë në Kolaps fatal!
Ndalojeni vjedhësin sa më shpejt
e mos të ikin në ishullin WIGHT, me BONNIE and CLYDE
IMAGINE, Mister LENNON, behind the CITY LIGHTS?
- “Let i be, Men ... it’s the old Rules of LIFE!“
Paska marrë i Varfëri në stand, një Banane dhe një Portokall ...
në krahasim me Qeveritë tona n’ankand, të ngopura me Miliard
është një Fakt tepër ordiner dhe banal ... iu duhet diçka në Sahan!
Deri kah fundi i Mileniumit, i mjeri Kloshard, s’e dinte çka është Banania
as Avokado, Mangoja, e ca Fruta të tjera ekzotike?
Coca Cola i erdhi vonë, si Zbulimet tona arkeologjike
kur i ra një Shishe në Kokë: iu duk një Lëkundje sizmike ...
Faljani një Kosh falas prej meje, sa për Humanitet
e ta dijë ç’është Jeta, para se të vdes?

Pas takimeve rozë, në Bordelet e SHANGAI-t
filozofoi dy javë, mbi Librin e Kuq të MAO-së
te ROZA LUKSEMBURGU-t, i rrethuar me Kalamaj
BUNUELI na i filmonte ca Skena me Maskarenj ...
VIÇI i tij flinte në Shtrat, me një Zonjushë të majme!
Sipas Poetit të Antenave, në CAP CANAVERAL:
duhet blerë pak Tokë, për Pushimore në DAJT!
Mbi këtë konstatim Disfate totale, pa hyr në detaj:
duhet ta ëmbëlsojmë Gojën, more TALE ... se n’a ka kush Faj!
Okay, por si i ke Punët, o KRAJL, me sheqer dhe kolesterol?
prej që kam lindur në këto Bjeshkë, zotëri GOGOL:
pashë Mjekroshë marksistë dhe Fundamentalistë të trishtë
por asnjë Mjek me sy, në këto Lugina sublime
Jam në dorën e të Plotfuqishmit, e në parfumin e Lisave
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I incizoj në Video-Zemër, orgazmat e mia të paleje
për t’i paraqitur me ca Zhele, në një Festival Pelash, afër PEJE ...
A ta merr Mendja me ra në gjumë, mor Lexues
dhe me u marrë seriozisht me Halle të tjera?
Injorantët dhe të Rinjtë pa pikë përvojë, i ulim gjithmonë te Dera!
Ne, Artistët puro të vërtetë, të Racës autentike
“100% ART” IN THE SHARTS, WITHOUT SHARKS
të lindur prej Natyre, si Kuajt arabë të Vrapimeve
jemi pak specialë, por kemi mjaft të meta e fiksime!
Na i falni defektet dhe çmenduritë tona, ju lutemi shumë!
Po mos t’ishim ata që jemi: nuk do e kishim këtë Vepër
dhe juve pastaj, do ju mungonte diçka me Vlerë
për këtë Jetë pa nder, apo në Jetën tjetër ...
për ta ushqyer Mendjen dhe Shpirtin tuaj, në Pranverë
për t’ua hapur Dikush i afërt, apo i huaj, një Derë
Komentet tjera të kota, mund t’i hidhni në Erë ... !
Ky është “THE BIG DEAL”, sensi i thellë i ARTIT
Marrëveshja jonë intime dhe parimore, të nderuarit Miq:
ju respektojmë siç jeni ... në llojllojshmërinë Njerëzore
por na pranoni dhe ju, siç jemi: KRIJUES si Meteore ...
Takohemi apo jo, sipas Valëve kohore dhe mendore
nuk ka Kusht as Ligj, veçse Raste dhe NEVOJA madhore!

Pas një Pokeri mjaft të gjatë me FATOSIN
në një Tarracë mbi Plazh, i shoqëruar me një Patë:
m’u desht t’i shlyej Faturat, e ta plaçkit një Plakë ...
Më shau pastaj në mesnatë, Gruaja ime, pa Çorapë:
“More Pis, na ke lënë pa Bukë, që një Javë
e mjera unë, që e kam marrë ty, si Barabë!“
Pasi, ja futa dy Shpulla të mira në Qafë: bërtiti si e ngratë ...
shkova pastaj, i koritur dhe i molisur, te Dervish LUZHA
për ta gjetur vetveten, së paku për këtë Natë
për t’i larë gjitha Mëkatet, me Turshi dhe Raki, sa për Sevap ...
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Vallëzuan me Ritet mistike, u lutën për Dritën e shpirtit
dhe dëgjuan të koncentruar, Muzikën e HENDRIX-it
“Hey JO and Vudu CHILD” gjer në lindjen e Dritës!
DON KISHOTI shumë i vëllazëruar, me Mullinjtë e Erës
iu mbajti një Fjalim testamentar, në Pallatin e TEZËS
Turmave që ecnin të hutuar, në korridoret e Metrosë
Linja numër 1 - “La Défense - Château de Vincennes”
dhe Linja n° 10 - “Boulogne - Gare d’Austerlitz”:
ndërsa Turistët japonezë, si Buburrec, bënin Foto me Blic!
E cila rrugë, do të na sjellë të gjithëve, në Rini dhe Pleqëri
në Harmoni, Bukuri, Urtësi dhe Dashuri të pakufi?
Kur do fluturojmë të dehur nga Lumturia
deri në Pafundësinë kozmike, ku shlyhet Vetëdija
ku Dija e vërtetë, të pushton si Mrekullia ...
më të lehtë se Puplat e Zogut, të Parajsës tokësore
të shkrirë intimisht, n’Esencën e Gjithësisë?

TRUFFAUT-ja, i adhuronte Këmbët e Femrave
kurse LUIZI, si fetishist sadist, i preferonte Çizmet
një mik tjetër Shkrimtar, ua koleksiononte Brekët ...
Ah, kjo Botë është e përzier, moj Nëna XHEVAHIRE
ka gjithfarë Mahlukati, mbi shtatë palë Tokë dhe Qiell ...
Duhet t’i marrim Gjërat, me humor e tolerancë
shpirtgjerësi dhe dëlirësi, se jemi e s’jemi Shtazë ... ?
Kam provuar çka kam provuar, dhe s’pendohemi kurrsesi
çdokush vepron siç do, me Veten e tij
dhe e gëzon atë Liri ... unë jam UNË dhe ti je TI!

Kush jam, për t’iu bërë Moral të tjerëve, për t’i dënuar
me çfarë të Drejte, cilin Legjitimitet t’autorizuar?
A mos jam Qenie perfekte, si Kristali i kulluar
Model absolut Njeriu, i panjollosur që kur?
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A mos e posedoj veç unë, të Vërtetën unike
për t’ua imponuar gjithë të tjerëve, me Diktaturë?
Jo të dashur Lexues: mos t’i frikësohemi Lirisë!

Jeta dhe Koha i filtron Gjërat vetë, ashtu siç duhet
T’i besojmë sinqerisht Vetëdijes tonë
Etikës intime dhe personale që kemi
pastaj rrota sillet si gjithmonë dhe Evolucionet vazhdojnë!
Nuk kemi sesi t’i frenojmë, as t’i mohojmë ...
Njerëzit janë ata që janë, dhe që kanë qenë gjithmonë
me të gjitha Diferencimet e tyre specifike ... një Tablo polikromë
Janë të rritur dhe të vaksinuar, me Praktikat dhe Veset e trashëguara
por neve, në këtë Shoqëri, nuk po na prishin Punë
nëse nuk na cenojnë Lirinë “on the Land of Baboon ... !”
Le ta kultivojmë inteligjencën, sensibilitetin dhe mendimin kritik
por brenda një Mirësie të vërtetë, një Humanizmi shik dhe të sinqertë
me një Mendje të hapur, pa Paragjykime të papeshë ... !
Mos të gjykojmë askënd, për çka nuk na takon
sikurse Jeta private, me kënd vjen dhe shkon?
Si janë sjellë para nesh, gjithë Mbretërit dhe Perandorët
gjithë Presidentët e mëdhenj të kësaj Bote
Artistët, Shkrimtarët, Shkencëtarët apo Filozofët:
a mos ishin krejt Perfekt, dhe pa asnjë Perversion?
Këto janë Mendimet e një POETI, pa zinxhirë as vargonj
çka më ka mësuar mua vetë Jeta, pa asnjë Protokoll ... !

Njeriu është vetë që në Lindje, një Qenie e papërkryer
imperfekt, i kufizuar, dhe i pakompletuar, sipas Arkitektit të paemëruar
ashtu është krijuar, i programuar, me Vullnetin e dikujt ...
Deri aty ku është e mundshme, siç thoshte një i bekuar:
do mëshirë, këshillë, mirëkuptim dhe dashuri ... !
Nuk jemi Prokurorë amatorë të përditshmërisë
nëpër Tribunalet popullore të Errësirës!
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Prandaj, o Zonja dhe Zotërinj ... kjo është Filozofia:
jetoni ... mbushuni Oksigjen lirisht dhe kuroni Mushkëritë
Por ne, do vazhdojmë rrugën e Fatit, me parimet tona
pa ja kërkuar Lejen askujt, kur nuk është Nevoja!
E kemi Karakterin e fiksuar dhe Vullnetin e konfirmuar
për të ngelur ashtu siç jemi, me një Alkimi të shkruar
Asgjë, nuk na devijon nga Logjika që kemi zgjedhur!

I vetmuar në LURË, pa Dukeshën time si bilur:
evitova për pak, zhytjen fatale në Greminë ...
Të shpërthen nganjëherë në Shpinë
një Ankth i papritur, sikur një Minë!
Por më shpëtoi, një Vizion pozitiv e poetik i rastit
e pashë një Fytyrë engjëlli dhe dëgjova Zërin tim:
“Hello MARYLIN! A jam në Realitet apo në një Film?”

Distancohu pak nga vetja, zonja GYDYLË
se të mori Vapa tropikale e Diellit
Mos u mat çdoherë, me Hijen e Mëngjesit
unë sot e nesër, në Shënjestër sipas Qejfit ...
se Bota, nuk sillet vetëm rreth Kërthizës tënde
dhe si Vajzë plot kërrname, nuk je aq e madhe!
Në kulmin e Pasionit, si Bishat e egra në Mal
e adhuronim njëri-tjetrin, përtej Sensit normal ...

Dashuria jonë lundron drejt Horizonteve
mes Ngopjes dhe Mungesës ...
A mos je sipas ZHULIETËS, zemra e Shigjetës?
E ndërroj një Valixhe me Lira dhe Lekë, me Dollarë
me të puthë për lezet, mbi këtë Bar
ca herë shko për shyrhet, me marrë Ujë në Bunar!
Sa keni Sekrete të fshehura në Sirtarë?



292 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Bindi të tjerët, o Mik ... e mos i lufto frontalisht
gjithë ata që nuk i do, duke i trajtuar si Armiq ...
Nuk bëhet Demokracia, me një Pushkë pa bisht
as e Mira e Njerëzimit, s’dekretohet detyrimisht!
Rindërtoi themelet e kalbura, të kësaj Historie me Fabula
t’infektuar në Mëngjes, e në Aksham, nga gjithë Mërgata ...
Ka ardhur koha, o Prindër: që ta di se ku jam dhe kush jam?
ta fusim Jacques BREL-in, n’AMSTERDAM, për një Këngë tamam!

Koleksionuam Fondacione e Shoqata, për të grirë Sallata
morëm Buxhete të papara ... mashtruam disa Organizata
Okay mirë: por a na është përmirësuar Situata?
Tani, tung ju qoftë, o Shkërdhata
se jam i thirrur sonte për konak, te Ahmed SATA!
I mahnitur nën Fishekzjarrët, e Dridhjeve të tua mallëngjyese
pos POEZIA e lotëve të Zemrës dhe e rrezeve të Shpirtit:
nuk gjeta Fé tjetër, më bindëse dhe më rrëmbyese!
Të desha më shumë se veten, përballë Madonës
me Vështrimin zhbirues të Shqiponjës ...
A ju kujtohet “THE TRIO OF KEITH JARRET”
në Koncertin magjik të KOLONJËS?
E humba përfundimisht Busullën time
në Galerinë e IMAGJINATËS aq fine ...
Në Mbretërinë befasuese të indianëve “INKA”:
Kalendarëve, ua kishin zanatin
dhe siç duket, na kanë paraparë Namin ...
Këshillë, nga një Kërcu i papunë:
Përpikëria, Saktësia dhe Disiplina, në çdo PUNË!
E përmbytën me Respekt, prej Drinit në Bunë ...
Post-Mortum, ia mbyllën Kapakun, me një Titull dhe një Lule ...
Ha ... ha ... ha ... See you soon in BABUNË
Çfarë Shoqërie komike, moj MAKBULE!
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I deklaruar zyrtarisht nga Komisioni mjekësor
i paaftë, për të rrëmihur Zall dhe Gur, në Borë
prej Shëngjergjit, deri në ngjitjen e Bagëtive në Bjeshkë
A mund të na i shpjegosh Kualifikimet tua, në një Meshë
Notojmë prej fillimit të Fatit tonë, në një Joshje supreme
në një Robërim magnetik të pa emër
afër Zonës divine e hyjnore, që s’e kap asnjë Fjalor!
Po më vijnë Parfume magjike të ishujve MARKIZE
për ta errësuar dhe hijeshuar këtë Jetë idilike
që na duket, si një Ëndërr sublime
si një Film i pambarim
deri sa ta mbulon një Hije, pa paralajmërim ...

Dielli i VAN GOGHUT rrezatoi pa Protokoll
Pas një Freskie, edhe Zogjtë pushuan të këndojnë
Ishin të lumtur me Mushkonja në SHTOJ
DASHURIA i eksitoi, i provoi dhe i verboi ...
por përtej këtij Kufiri: nuk shkoj pa Portofol!

E mërkurë, më 13 prill 1983 - 2019, në Bruksel, gjatë 1 orë udhëtimi në Tramvaj numër 103
për në Spitalin Ushtarak
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TABLO - 35

VARIACIONE STINORE NËN METEORË
ME NIKITA HRUSHOVIN NË TUPOLEV ...
ZËVENDËSOJMË ME: “OV” - DHE ME “EV”
ÇDO KUKULL TOTALITARE QË NA SHET NË ÇDO SHTET
S’DIHET SE ÇFARË KLONI, DO NA HEDHË NË DET?
MIRË SE VINI NË SHESHIN SKËNDERBEG
ME GRUPIN “MOTORHEAD, U-2 and BONEY M“
IN CHAMBERS OF LORDS and THE SOVJET SUPREM!

I spiunuar në Shtratin tim të butë nga Duka i ALBËS
i këmbeva një ton Fjalë, për një Kamion Algash
dhe ika me një Dhi përçmuese, nëpër Alpe
Më mirë, t’i kisha dëgjuar Këshillat e Babës!

S’ka agoni pa Mundim, more i Zi
siç e dini të gjithë: s’ka Mal të pa Thi!
Okay, por jemi në orar Pune, o zotëri ...
a ke ndonjë informacion mbi këta Minj?
Shorti i Fatit të shëmtuar na fundosi
të humbur dhe të paprogramuar si Baloshi
në këto Dekore sorrash dhe horrorrësh ...
Më në fund, s’dimë as vetë, se çka mendojmë
por t’ia fshimë do Lekë, sa s’është vonë, SOROSIT!

Po të qesh Nuri i shpirtit, moj Bukuroshe
si Lulet, që parfumonin Horizontet e ngjyrosura ...
Po shuhemi si Zjarri i dehur, në Parajsën e Apostujve
- Ç’të bëjmë, e dashura IZABELË?
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- Heshtje dhe Meditim, na tha KORNEJI
se m’i lodhët Bolet duke blegëruar si Delet
ndërsa Punët kryesore, i leni në Duart e të tjerëve!
Pse gjithë kjo Zallahi e Katrahurë, nëpër Shkurre
merru me këto Versete e me këto Sure ... ?
Krejt Filozofia ime është për t’iu ikur gradualisht
Tollovive dhe Zhurmave debile, Histerive sterile ...
me i imagjinuar i paqësuar, ca të tjera Qytetërime
që e harmonizojnë Sferën publike me intimen!

Përmes një Pamje super dhelparake
ua hedh sa herë të dua Pashallarëve ...
Por a jam më i lumtur, i vetmuar mbi këtë Prrua?
për me të kuptuar: duhet me e ditë, çka po thua?
Duke i multiplikuar Vizionet dhe Imazhet:
u trullosa deri në ekstrem ... Kufiri i Njeriut me Shtazën ...
Çfarëdo mut Gjurme pa Hurme, në Ferre apo n’Eden
që mund të kem lërë pahir, në këtë Vend të pa Mend
dikush herët apo vonë, do vijë për t’jua përmendë ...
Ndoshta si Fenomen, nuk më takon asnjë Send
s’është krejt qëllimi Njerëzor, në intelekt to the End!

Të rrënjosemi më mirë, aty ku na pushon Epiqendra
për ta gjetur atë Urtësi, ku Fjalët nuk zënë më Vend
ku Lehtësisë ekzistenciale, s’i nevojiten më Emrat ...
Ngaqë e ndiejnë veten të qetë dhe të kompletuar
me “Metagjuhën“ sekrete, të lidhur me Shpirtin NUR
me diçka tjetër, që mbretëron komplet e fshehtë
para Gjuhës së njohur dhe pas Gjuhës së diktuar
ku çdo Gjë kuptohet direkt, pa e emëruar
sepse të vjen si një Evidencë e përjetuar!
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Misteri i Heshtjes, Alkimia e Jetës
Nektari i Vdekjes dhe i Gjallesës
Esenca e Energjive, Paradoksi i Kundërshtimeve!

I nderuar mik SHAMANË from HINDUSTAN ...
isha pa din, as iman, që sa vite në këtë Stan
ma shërove Shpirtin tamam, me një HIT “Amerikan”!
Idiotësia internacionale, me Biznes anembanë
e redukton në Mëngjes dhe në Mbrëmje
dimensionin poetik të Ekzistencës së rëndë ...
Mirëpo sipas SARTRIT, shtrirë me një Studente mbi Sanë:
ku është Burimi i informatave, që na i kanë dhënë?
Po esenca, përgjegjësia, ndërgjegjja: Sot ku janë?
Në shkollën e Lirisë së Lirë:
i kultivojmë të gjitha Shqisat, si degët e Lisave
Do të veproj me ju, si PRINC, i një Race soj:
ngaqë e di, sesa më çmoni në ANADOLL
dhe Mirënjohja juaj, vlen sa një kile Ftonj!

E jashtëzakonshmja, më duket më se normale
ngase e tejkalon të zakonshmen
Nuk jam mësuar me Përsëritje dhe Rutina ordinere
me një Jetë të murosur, në një Shinë pa kritere ...
Okay, me të burgosurit e Shtetit, por jo me të vetëburgosurit nga vetja
çudi që nuk e kuptoni, ç’është Liria as Jeta?
Nuk ua sugjeroj në LONDON: as Shpirtin me patkonj
as Pozicionin seksual, të Misionarit plot alkool!
Marr pjesë me ironi dhe buzëqeshje:
në Varrimin tim të përditshëm, nën britmat e Sirenave
Ecim pa e ditur se ku, mbi këtë Botë të shkretë
me një mori Peizazhesh dhe një Lopë me peshë
Ëndrra dhe Imazhe në bagazhe, për në KRETË
Kujtime dhe Shpresa, ende të paformuluara
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që i ngrehim pas vetes, sikur SIZIFI i hutuar
duke shpresuar, mos na hapet dikur, një rrugë e lulëzuar?

Na çliro, o Fuqiplotë, nga të gjitha Ngasjet totalitare
të Barbarëve të Diturisë, të Ideologëve për marre
me Modele perfeksioni, të fiksuara në Kokë të sëmurë
që dinë gjithçka mbi gjithçka, me një Vijë të imponuar
duke e ilustruar në Kafe, Formulën unike të Lumturisë
për mbarë Njerëzimin, nëpër Kampet e përqendrimit
por pa ia kërkuar Askujt, asnjëherë Mendimin!
Në këtë Mbrëmje të ëmbël e të lehtë, o Djem
do ngjitemi në Majën e SHKËLZENIT dhe Qafën e BORIT
ku ushton Zëri i Zanave, në madhështinë e Dekorit
mos është Hija e XHEVAHIRES, në kanalin IKS të ZOTIT?

Pështyma jote i lulëzoi Dunat e flakosura prej Diellit
isha duke studiuar me Profesorin, Kuranin dhe Ungjillin
Çka kam për t’i shpjeguar në Kuzhinë, Janis JOPLIN-it?
Kërkojnë 50 Hamaj, për t’i zbarkuar Thasët e Miellit!
A po ma gjen, o ISË, një Mjaltë origjinal te një Çoban
se s’na ngeli kush, pa na shitur llumin e prishur, për Çaj
vajgurin e Makinave për vaj ulliri? Një Popull maskara ...
E mjera SHQIPËRI e humbur, mes Dollarit dhe Stalinit
e fshirë nga çdo Etikë dhe bazat e Njerëzimit!
Nëse mundesh Mixha RAMË, pasi na bëre përrallë:
haje tash e pas, te ndonjë Dajë, një bukë me dhallë
se nuk mund t’iu bëj më tutje, Kapriçove të tua ballë!
Nxirri koshat e Mbeturinave, në Ditën e caktuar
se Komuna e MOLEMBEGUT s’mundet për t’i pastruar
me qindra Marokenë, Turq, e Zezakë, komplet të mjegulluar ...
Ju fton GJERGJ KASTRIOTI, diku në SKARBEG
për ta festuar Flamurin, me një Statujë për dreq!
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Mes gallatave dhe sallatave ... u bëmë gjithë perishan
si i zgjodhi Këpucët e mia, ky Pelikan marsian
si Fole pa qira, në KURDISTANIN IRAKIAN?
Frynte era e Djallit ... nën Britmat e Çakallit
s’kisha lekë për Taksi, në ora 3 të Agut
as Telefonin privat, të Mbretëreshës së SABAHUT
Rashë i zbathur dhe i akullt për një natë, në Kazan
ku mutësihanet e Lagjes, më shërbyen për Jorgan!
Dikush nuk piqet kurrë, me tha një Komshi hajvan
rri me Mendtë e një Fëmije, ec me Këmbë në Tavan
Por është e shkruar nga Fuqiploti, diku lartë ...
që të jeni gjithmonë Krenarë dhe Kryelartë!
Rreshtohuni dhe ladroni, more të paaftë
sipas Urdhrave të Komandës ushtarake
E pashë një Qenie fluturake të paidentifikuar
Sipas jush: A isha në gjumë, apo i zgjuar?

Çdo IDE personale, do të varet për Këmbësh
“out of the Door”në Sheshin kryesor!
Nuk do tolerojmë në qershor, Kapo arrogantë, të tipit Malësor
por Zhaba që zvarriten në Borë, për një Kore në Dorë ...
Hiqni këto Mure të kota, o Burra kanunorë
e shikoni Bjeshkët madhështore, të pajisura me një Kurorë!
Përqafoni Horizontin jetësor të pafund
e mos u kufizoni, si Bisha të egra gjithkund ...
Na iku Muri i BERLINIT ... Ferri i STALINIT
mos ndërtoni, o të shkretë, Mure të reja të panevojë!
Ideali sipas SIMONËS ishte Bomba seksuale
kurse për shumicën, Edukata erotike është graduale ...
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Po pushimin tim intelektual, në PORTUGAL:
kush e merr përsipër, në këtë Spital?
Se kam për ta shijuar me Fernando PESOA-në
në LEIRA, SETUBAL e VILA REAL, një Selam special?
A e ke planifikuar, sesi do ta ushqejmë Farë e Fisin
sesi do e kalojmë, me një thes Miell, dimrin?

I NEED YOU DARLING, para se të koritemi
isha Kloshardi i parë, që nuk e shiti Librin!
E kam Spleen-in, e Lemingëve, nën Valën e Vikingëvë
u kam besuar Orëve, Zanave të Malit dhe Xhindeve ...
Gjatë Pleqërimit tropojan, një dyshim Kartezian
ma bllokoi Mushkën, në ELSHAN ...
A po i thua kësaj Bolle, të ma lexojë këtë Filxhan?
Shkrirja jonë permanente dhe pra Fren, në çdo Terren
shënoi një Dashuri, që do mbahet mend, në këtë Tren
Më erdhi Zëri i Drerit, sikur një “Big-Bang”... !
Ushtarët ua ofruan një Supë pule, të Graduarve
idealistë të sakrifikuar, nën Komanden e të Tërbuarve
Me veprimet që keni bërë, në Muajt e fundit:
keni ngelur për t’u strehuar, nën Pendët e Pëllumbit ...
- Deri ku më do, o Burrë?
- Nga PRIZRENI e deri në ZHUR!
- Me duhan, raki e duar në Koqe: çka pret, nga ky i Droguar?
Pa dritë as strujë, pa e bërë asnjë Ditë punë:
m’ia falni për çdo Darkë, pak Bukë dhe Ujë!
Sorry, por jam mësuar me Mëlçi dhe Bukë Kallamoçi
kam dëgjuar që është në KOSOVË, një farë Met DOÇI ...

Lumturia na fton çdo stinë, në Luginat e Yjëzuara
duke e ndjekur Fantazinë, ngela pa u Fejuar!
N’emër të Kurvave të AMSTERDAM-it:
pushkatoni këta Alkoolikë të dënuar
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që na shiten si Artistë të mallkuar, pa na paguar ...
Pacifist i penduar: ua lëshoi Tanket
Turmës së revoltuar për një Jetë të siguruar!
Kështu e ka Bota: një herë, i lidhën Telat
të nesërmen, pa arsye logjike, i zgjidhën Velat ...
në Shoqërinë njerëzore, funksionojnë Gjërat çuditërisht
me Energji, me Antena, me Luhatje intime
të drejtuara, nga ca Parametra shpeshherë
emocionalë, irracionalë, të nënvetëdijes fine ...
Kështu, që dikush që ishte dje, krejt në rregull
mundet papritmas të nesërmen, me na dalë i çrregullt

dhe me e provokuar në Milet, kiametin
pa e ditur as vetë pse, me Tru të tjerrë?
Hoxha po e thërret Zërin: ejani për tu lutur, more të pa Fé!
Për sa i përket Restorantit: s’ka Midhje në REKEN e Ré!
I syrgjynosur në Kryeqytet: çfarë dite, po më shet?
e ke një Natyrë delikate, more Lesh: s’vlen as sa ky Dyshek!

Shqiptar i bashkuar me Mbretërit e FRANCËS
animoj si Valltar, gjithë Mbrëmjet e NANTËS!
Për Kamionin e Mallrave të pakontrolluara, në LANSË:
m’i ke borxh 100 Napolona ari, dhe një Unazë ...
Mos harro, që kam për t’u martuar, me këtë Thëllëzë!
s’numërohen Popujt e humbur, të llogaritur për Shtazë
të cilët i kemi mohuar dhe keqtrajtuar pa masë ...
rivendosur pa asnjë shans, në një Shinë pa Bimë
Pas rënies së Perandorisë BIZANTINE dhe Salsës latine ...
të ftoj gjatë stinës, në Hitin e MARVIN GAYE-t: “SEXUAL HEALING!”

Shkretim kulturor, brenda dhe jashtë Mërgimit
Përfundim i mbledhjeve qyl, në butësinë e Qilimit
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Për ty, mblodha Dredhëza, Mjedra dhe Manaferra
nëse të mësyj gjer në Shtëpi: A do më çilet Dera ... ?
Erdhi koha e Hamburgerëve dhe Milkshejkëve
e Mbeturinave, që krijojnë Obez jashtë peshave
Nivelizim i përgjithshëm, i Turmave të mesme
nga Vulgariteti, Mediokriteti e Publiciteti
pushtimi i Antivlerave, përtej çdo Realiteti ...
Kolonizim dhe Pastrim, i çdo Truri, me urdhrin e Shefit
Eliminim i pamund, i atyre që refuzojnë Rregullin!

Retrospektivë gjigante sezonale “New School”
në Qendrën e Artit Modern “BEAUBOURG”
instalim Zhelesh, të grisura në Gur
të Anarshistit Malësor SHERIFI, pas Festës “JOM KIPUR”
me Labradorin e MITTERANIT, çdo kohë i shoqëruar ...
Në Kullën e Gani BEGUT, ku s’punonte askush
të gjithë hanin Qengja të pjekur në Prush
duke korrur Fshatarët e shkretë, kusht e pa kusht!
M’u ngrit Morali, pas këtij kalaveshi me Rrush
nga askush me Kokë në Pus: Si me u bërë dikush?
Mora ca këshilla të urta, nga baba im George W. BUSH
kjo ishte Filozofia plot enigma, e BUSHMENVE në BUSH!

Kush çohet në çdo mëngjes, si Fëmijë duke ëndërruar:
dua të bëhem “Kritik i famshëm, i Arteve të bekuara?”
Parazit i Salloneve ... Partner i KING-KONG-ëve
Kundërshtar dhe i Besueshëm, i disa Oborreve
Objekt studimi superior, i disa Kolosëve ...
Zhigolo i ca Zonjave borgjeze me Pedrigré:
fitoja më shumë se në Skllavërimin, duke ngrënë Dhe ... !
Shija e qershive dhe Dekoret e lulëzuara të Kështjellave
ma kthjelluan Pamjen, me finesën e Mjellmave
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E rifreskoja shpirtin, në Oksigjenin e Bjeshkëve
sa herë e ndija veten, në Edenin e Teksteve
Në Zonën e Etereve, i përjetova me ty, 1001 Netët
nëpër gjithë Heksagonin francez, të stilit të vjetër ...
Mu hap papritmas, një Botë krejt tjetër
pa e ditur, se ku me e fikur, as me e ndezur?

I spiunuar në Shtratin tim të butë, nga Duka i ALBËS
hyra i zemëruar si një Gjel, në misterin ETRUSK, përtej Alpeve

E mërkurë, më 20 prill 1983 - 2019, në një Firmë Sigurimesh, në Bruksel ku shkoja për të kërkuar Punë
a mos ma sigurojnë Artin për dikur, një të Mërkurë, në Planetin MERKURË?
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TABLO - 36
FËRGËLLIME ZEMRE PARA PROVËS GJENERALE
TË BUKUROSHES JEZUITE AMORALE
“ALOWA FROM HAWAI” NË HYRJE E NË DALJE!
PSE IA OFROVE KOPUKUT TË MALËSISË
LULEN TËNDE TË SHENJTË MARISË
PËR TA PËRFORCUAR IDEOLOGJINË E PARTISË:
EJANI NË DASMË, ME CIGANËT E RUMANISË!

I armatosur deri në Dhëmbë, pas njëmijë Gajlesh
me një Mitraloz, që ua zbraz, një breshëri Fjalësh:
i pushkatova Krizat e mia të Reumatizmës, në Mur
vazhdova rrugën, duke i ushtruar Këmbë e Duar ...
Deri në Komën e ardhshme, në DHËRMI apo në LURË:
çka mund të bëjmë tjetër, me një Shpirt të filtruar
përveçse ta porosisim, një Peshk të pjekur në Gur?

Nëse e takon rastësisht, në Fushë KRUJË
Delen e lustruar të Rushe BRAHIMES, pak e lazdruar
nuk të lind ideja, që ta bombardosh KINËN, në fruar!
Shyqyr Zotit, shpikëm Mjete inteligjente e të rafinuara
mbi këtë Planet blu, saqë 10 herë për ta shkatërruar ...
Ecëm shumë shpjet me Shkencën, si Majmunë të civilizuar!
Koleksionova ca Hamshorë, në Diell dhe në Borë
por nga një marrëdhënie në tjetrën, në MANDRAGORË:
i shpëtova “Fist-Fucking-ut”, me një Peshkaqen
kjo Jetë qensh, të le shpeshherë pa Mend!
A ma këshillon një MEDIUM, në Prishtinë, o ALKENT
që t’më ringjallen dikur, ca Shpresa për këtë Vend?
Ia shpalosi Horri gradualisht Mollaqet rozë
me një Mut Prostate, nën Bel e poshtë ...
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Anëtar nderi, i gjithë Njerëzimit
i humbur, mes Tokës dhe Qiellit:
pas Luftës së dytë kundër Nazizmit ...
Më ngeli Dinjiteti i DE GOL-it dhe ÇURÇILL-it!
Me Neurone të turbullt dhe pa asnjë Aspirinë:
si t’u duka të Shtunën, e veshur si Kukull, në CETINË?

Për ta zotëruar Panikun:
u ngjitëm në “SPIRIT-NIL“ në shpinën e një Dallëndysheje
E njollosur me iluzione: çdo Bukuri është mizore!
Jemi Mëkatarë të pakandarë
që zhgërryhemi si Beqarë, nëpër Bare dhe mbi Bar
Romancat hispanike dhe idilet atipike, na zbukuronin për Mrekulli
Romantizmi teutonik, na shpërthente me plot Fuqi ... !
Festuam në “FOLK and COUNTRY“ me hallën NADIRE:
eukaristinë e Pluhurit dhe të Lagështirës ...
Për t’u kthjelluar në SHQIPËRI, ma sillni vozën e Birrës!
Sipas Filozofisë Sufiste të RUMI-t:
rrinte si Shtrigë e dështuar, duke gjëmuar dhe u ankuar
Që nga Lumi i TIGRIT dhe i EUFRATIT:
kishte ngelur si Qenie e tharë, pa një pikë Shiu n’inventar ...
Nëse dëshiron, o GJON, pasi keni ca Beqarë e Zagarë
mund t’a martoni në “Hart of LONDON”, me një Kumbarë!
Një miliardë KINEZË e ANGLEZË ... dhe UNË ... plus UNË ... pa UNË ...
“What e fucking Swing, JANE and JUNE!”
Héj, të hëngërt Dreqi, mor Kërcu ...
Çdo gjë e kthen si Hu, në Çorbë dhe në Qull!
- Si nuk i merr Burri 60 vjeç, Gjërat me pak seriozitet
por rri si Bolla e vrarë, duke u luhatur si Karkalec?
Mo zot më keq: me Çiftet e tu, si do bëhet ky Shtet?
- Mos u lodh kot, oj Halla XHANE, me buzë në Sherbet
e kujdesu më mirë, për Ushqim të mirë dhe Shëndet
se nuk jam kandidat për Mbret, as për Deputet ... !
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Dekretoj sa për qejf CONCERT ROCK në çdo Shesh!
- I mjeri Vëllai im, i hutuar dhe Sherif MUSTAFA në Varr
që na lanë si Pasardhës, një Mahlukat të droguar, nën Plaf
pa Shpi as Mulli, as Lesh mbi Vesh, me Shkarravina që s’ia merr kush vesh
për t’na i shlyer Emrat tanë, për pesëqind Vjet ...
Gajret ... Gajret, se të ftoj nesër, për një BINGO në Qytet!
Humb e mos të shoh, se na more fytyrën, o Puvesh
do i thërras Bythëzinjtë, që të dënon ky Hyqymet ...
E gëzofshi Vitin e Ri në këtë Shtet, i nderuar Milet!
Po e marr Tramin 33, deri në rrethin FLAZHEJ
për një Pako “Pom Frita” me Johnny HALLIDAY-në
Nganjëherë, kaloj prej Gastronomisë sublime, për Mbret
në Thjeshtësinë popullore, pa asnjë Salltanet
se të lodh Jeta gjithmonë me Havjar e Skampi përreth!
Nuk mund të jetë: Festë dhe Pushim përditë
dhe dikur na duhet patjetër, me nxjerr diçka në Dritë!
Dasmë gazmore e një Korbi në “SAINTE-MÈRE L’ÉGLISE”
që i gazonte Foljet dhe Ndajfoljet, nëpër Kampe naziste ...
E pyeta PRIMO LEVI-në, pas rënies me Parashutë: sa ju kushtonte dita?

I mendoj sa herë ato Tmerre të paimagjinueshme në fushën e Horrorëve
që mezi i kap Logjika e shëndoshë njerëzore ...
Kur e kalon ekstremin e Ferrit, përtej Velës njerëzore:
është shlyer komplet Emri, i çdo Krijese tokësore?
Je në një Monstruozitet për medet ...
në Ciklonin e Territ, të Barbarisë që të vret!
Mu rikujtua GARCIA LORCA në SPANJË
dhe poeti ROBERT DESNOS, në një Kamp të pa rrënjë
me Tekstet e tyre ... si antidot i Harresës!
Pse mbretëron AMNEZIA ... pse na përsëritet ULTËSIA?
A ka kjo Botë memorie, sens, drejtim, parim?
A na shërben si Leksion gjithë e Kaluara, Mistër SIM?
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Pse çdo Gjë, vjen, fshihet dhe ripërsëritet mekanikisht
Si të mos kishte ekzistuar, deri në infinit?
Pse na sundon Pushteti, Leku, Seksi, Lakëmia dhe Xhelozia?
Thua që Totalitarizmi, Fanatizmi, Denigrimi
Ekstremizmi, Verbëria totale ... Nihilizmi e Negativizmi
Poshtërsia globale dhe Terrorizmi, pra gjithë anti-Humanizmi:
na rikthehen rregullisht mbi Dhé
brenda një Ritmi të caktuar, një lloj Riti ciklik
si diçka e parashkruar, e programuar gjenetikisht
Festivali i vrasjeve masive, i Njerëzve të pa Ligj as Fé!

Në garat e Fantazmave, e Delireve dadaiste
nëpër Kështjella baroke dhe klasike, n’ushtrime patafizike
Aristokratët bërtitën nën duartrokitje:
“Vdekje për Poetët dhe rroftë Poezia!”
Kush mund ta imagjinojë “Ekon from ANDALUZIA”
në fundin e SILEZISË ose të MOLDAVISË, ku merr fund Magjia?
Urrejtjen e të Dështuarve, ndaj Lumturisë dhe Bukurisë
sikurse janë ata vetë: Ia duan të zezën krejt Njerëzisë!
I kallur nën një Diell tropikal, për ta plasur një Thi
Luftërat Gallo-Romake filluan nën Brekët, bojë hi ...
Do ju lë një moment vetëm, të koncentroheni në këtë Sobë:
e kam Urithin e Motit, që më shtyn në Gropë!
Mënyra aq speciale, me të cilën, me fiksonte në BELOEIL
ishte e denjë me Besimin puro, në Shpellën e LURDËS
të Çobaneshës me kaçurrela: Bernadette SUBIRU
Tani ma leni këtë Vajzë rehat, se boll e keni ngucë
a po e shihni qysh i vijnë Kafshët, deri në Gushë!
Ndize një Flakë prej Kashte:
Jam në mes, të një Tërfili me 4 fletë ...
kush e di, ndoshta do kemi fat në Jetë?
Prej zëvendësimeve deri në neveri:
harrova t’i festoj me ca Dragonj, 90 vitet e mia në INDI
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Shampanja me 12 Pushkë, i ngacmonte Orgazmat tona nën Kupolë ...
m’u zhduk Koshi i Kumbullave në BUKOSH ... ALONE IN BABYLONE!
Si me e çliruar nga Kapsllëku, këtë Kodosh nga MADERA?
Jeta na kaloi si ERA, sa çel e mbyllë sytë PRANVERA ...
Kjo punë ishte, sipas Agallarit, me mend të vjetra:
me hy për këtë Derë dhe me dalë nga tjetra ...
Ndarje të Çmimeve artistike të vitit, në DOBËRDOL:
me parakushte dhe zarfe ... Okay, do veproj!
Vjet e kishte HASANI, sivjet e ka radhën MAGARI
- Po, ARTI, e niveli i Kritereve, zoti Kryetar i shpëlarë?
- Kush po pyet, dhe kujt po i ha palla, o Burrë i paparë!
T’i mbajmë me çdo kusht, Lidhjet primitive, Monopolet
Dredhinat shoqërore dhe interesat provinciale ...
t’i ndajmë të gjitha Tenderët komunale e regjionale
Çmimet dhe Projektet mes nesh ... si në Festivale!
Kush po na kërkon llogari, në këtë Milet, o Kokëlesh
që n’esencë, vepron si né, për zi e për dreq?
Pra, le t’ia plotësojmë Qejfin njëri-tjetrit, shoku PJETËR ...
Vlera e vërtetë, do na vërtetohet në Jetën tjetër
Ha ... ha ... ha ... Lage gojën me një Pjepër ... !

Waou: mu ngrit Shpirti peshë, për Trupin e SAMANTËS nëpër Bjeshkë
Me i kombinuar të gjitha ... s’është një Fjalë goje
lidhur për Toje: s’më kujtohet kënd doje?
Shpërbërje vjetore dhe shekullore
në Top Listën e Popujve të talentuar, me të fikur
Jemi shpikësit numër 1, të “Dekonstruktivizmit”
sipas mikut tim DERRIDA, por pa e ditur!
A kanë nevojë për moral, Marsianët e djersitur?
Kalle një MONTE-CRISTO me Fidel CASTRON, në Hamam
Nën Shelgjet e dikurshme, pa “amstram-gram”:
më mori Malli për ty, moj e dashur, n’AMSTERDAM ...



308 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Më vijnë ca Valë sentimentale mjaft të çuditshme
në Radio Stacionin F.M. “Dashuri paskaj, vetëm për TY!”
Shlyerje e një Gjaku anonim, në bulevardin e Zdrukthëtarëve ...
I rashë kryq e tërthor krejt SAHARËS, në Planetin e Urrejtjes ...
Çfarë fundjave plot kureshtje!
Padrejtësia, Lëçitja, Mohimi e Përjashtimi, më zhysin në një Hidhërim
bini shehadet, o Burra, për një fije Mirëbesim!
Kurse të gjithë, sipas Teksteve të shenjta
Pleqësive antike, Filozofive humaniste:
pa dallime racash, ngjyrash, bindjesh ose besimesh
kërkojmë në Esencë: liri, dashuri, harmoni e lumturi ... !
Një ëndërr subkoshiente, gati gjenetike në Alkimi
që na murmuron si jehonë: Unifikimin njerëzor
Harmonia superiore e Përfundimit jetësor!
Dikur Peshk, dikur Zog, më në fund Njeri:
Si lidhen këto tri Shkallëzime, në një Vijë pa kufi?
Nga vjen pra kjo ide, pasi dini çka nuk di:
e Shteteve të Bashkuara dhe t’Unionit Evropian
e Lidhjes së Shteteve Arabe, Latino-Amerikane
Anglofone, Frankofone apo Sllave?
Imagjinoni, nëse Bota do e përdorte vetëm për Mirë
gjithë këtë ENERGJI potenciale, aq kolosale
për një Ndërtim pozitiv dhe një Bashkim magnetik?
Kurse sot, po na derdhet kot dhe më plot mundim, si një HELM negativ
sa për Shkatërrim, Përplasje dhe Përçarje
duke infektuar dhe degjeneruar Popuj të tërë
me shekuj dhe dekada ... aq Breza të shpërbërë
gjithë ajo Utopi, ai Humanizëm kurues, për një Njerëzim sublim!
Kështu, që na vijnë detyrimisht Luftëra, Urrejtje dhe Plagë anembanë
që e mjerojnë dhe turbullojnë pa nevojë, krejt Dynjanë!
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Ta pyesim veten: sa kohë Qetësi, Paqe
Normalitet dhe Mirësi të vërtetë, në një Shtet
ka njohur realisht Kombi shqiptar
gjatë tre mijë viteve Histori? e PSE?
Nëse ekzistenca e një Personi apo e një Kombi
është e programuar, në Vazhdimësi kohore
vetëm në vuajtje, lot, ofshamë dhe horrore:
Kush do vjen, me të përqafuar dhe me të marrë për Dore?
Kemi njohur vetëm mohime, sharje, plagë, fitore e dështime
vajtime e krime, eksode, zhvendosje, çrrënjosje dhe okupime
djegie, revolta, shfarosje, kërkime apo pastrime ...
Si ke pastaj për t’u strukturuar, si FRANCA, SUEDIA ose GJERMANIA?
Për ta ushqyer gjithë Shoqërinë e hutuar
në Harmoni, Afërsi, Dialog dhe Dashuri?
Sinqerisht, o MIQ, është një Problem serioz
që duhet pleqëruar urgjentisht me Komshinj!
Ku e ka Origjinën, ky tip Fati ...
e cila është Diagnoza, e këtij Rezultati?
A mos lindem të nëmur e të mallkuar, prej nga Fillimi?
A ishte diçka e shkruar, sipas Kuranit dhe Ungjillit
e programuar për neve, nga dikush atje Lart
për t’mos na lënë me ecur, më mirë e më larg?

Më thoni: A mos është Bota fajtore
për gjithë këtë Padrejtësi dhe Fat të zi?
A mos kemi edhe ne, ndoshta pa e ditur
një lloj Faji, ose një Përgjegjësi?
Duhen hapur Sytë, dhe menduar një Ardhmëri ...
sepse, nuk zgjidhet gjithë ky Problem, aq me rëndësi:
me “Seriale Turke“ dhe hajgare, nëpër Shtëpi
me “Telerealitete bunga-bunga dhe me Portokalli!”
I ftoj të gjithë Pleqtë e Trojeve shqiptare, kuq e zi
që ta ndajmë së bashku, këtë super Pleqëri!
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“Late i Merda” ... amore mio, Miss ANGJELA
nëse e takon një Lopë në vrap, në CASA NEGRA
zbrit nga Treni i Babademit, pa “AUSWEIS”
dhe gjeje në Bjeshkën e bardhë, një Lule “edelweis”
WHAT A SMILE, GRACE ... STRANGER THAN PARADISE!
Shiko, a mos po na çojnë këta Muta të robotizuar
në një Kamp gjerman, pa llogari as kusure
ngaqë një pjesë prej nesh, ju dukem si Ciganë?
Siç thoshte Nëna ime, shqiptare e MALIT të ZI
e cila e kishte fshehur Testamentin Kombëtar në Gjinj:
ti, o Bir, ke lindur i zgjidhur, pa zinxhirë, totalisht i lirë!

Askush, nuk e di pse?
As PARISI, nuk e kuptonte këtë Delir ...
Për mua ngelet një Mister
duhet ta pyesim Bosin në Qiell!
Nëse më takoni me Claudia SCHIFFER-in
Kate MOSS ose Naomi CAMPBELL-in:
ju ftoj një Mbrëmje të gjithëve, këndej e andej ...
te Kulla e Sadri REXHEPIT, në fshatin VUTHAJ
dhe ua siguroj, nga një Pulë të pjekur
me ca Perime të skuqura në Hell!
- Go to the Hell, MEN ... I want a YACHT in SARDAIGNE
- Ah ju raftë Pikilunza, more të shkreta, të pa Mend ...
a nuk u lodhet më, me JET-SETA, në çdo Vend?
Jam kushëriri i Shqiponjave ... dhe buroj nga VALBONA
E kam shpirtin transparent, si ky Ujë që rrjedh, mes Shkëmbinjve
nganjëherë, si Ujku në gjueti, e mësy një Dele, dhe e ha nën Hije ...
vetëm ZOTI mund ta dijë, sesi më vjen ky CUNAM Poezie?
Fjalë me ritme, muzikë dhe asonanca, metafora dhe imazhe të papara
sesi fryjnë në Mendjen time, tash sa vite, këto Stuhi imagjinare?



FESTIVALI I  PASIONEVE | 311

Mbylli pak Perdet, në këtë Hamam
që ta shijoj Pjeprin, me kujdes maksimal!
Do meditoj ca kohë me Edgar Allan POE, në lindjen e Qejfit seksual ...
Jemi Kafshë si gjithë të tjerët, por të veshur, si Çobanë në Stan
Shpeshherë, iu bëjmë të tjerëve Moral, për të qenë vetë, sa më amoralë
Bëni siç them unë, por mos veproni si unë!
Merrni mësime te Klerikët dhe Politikanët
Masonët, Mafiozët dhe Kokainomanët ...
Flas diçka zoti PJETËR, por mendoj diçka tjetër
dhe veproj prapë ndryshe, me instinktin e vjetër!
Ha ... ha ... ha ... ec e gjeje të Vërtetën
me këta Hipokritë jezuitë, që t’ikin si Lepuj?
Jeta është vetë, Leksioni kryesor i kësaj Bote:
OXFORDI praktik, Thelbi qendror ...
ARTI: për ta konsumuar sa më bukur Jetën
dhe për ta përjetuar sa më lehtë Vdekjen!

Vdekja është e shënuar, si Pyetja dhe Përgjigja
në Bërthamën ekzistenciale, që nga Lindja ...
E kupton direkt, që çdo gjë është provizore
dhe e kufizuar në Kohë, e dalë komplet Dore
Nëse e realizoj si premtim, Misionin tim:
do ju përshëndes dikur, si Artur REMBOJA
para se të gjitha Gjërave, t’iu dalë Boja!
Duhet shkuar sa më parë, pa Dollarë, nga Esencialja
nga udhëkryqi enigmatik, i Sensit ekzistencial
duke evituar mundësisht, çka na duket Banal ...
Me u përmbledhur si Burrë, trup gur
ashtu siç e kam pas afirmuar dikur:
“duke reduktuar çdo gjë në Minimum
për ta gjetur veten në Maksimum!”
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S’po i dërgoj askujt një Ftesë
për Martesën time me këtë Konteshë ...
Ngaqë “A”-ja, merr Shpërblime me Lekë
kurse “B”-ja, Depresion kronik nën Brekë!
Sa është sipas Normave nëntokësore, Paga mujore
në Varrezën e Shtrigave të SHEKSPIRIT
duke ngrënë Patate të ziera, brenda Mullirit?

Lundron mbi Lumin xixëllues të Dashurisë
deri në Agimin e Shpresës së Njerëzisë!
Në këtë Qiell blu azuri, plot Dritë dhe Diell:
i armatosur deri në Dhëmbë, pas njëmijë Gajlesh
me një Mitraloz, që ua zbraz një breshëri Fjalësh
i pushkatova Krizat e mia të Reumatizmit, në Mur
vazhdova rrugën, duke i ushtruar Këmbë e Duar ...
Deri në Komën e ardhshme, në DHËRMI apo në LURË:
çka mund të bëjmë tjetër, me një Shpirt të filtruar
përveçse ta porosisim, një Peshk të pjekur në Gur!

Të mërkurën, udhëtova papushuar drejt MERKURIT
M’u hapën përjetësisht, HORIZONTET e NURIT ...

E hënë, më 25 prill 1983 - 2019, në Bruksel, në Tavernën: “Le Chalêt de Ganshoren“.
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TABLO - 37
INTERNACIONALJA E IDIOTËSISË PLANETARE
NË RITMIN E PARAKALIMEVE USHTARAKE
GJATË DEFILIMEVE TË 1 MAJIT, TË MBUSHURA ME MEDALJE ...
KALAVESH RRUSHI E FRUTA TË PAPARA
NË VESHËT E PAPËS: “HAJDAR AGA“
QË MEZI U NGJISTE GJALLË, NËPËR SHKALLËT E PARAJSËS ...
NËN VËSHTRIMIN E ÇORODITUR
TË FSHATARËVE TË RRASKAPITUR
PA KARROTË, RREPË, BIZELE AS MASHURKA
DHE NJË FUND-VITI NË PAZAR, PA ÇURKA!
LËMOSHË, O LEXUES TË PA AJARË:
A MOS I KENI PESË DINARË, PËR NJË KUMBARË?

Gjatë një Nate me vapë, që ende nuk mbahet Mend:
EROTIZMI kulmoi prej Prishtine e në Tiranë
RINIA E BLLOKUT, s’dinte kë ka Babë dhe Nënë?
fitova Oskarin e Ereksionit, në ULPIANË për Nam!
Pa formalitet as famë ... në lagjen e Ali Demit:
Mixha ENVER, m’internoi në një Kamp në HËNË!
MONEY ... MONEY, iu thashë PINK FLOJDAVE, në Banjë
dola i pastruar nga Truri, si model i Partisë Nënë
dhe mësyva me një Deve surrealiste, plot kapriçe
Shkretëtirën e shenjtë, ku lindën 3 Besimet monoteiste!
M’erdhën sa VIZIONE humaniste dhe hedoniste
me mikun tim minimalist, Jean GROSJEAN ...
Shpika me një Fallxhi dhe një Hajgarexhi
përtej Urës së Gurit, në të vjetrën Çarshi:
një koncept të ri, për Poezinë post-moderniste
në Tropojë, Mirditë, Has, Vuthaj e Grijë!
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Lisat frutorë bulëzojnë mbi Trupin tënd pranveror
Ritet tona sensuale, kishin shijen e Tokave, nën Borë
Inauguruam “SIMFONINË E DASHNORËVE”
pa Lule as Kurorë, me grupin mitik “THE DOORS”
të desha aq shumë LEONORË, në Heshtjen e Bjeshkëve në VERKORË!
Qenka totalisht i krisur, ky PITT-BULL, krejt fodull
futja një Pjatë Qull, se po më duket në Tipare, si një Majmun
kush i kupton këta Tipa, që veprojnë gjithë Ditën, si me qenë në Gjumë?
Si kalohet vija e Ngjyrave, nga e kuqja në jeshile
pa pasur nevojë, për të shkruar me Babën MZAT
magji, mallkime dhe sehire nën Shtrat?
Historia e Pikturës, ka mjaft vuajtje anonime!

Na u shujtën ca Breza, të lidhur me Zinxhirë ...
Shpejtësia e Zërit ... Mirësia e Njerëzve të mirë
Horizonti i fundit, në këtë BOTË të pambërrimë?
çdokush, ta krijojë të vetmin ELIKSIR
përtej të Mundshmes, në Jetën kuptimplotë
që të pajtohet me Ëndrrën e tij të lirë!
Një Kopuk hajdut, i kaloi ca Spiunë alkoolikë në KORFUZ
i shkolluar në Trafik, në shkollën e Karteleve me Dinamit:
“Far e Fiks e Al Pazar - Big Brother and Sister IKS” ...
Por e denoncoi në një Bankë, Gordon BANKS, një Emigrant
që e kapën të xhumanë në MEKSIKË, me një Elefant
ëndërronte i shkreti, sipas Filmave BUFFALO BILL, me “Ranç”
një fundjave përrallore plot Stil, në MIAMI BEACH
sikurse Julia ROBERTS me zotin Hugh GRANT ...
Padroni kërkonte Gurë, për ta ndërtuar një Mur:
por i vinte çifti i BODLERIT dhe i ARTOSË, të parruar
për të fituar pa Punë, ndonjë Lek qyl
duke pirë Whisky dhe pshurrur mbi Qilim!
Filozofuam imtësisht, mbi Marrëdhëniet e ardhshme
të mundshme ose të pamundshme, n’Horizontet e skajshme:
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mes Artit dhe Materializmit, mes Pushtetit dhe Kultin e Vjedhësit
mes bazës Proletare dhe super Strukturës dirigjuese
ndërsa në Pallatin përballë, dëgjoja Fjalë poshtëruese!
I porosita dy Këlyshë të vaksinuar me Puding anglez
për të ma gjetur në LONDON FEST, një Nuse pa mafez
që më këndon si Bilbili, në çdo Mbrëmje dhe Mëngjes
Baladen e Marinarëve serbes, pranë Portit në ANVERS!
S’kishim Kulturë pune, o Burrë ... vetëm Kulturë Qejfi
Dembelët e Stambollit, por pa Saraje dhe Hareme
jetonim pa dietë, me asistencë, bakshishe dhe peshqeshe
Kur dëgjonim pahir, duke përtypur Gumë, fjalën “PUNË“
u sëmurnim si Kërcunj, së paku për një muaj!
Paguanim Certifikata Mjekësore, me një Qull ...

Ha ... ha ... ha ... për t’u pakur së qeshuri
dihet pse ju kanë zgjatur Veshët, edhe këtij Lepuri!
Në KINËN postkomuniste, e fëlliqur dhe të pa Ajër:
a kemi me çka të merremi, tërë Ditën në SHANGAI?
Duhemi sa nuk përshkruhet, moj Penelope CRUZ
e ke Temperamentin spanjoll ... welcome in VERA CRUZ
Pasioni im murmuron, i fshehur nën Buzë!
Ki kujdes, o SKËNDER, se u bëmë anti-njerëz
totalisht të droguar, e pa Kujtesë të fiksuar ...
Flirtojmë përtej Kufijve ekstremë: Okay, por deri kur?
Guximi ynë në çdo Agim, do na fundosë në BUNË
i shtrirë në Arkivol ... një BLUES vjen për t’më shkundë!
Të lumtur gjer në atë Zonë, ku s’ka asnjë Furtunë
as Ëndrra, as Fjalë të kota ... një Përjetësi si Lumë
Plotësimi i paemër ... Shkrirja ultime në UNË!

Të kryqëzuar pa Diktaturë, nga Publiku i Viçit të artë
dhe injorantët e pafund, që s’dinë të lexojnë një Hartë:
u zhdukën me Buzëqeshje, duke i falur këta Majmunë ...
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Në këtë Delir magjik, m’erdhi Profecia në BODRUM: është tjetri im në Unë
e kemi një Dysh qiellor, një alter-ego, si Shpirt eterik, të fshehur dikund!
Ai që do t’m’i vjedhë si Bletë, të gjitha idetë
pa formuluar në Mesdhe, një Kërkesë shtesë:
do jetë i gëlltitur në drekë, nga Krokodilët e GUINESË!
Çfarë krediti kanë këta Tipa, të doktoruar me Plagjiatura
Punime Studentësh ose me Diploma të pakonfirmuara?
FRANCA vlon keq, si në kohën e Revolucionit borgjez
Në maj 68, kisha kaluar çdo Ndalesë pa dëftesë ...
por tani, mbi këtë Kalldrëm të lulëzuar për Festë:
po bie pak Shehadet, për një Pleqëri më të qetë!

A po na i hap këto Dosje, fucking MIK i mallkuar
që ta dimë së paku, kush na ka denoncuar
se për këtë Natë Bajrami, do ia falim një Bukë me grurë?
Të dopuar nga një DASHURI e marrë, pa Flamur
ishim në një Hipnozë të përjetshme, duke fluturuar
Ku do na çojë, gjithë kjo EUFORI e bekuar?

M’i jep bizhuteritë “BULGARI”, moj Bukuroshe
që t’ia mbathi sa më parë, në KALIFORNI ...
më mirë, sesa rutina e Punëtorisë, në RUMANI!
Çka kanë më shumë se ne, Yjet e HOLLYWOOD-it?
i kreva tri klasë Shkollë, në Odën e Hysen PRUSHIT ...
A merr pjesë këtë week-end, në Jogging-un katundar?
të luftojmë si Dragonj, për të Drejtat tona Kombëtare
si Anëtarë të Ballit Kombëtar, të pa kandar as ajarë!
Me Kapele republikë dhe një Kostum për Qeveritarë
dilte super i hekurosur, me Këmishë të bardhë në Pazar
- A mundesh, ti si POET, i pa Shtet
me na shpikur një Slogan për dreq, që e merr çdokush vesh?
- Po, more i shkretë, po sa Lekë po më jep?
- Një Çorbë, një Kafe dhe një Krevat për lezet ...
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“Everything is Okay, në Hotelin OKAY!“
Kur të dergjen Gjaja nga Kullotat, do gjejë të tjera idé
është një Botë misterioze dhe e padukshme, që jeton me ne ...
- A të paguan kush, o i Droguar
për gjithë këta Libra dhe këtë Mundim kolosal
Mendime të qëlluara qysh kur, në një Shoqëri çatall?
- Jo! Më shpërblen Fuqiploti dhe ky Popull dikur
Rinia që do vijë, me një Shpirt më të filtruar ...
- Ma mori Mendja, që nuk je normal
i abonuar në imagjinatë, me një Jetë-Karnaval!

Kaloma Çibukun e indianëve, për Ritin e miqësisë
u lidha me këta Fise pise, në emrin e Poezisë
Viktimë e ndershmërisë dhe e besnikërisë ...
Në EDENIN E GJITHËSISË, ndalohet pirja e Duhanit
OKSIGJENI i Lartësisë, të ngop me të gjitha Mirësitë!
Zëvendësoj në çdo moment, Qeshjet e Fëmijës
me Fantazitë e papritura, nga Lartmadhëritë ...
Veproj me vite, jashtë Urdhrave dhe Detyrimeve
ishalla do më prihet mbarë, pas ca Stinëve!

Nëse vjen ashtu Puna: Më vendosni në një Dom elitar
dhe mundësisht më celebroni, në një Dhé Kombëtar!
Organizoni një Fushatë në Top Channel ose TV. KLAN:
A mos skuqet nga Turpi i uzurpimeve, ndonjë Sharlatan!
Tek e fundit si Nip azgan i Dervish Luzhës, i Krishtit
i Moisiut, i Muhamedit, i Rumit dhe i Budës ...
si Kushëri “without Gang”, i Popit dhe i Rrokut
i Jazzit dhe i Bluezit, i Slamit dhe i Rrapit:
A mos e meritoj nën këtë Dardhë, një Pushim shqiptar
një Meditim mjaft të gjatë, në një Natyrë-ëndrallë?
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Shikoni o Lexues: isha i gjithkujt dhe i askujt
Shpirt puro Artisti, i papërzier në asnjë Klan
shëtisja n’imagjinatën planetare, si Kali azgan ...
Çka ju kushton, me më përcjellë si Njeri, me ca Shamanë
si në FESTIVALIN e VENEDIKUT apo të KANËS, me Muzikë e Shampanjë?
Kjo ishte për mu: “rruga e MADISONIT”
dëshiroj që të vini tek unë, si te JIM MORRISONI!
Ma rikujtoni Memorien, në Tokën e të parëve
o Bashkatdhetarë, edhe pse sot, ju dukem si Budallë:
dëshiroj Dajre, Valle dhe Art anembanë ... !
Të figurojë diku, një Gjurmë, një Kujtesë
pasi juve, ua kam dedikuar këtë Shkresë
Ta keni bile nga unë, një AMANET për qejf
tash 30 vjet nën Harresë dhe Mbulesë
me një Gjuhë që mund t’ua tundë, të gjitha Mendt e Kresë!

Jam për një Rishikim sistematik, të Miteve shoqërore
Folklorike, Kinematografike, Kuzhinore apo Kulturore
Për analizën e Spektrave të ndryshëm, mes Antenave
sistemimin e Lugetërve romanesk, nëpër Kështjella
dallimin intuitiv, mes Vlerave dhe Antivlerave ...
I arrestuar në Borë, nga Policia Politike:
fola për ca Njerëz të shkuar, në Kohën e kaluar
por më ngeli në Fyt, si i hutuar, Gramatika histerike
e ca Derrave të tërbuar, në Motele bastardike ... !

Moj e mjera ZAZIJË, me Pendla ekzotike:
merre Penën time dhe vendose në Bythë
se nuk ke asnjë lidhje, me këtë Vepër atipike ...
Mos harro, që më ke zhytur, ca dekada nën Hije
duke vrapuar pas teje, në Masazhe dhe Butike ...
Na erdhi Trami fiktiv 30 - për LEZHË
shko e zërja derën një Huti, për Drekë!
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A mos ka ndonjë Festë, nesër për në ERSEKË?
Lufta e Klasave: “Intelektualët nëpër Mina
dhe Fshatarët nëpër Tribuna greko-latine”

Kur të dënohesh 103 vjet nga Kryekomanda
për Rebelim, Agjitacion e Propagandë
dhe të fundosesh në një Greminë plot anza:
E kupton ç’të gjeti dhe ku gjendet Marifeti?
I pikëlluar deri në Lot, nga një Zog martir
i pashë fushat e Natyrës, plot Kunguj misirë
duke gjëmuar nga Building-et, të ndërtuara pa mëshirë ... !
Pse jemi aq anti-jetë ... aq sabotues dhe helmues?
Pse gjithë ky Shpirt shkatërrues e njollues?
Pse na pengon aq shumë Bukuria, Harmonia, Qetësia
Pastërtia, Virgjëriteti i gjërave, Transparenca, Thellësia?
Ku është Problemi dhe Thelbi ... çfarë halli Kemi?
A mos kemi lindur për medet, të lëçitur nga EDENI?

Kërkoj ca Dëmshpërblime simbolike, Emërime realiste
Mirënjohje emblematike, Falje humaniste:
Fanatikëve të Kampeve, të Furrave naziste
Prokurorëve të Gjykatave terroriste, Tifozëve të pastrimeve masive
Kulakëve nëpër Gulage dhe Azile komuniste ...
Duhet ta kalojmë atë Faqe, ta përjetojmë atë Mort
miqësisht, burrërisht, por siç duhet, parimisht
mbi realitetin objektiv të Fakteve, sa më etikisht
brenda një Vije të shëndoshë demokratike dhe morale
si GANDI dhe MANDELA, pa urrejtje të kotë, pa dëshirë për Hakmarrje
por me një Vërtetësi totale, dhe mbi një Bazë humane!

Pse na duhet çdoherë me fshehur, me maskuar
me deformuar, me montuar, me transformuar
me mashtruar, me makijuar, dhe me mohuar
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çka ishte autenticiteti i Fakteve, të përjetuara dikur?
Me manipuluar identitetet dhe biografitë
sipas interesave dhe çmimeve të Komshisë?

Nuk kërkoj asgjë tjetër, pos njohjen e Realiteteve
emërimin e Vuajtjeve dhe të Padrejtësive groteske
të cilat i kemi pësuar pikë së koti, si në Lojërat cezareske
thuaja gati, për një Qejf pervers, të një SHEFI ubuesk ...
nga Psikopatia totalitare e tragji-komike
e disa Personave anti-njerëzorë dhe danteskë
të cilët e kanë trajtuar Popullin tonë, siç kanë dashur
duke e llogaritur, si një Gur anonim, në një Lojë Shahu!
Nuk dëshiroj personalisht, sipas formimit tim intim:
as revanshim, as burgim, as pushkatim
ngaqë jam shpirtërisht Pacifist gjer në përfundim!
Por u duhen shpjeguar Rinisë, ngjarjet që kanë kaluar
anti-njerëzimi dhe verbërimi, kur ishim të klonuar ...
për t’i evidentuar Shërbëtorët, e Jetës së mallkuar
që mos të ripërsëriten Deliret, e Kohërave të shkuara!
Pse na duhet t’i shuajmë ose ti anashkalojmë, gjithë këto Tragjedi
si mos të kishte ndodhur asgjë ... pos një Film Whalt DISNEY i vizatuar
a mos jemi të predispozuar, për një Amnezi të paraprogramuar?
PEACE AND LOVE - BROTHERS ... Kemi nevojë për një Kurë!
T’i kapërcejmë tani ato Gjëra, si Burrat e Malësisë
por së paku, të kërkojmë një Emërim
e një Denoncim publik të të gjithë Ngjarjeve negative
që e kanë çuar këtë Popull të frustruar, në këtë auto-shkatërrim
dhe një Largim normal, nga Sfera publike
i gjithë Personave të implikuar, në Veprime katastrofike ...
Për ta shlyer definitivisht atë Episod të zi të Historisë
me Humanizëm, Pajtim shoqëror dhe pak Njerëzi
siç kanë vepruar në Gjermani, Poloni dhe Çeki ...
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Me logjikë kanunore, falën ata që kërkojnë publikisht Falje!
Si mund t’i falësh, ata që ta mohojnë paturpësisht
Realitetin e përjetuar dhe Historinë tënde të denigruar
deri në Ditën e sodit, duke t’ironizuar?
Kështu pra, do ngelet në mes nesh, në këtë Shtet
pa pikë nevoje, një psehe, një Vuajtje intime
nga një mungesë Etike dhe Sinqeriteti mes nesh ...
një Zonë errësire, një Plagë e gjallë, e mbushur Mllef
për Brezat e ardhshëm, që pinë Kafe në Shesh
por e cila do shprehet dikur, në një mënyrë irracionale
pa ia ditur Fillin, Sensin as Gramatikën esenciale!

Si mos me qenë të irrituar dhe të shokuar
nga gjithë këto Falsifikime historike?
Këta janë Historianët tanë të Doktoruar
që na shpërndajnë iluzione soporifike?

Ia ofrova Fletoret e mia, me Testament zyrtar
një Gjeraqine malesh, që më ka bërë të qaj!
Liria ishte jashtë çdo Çmimi, more Zagarë ...
O ZOT: ia rikthen pak Jetë dhe një minimum Gëzim
këtij POPULLI jetim, për hatrin tim!
I mërguar në çdo anë, prej Koke deri në Këmbë:
përgatis një PUÇ poetik sideral e universal
pëllëmbë për pëllëmbë, të Mendimit njerëzor unikal
nga Trupi hyjnor e astral, prej Toke deri në Hënë ...
Prej Polit të Veriut, e deri në Jug: “I LOVE YOU!”
Po na mbikëqyr mbi këtë Kolltuk, edhe Qielli Blu ...

Ju ndalohet Dhelparakëve, me bërë Flluska uji, nëpër Bunkere
pa e lajmëruar Ministrinë e Dallavereve
mora Hapa dhe Suposta gjatë dimrit, te Posta
për t’i përballuar Përgjegjësitë e Postit ... !
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I pasionuar në STREET ART, poshtë a lart
por i pabesë, ndaj Tuhafeve të Kafeve:
naiviteti nuk shkon, në atë Shkallë përpjetë
dhe Artisti i vërtetë, nuk e mbyt veten në Det
si Struci me Kokë në zall, ose si një Guaskë pa Jetë!
Këtu ngatërrohen, me dietë e pa dietë
Krijuesit e vërtetë, me Bankierët, Funksionarët ...
të uniformizuar e të klonuar, të lumtur apo të mjerë
me Kostume gri, Këmisha të bardha dhe Kravata
thua se është Bernard-Henry LÉVY, duke gri Sallata!
Nuk e dinë, me ua dhanë krejt Botën:
kush janë, as çka janë, ku shkojnë, as çka duan?
Në KOLONJË: a mund t’ma prezantojë dikush një Zonjë?
Ithtar i Ndjenjave romantike, në çdo Terren
dhe i Kurave termale, në një Natyrë që të lë pamend:
u betonova për së gjalli, në këtë Vend ... !
Gjithë ky Shëmtim përreth meje, më çmend ...

HI MEN ... I HOPE, IT’S NOT THE END?
WELCOME IN MY BARBECUE, NEXT WEEK-END!
Mirë se vini në Xhiron Çikliste Freudiane
nëpër Kanalet intime tuaja nëntokësore
përreth Ajsbergëve të panjohur ...
Një Misil armik, i siluroi Dëshirat e saj fëmijërore
në Golfin e GJIRIT PERSIK, i bardhë si Bora!
Në mes nesh, o LEXUES karabush:
a është normal ky “albanez“ i fiksuar në degë, si Hut?
Fishkëllimat e Brohoritjet, Talljet e Hajgaret
e lanë totalisht indiferent, këtë Gomar!
Fituesi e fiton, një Lepur të egër malesh
të kavërdisur një Ditë përparë, me Verë të kuqe sokaqesh
kurse Sabotuesi i Bashkimit Sovjetik, në KREMLIN:
një Stazh studimi Kromi në KRUMË, në anglisht ... !
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Telegram urgjent i “Shën FLAMANËVE“
adresuar “VALONËVE” t’amortizuar:
“Dita fillon herët në Mëngjes, more Palaço të asistuar
luajeni Prapanicën dhe punoni, nëse doni për të jetuar!
Pse na duhet neve, Robotët e Veriut, aq të disiplinuar
me paguar për Jugun e droguar dhe të destrukturuar?“

Gjatë një Nate me vapë, që ende nuk mbahet Mend
EROTIZMI m’hipnotizoi ... llava lëvizte pa rend
Fitova Oskarin e Ereksionit, në SUNDANCE
6 herë: “TOUR DE FRANCE“ me mikun LANCE
Me streset e Hamshorit, gjatë Epsheve të qershorit
dola i freskët, prej Oborrit të Robert REDFORDIT
dhe pasi isha i vetmi Njeri, në SOUTH DAKOTË
që iu fliste Kuajve në vesh, me një Biskotë ...
e mësyna me një Deve mistike, rrugën e Notit
në ato Shkretëtira të përvëluara prej Motit
nga Fjala e parë dhe e fundit e ZOTIT!

E diel, më 1 maj 1983 - 2019, në Bruxelles, në Kafen: “Grand Café“ de la Bourse, ku vinin dikur plot
Plaka të stolisura, me pallto lëkure, ari dhe diamante të pudruara nga Koka gjer në Këmbë për t’u darralisur
me disa të Humbur pa moshë sidomos Emigrantë të padeklaruar, punësuar, as siguruar që kërkonin
përmes një Aventure IKS një Mundësi më të lehtë, për t’u legalizuar kurse nëpër Fshatrat e tyre nëpër Bjeshkët
e mallkuara kishin lënë një tufë Gra dhe Fëmijë të paedukuar të pashkolluar as vaksinuar ... Ha ... ha ... ha
...
Ejani ta çojmë një Gotë RHUM kubanez për Karl MARKSIN, Rosa LUKSEMBURGUN
dhe disa Minatorë të dënuar nëpër RHURË
Ç’ke për t’i premtuar zoti ARTUR, atij që do të drogohet?
T’ia mbarojmë qejfin, duke e bekuar me ndonjë Plakë të parfumuar dhe një Raki të filtruar.
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TABLO - 38
TEKST PËR T’U PSHURRUR PAS MESNATE
NGA KËSHTJELLA MË E LARTË E ITALISË!
PËR T’IA UJITUR TRURIN ME POEZI, POPULLSISË ...
UA SJELL NË NISË, NJË VËSHTRIM ORIGJINAL
TË VERBËRVE, NGA GJITHË VISET E ILIRISË ...
NJË RILEXIM TË PAPARË NË BOTËN E MAGJISË
MES SHOQËRISË T’ABONUAR, QË NË DARKË
NË LIGJET E TRADHTISË DHE TË KURVËRISË ...
MIRËSEVINI NË KAMENICË, O MIQ TË LIRISË!

Të nisemi nga një Ujë, me Gaze minerale
për ta ndërtuar një Katedrale!
Shihet koka e mbretit, ALBERTI i parë
e fshehur nga Kali i madh, i ARRABALIT
në një Plan diagonal, në FUSHË TË PLANIT ...

Goditu siç duhet dhe rri si Njeri, i qytetëruar me Burra
e jo i shtrirë për gjynah, si Handikap në Kolltuk
duke dhjerë Fjalë të kota, si me qenë një copë Mut!
Mos harro, Biri i kujt je, more i trulluar
se nëpër Odat e Malësisë, dikur kemi pas sunduar ...
A ta thërrasim një Hoxhë ose një Doktor të diplomuar
për një verifikim t’autorizuar, nga Familja e çorientuar
që ta dimë së paku, në gjithë këtë Katrahurë:
A je krejt Normal dhe pse nuk do, për t’u martuar?
Duhet të ripërtërish rrënjën, e Lahutës së shkuar
e Fiseve stoike, të cilët kanë kënduar dhe rezistuar
e gjithë Rapsodëve të Kombit, që na kanë trimëruar ...
të na i pjellësh 10 Dragonj, për këtë Tokë të bekuar
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ne kemi jetuar me Mite, në një Memorie të trashëguar!
I mjeri ti për Mend dhe i shkreti Baba SHPEND ...
do ngelësh si VAN GOGHU, me ta falë një Supë, për sevap
S’po na lenë me vdek të qetë, në këtë Vend, plot Qen
ti qenke zierë në lëngun e Shejtanit, o crazy Men!

Ejani, more Shokë, totalisht të zhveshur e të tredhur
ka plot Lopë në këtë Fushë të kotë, për t’u mjelur ... !
Drita e Diellit i paralizoi, një kope Gabelësh
që u përlaheshin pranë Kazanëve të Malazezëve
të mbushur me Mbeturinat e franko-anglezëve
Erdhi papritmas një Mjegullinë e ANGELOPULOSIT, në Kufi
pallën 3 Zhelanë të zinj, për Dollarë dhe Viza në SHQIPËRI ...
S’dinte askush, se kush është, as nga vjen në këtë Gjithësi
por donte të ikte diku, n’Ëndrrën e Lirisë, pra të Dollarit e t’amerikanofilisë
Kujt i binte ndërmend, me Lëkurë mbi Kockë, për përrallat e ILIRISË?
Donim të zhyteshim edhe ne, në Konsumin e Njerëzisë ...
Të zhvendosur prej motit, SOFOKLIT dhe HERODOTIT
jashtë vetëdijes së thellë të Kombit dhe komplet jashtë Kontrollit
në një Gjendje të dytë, post-Mongole, gati komatike ...

Na u desh ta përpijmë përnjëherë, Robin dhe Botën
me i shfryrë ca shekuj Urrejtje, në kullotën e KOLKOTËS
për t’ia futur më në fund, sikur njëfarë NERONI
Flakën shëruese e pastruese, së Kaluarës kodoshe ...
për ta zhdukur çdo Kujtesë ose Civilizim në kthesë!
Të fillojnë direkt nga e para, çdo Gjë me ne, pra Bota e re, që nga Hiçi
të dalim nga Tragjedia pasive e IRIQIT, ta vazhdojmë logjikën e Komunizmit
Në Bulevardin e Amnezisë, që nga fillimi i Korrikut:
të hutohemi me Lojëra Fati, nën hijen e një Fiku ...
Pse ky shkatërrim i paparë, në Mjegullën e SHQIPËRISË
ky Vetëmohim fillestar, në thelbin e Historisë?
A mos na kishin faj Ullinjtë, Natyra, Malet apo Pemët
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Fabrikat dhe Infrastrukturat e mbarë Shoqërisë?
A mos i grumbulluam investimet e AMERIKËS?
M’u duk vetja në 1990, në një Komb të eksploduar
të shpartalluar, të skaduar, i overdozuar me Mëkate
Vuajtje, Tmerre, Errësira të panumërta dhe Inate ...
Një Kopsht Zoologjik gjigant, pa kafaze, as gardhe
ku dominonte vetëm instinkti primar brutal, i pafiltruar
Egërsia, Varfëria, Barbaria, Analfabetizmi i afirmuar
Vulgariteti, anti-Njerëzimi, anti-Vlera dhe anti-Shteti ...
Kishte marrë fund, realisht çdo gjë, në Kaosin e Kiametit
çdo shenjë Civilizimi, çdo Edukatë, apo Mirësjellje e Miletit
U rikthyem, siç tha VRIONI, të droguar, në VITIN zero të CIVILIZIMIT!
Kisha përshtypjen e çuditshme, tragji-komike dhe surrealiste
që kaloja, nga një GULAG i mbyllur Enverist, por me Kode të njohura
në një Zonë komplet të humbur, e harruar nga gjithë Bota
në një Azil Psikiatrik natyral, nën një Qiel krahëhapur
ku pas Mesnatës, të pickon një Akrep apo ndonjë Gjarpër ...
Një Spital, me përmasat e një Shteti sovran të pavarur
me 3 milionë Njerëz pa taban, që ecnin dhe vepronin
sikur Pulat pa Kokë, duke vepruar e deliruar siç donin!
Imagjinoja një Pllakatë - “Mirësevini në Folenë e Qyqeve”
me Jack NICHOLSON-in, dhe mikun INDIAN, në Mëdyshje
pa e harruar edhe Skënder SHERIFIN, i cili nuk e di ende
në cilën Botë është dhe ku ka shkelur me Këmbë?

Më kapi si një rrufe, në Mënyrë shpërthyese, krejt të papritur
një Emocion gjenetik dhe një Mërzi, me nota nostalgjike
gati e pakontrolluar ... Shprehja e një Dhimbjeje antike!
E vajtova, i zhgënjyer, këtë KOMB, që e dua aq shumë
të cilin e kisha imagjinuar, plot Virtyte historike:
gjenial, trimëror dhe shembullor, si dikur, në Vitet e mikëpritjes ... !
A ishim autentikë dhe të sinqertë, nën Diell apo në Borë
Burrërorë dhe Parimorë, me Zemër në Dorë
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nën Torturë dhe llogore, Kampe dhe Burgje?
Çdo Njeriu, mund t’i falet ndonjë e Metë:
mund të gabojmë nga Zori, ngaqë nuk rezistojmë
Dobësia, Frika, janë pjesë e Qenies humane
por ta pranojnë, që nuk jemi në Legjendat Persiane ...
t’i kërkojnë dikujt Falje, për Fajet tona banale!

Kush prej nesh mund të thotë, pa pikë Dyshimi:
“unë në ato rrethana, do kisha qëndruar Heroik
dhe Trim i pamposhtur, një Shembull ultra stoik?“
Nuk dihet kurrë o Miq, sesi mund të reagojë Njeriu
në Situata ekstreme dhe komplet anormale?
Kështu që duhet ta mbajmë mes nesh, një Mirësi
një Humanizëm thelbësor, mbi një shtresë Drejtësi
një Tolerancë në shpirt, një Analizë të Kontekstit
ta lëmë një Derë të hapur, mes Tekstit dhe nën-Tekstit!
Dikur ndoshta të tjerët: Mund të përmirësohen
të stabilizohen, të strukturohen e të ndërgjegjësohen ...
Çka do na shpërblehet pozitivisht, nga vetë Jeta
sepse, nga e Mira, mund të dali vetëm, një e Mirë tjetër
dhe siç thotë Proverbi i vjetër popullor: “Sa ka Jetë, ka Shpresë!“

Vallëzova nën Shi, me GENE KELLY dhe FRED ASTERIN
e kisha Trupin e lehtë dhe ajror, mes Eterit
si me pas ardhur nga Planeti i Misterit ...
Por çka ndodh me né, pas Frymës së fundit
a ia kemi zbuluar Jetës, të gjitha Parfumet?
A na rivijnë Kujtimet përsëri, mes Peizazhesh
si në një Paradë qenësore, një Festival imazhesh?
A na shkon Shpirti, në një Sferë të caktuar
dhe të panjohur nga ne, prej Atomi në Gur?
A mos ka një Mision tjetër, ose një Vazhdimësi
diçka që kombinohet në Forma të reja, me të tjera Energji?
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Piva një Birrë në BRUKSEL, pas “Palais des Beaux-Arts”
me Koreografin e famshëm modern, Maurice BÉJART
i cili kishte përqafuar Filozofinë Sufiste
të Dervishëve iranianë, që u luteshin për Nënën time!
Medituam së bashku, me pak Djathë në sahan
mbi format e ndryshme, të Besimit human?
M’erdhi një ish Shoqe modiste, pa pikë as presje
dhe ma sabotoi atë Muhabet, me këtë Mjeshtër të qetë
U riktheva si Mistrec, në rutinën ordinere të Pijanecëve
me një fije Stres dhe Hundët nën lesh ...

“ALLES GOED, MISTER MORRIS?
Fute Grupin: MOTORHEAD në MEMPHIS!“
- Lëri ato Pallavra dhe më trego shpejt, se çfarë Fisi je?
- Nuk di asgjë, o Burrë ... sesi më kanë regjistruar në SANTA FÉ
në këtë Komunë përdhé, ca idiotë të hutuar dhe të pafe!

Përfaqësoj 800 Shtëpi Krasniqe dhe 200 Vuthaj
plus 2 Qen dhe 10 Maçorra të Motrës sime, militante e politizuar
një Burrneshë from GANSHOREN, që mbështet Shoqata të panumëruara
në Partinë Socialiste belge, sociale për të droguar, por mjaft e diskredituar
pa e menduar së pari vetën, e rrethuar me një Thes Fatura të papaguara
Ishalla i vjen ZOTI ndihmë, se po e përqafojmë të gjithë Fikjen!
Në gjuhën frënge, o BABY BLUES:
kishe pasur mundësi me shkuar pak më larg
por kjo Punë, i do disa Ushtrime dhe Studime
s’përparon askush vetëm me Diskoteka, e Orgji fine ...

Të përndjekur nga Policia, me Motoçikleta dhe Shkopinj
gjetëm një Strehim pranë Engjëjve të mi surrealistë:
“ON THE ROAD 66” with Jimmy HENDRIX
Mos u dridh kot, ti Mik ... se po na sjell Xhevahire SADRIA, një Çervish!
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Specialist i Amalgamave të qelbura
dhe të “thashethemeve“ të pa Vlera
M’i vodhën sa çel dhe mbyll Sytë, gjatë Ndeshjes
një kosh Rrobe të terura, që ia kisha ofruar ZHULIETËS
Pirrolla i qoftë, se paska qenë mjaft i zoti
ai Mut, që m’i ka plaçkit, Zhelet e Robit ... !
Le ta dekorojmë, me Ministrinë e Sportit
në Qafë MORINË dhe në HAN të HOTIT!
I lumtur pa asnjë Koqe, para Lirisë së shfrenuar:
i ikën 20 Pela të dëshpëruara, në SINGAPUR
pa Leje as Benzinë për të udhëtuar: s’mund të paguaj ...
Do të pendohesh, more Pleh, se ZOTI sheh
Për ta përpunuar Tokën, na duhet një kuintal Pleh!

Me stilin tënd ekzistencial, aq hyjnor dhe ajror
i vesh Plagët e pashprehura të Botës
me plot Bukuri dhe Lumturi, i frymëzuar nga një Orë!
E ke Pafajësinë burimore, komunikuese deri në SIRI
s’mundem të mos e ndjek, me atë buzëqeshje si Flori!
M’u solli tri herë rreth Karriges, për të më bërë Hajmali
i thashë në avli: “pirdhu o Shtrigë, e mos të shoh më në Shtëpi!”
Plasaritje brekësh, Grisje këpucësh dhe pantallonash
në Parkingun e MOZART-it ... Sex o’Clock
Jashtëzakonisht ROCK, në EDEN-ROCK, ky Fok ... !
Detin e ka të poshtë, përtej Bariut me Kovë
LET’S DANCE WITH DAVID BOWIE
AND MICHAEL JACKSON, IN MEMPHIS - TENNESSEE!

Paralajmërojnë Mediat from U.S.A. një Uragan të paparë
nga Mëkati human, i Njerëzisë anembanë ...
një CUNAM DASHURIE, alla Skënder SHERIFI:
një Viç i vaksinuar, që si bie askush në Fije ... !
Kujdes për Kolesterol, dhe Vitaminën “D“
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dhe dije imtësisht, pse ke ardhur mbi këtë Dhé?
Pas 100 vitesh me Lagështirë: a mos e ke një PLAN “B“?

Mjaft më me këto Ambiente të degjeneruara
të leprozuara e të betonuara ...
Pallate që mbijnë, sikur LEGO fëmijësh, komplet të skaduara
me Fëlliqësirë e Polucione të paimagjinuara ... !
Interesant sesi Bashkatdhetarët e mi, aq të pa formuar
janë të programuar që nga Lindja, për të ndërtuar
vetëm Gjëra kaotike dhe të shëmtuara ... pa Estetikë të menduar
Shikoni arkitekturën e Qyteteve tona: sinqerisht, për të vajtuar!
Dhe na thonë pastaj, që një shqiptar, e ka konceptuar
“Taxh Mahallin”në INDI, e ca mrekullira të tjera, në TURQI
kurse na lanë Mbeturina dhe Horrore në krejt SHQIPËRI ...
Si s’erdhi dikush pak me Njerëzi, për t’i propozuar këtij Populli:
pak harmoni dhe bukuri ... pak rregull dhe qetësi?
Kah na vjen gjithë kjo Kulturë barbare
e kaosit dhe e çrregullimeve të çastit
e anti-logjikës dhe anti-sistemimeve
pulsi primar dhe kafshëror i rastit?
Pse veprojmë shpeshherë, në Top Nivel internacional
si individë të arrirë, kur gjendemi jashtë Shtetit
dhe si është më zi brenda, me një Çmenduri të pakufi
si të ishim në SIBERI, apo Turistë të huaj, në SHQIPËRI?
Thua se jemi Shtazë dhe që nuk e meritojmë të Mirën!
si me e pësuar një Dënim, pa ia ditur Origjinën?
Me inteligjencën natyrore dhe Aftësitë që kemi:
pse të mos jemi edhe ne, si ZVICRA, PARISI ose VENEDIKU?
Pse nuk dimë, apo pse nuk duam?

Si pjesë historike dhe evidente e EVROPËS
mes 2 Djepave thelbësorë të Civilizimit botëror:
çka na duhen sinqerisht, afrikanizmi, bizantinizmi
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ballkanizmi dhe arabizmi oriental?
Nuk po flas këtu për Besim, as për Fe ...
çka duhet respektuar, si çdo Qenie mbi Dhé
ngaqë i përket fushës Shpirtërore dhe intime të Njeriut ...
Po flas vetëm për stilin, mënyrën e Jetesës
Sistemin, me të cilin po veprojmë?
Kulturën referenciale, Organizimin shtetëror
Strukturën e Punës dhe të Mendimit shoqëror!
A nuk kemi Modele afër nesh, shumë më efikase
për t’u ngritur sa më lartë, me Shpejtësinë e Dritës?
Kemi jetuar dhe punuar si Emigrantë
me dekada, brez pas brezi, nëpër PERËNDIM
I kemi përjetuar dhe shijuar të Mirat e tyre
konstatuar ne vetë direkt, n’Ekzistencën tonë
se çfarë Rezultati kanë dhënë kudo, që herët, e jo vonë
gjithë ato Sisteme shoqërore e politike!
Pse duhet t’i marrim tani, Modelet tona kolektive
në fundin e Orientit, ku s’është fare, Baza jonë
i cili m’inspiron pozitivisht, në shumë Fusha intime
filozofike e spirituale, ndoshta edhe poetike ...
por jo, n’organizimin praktik jetësor të Qytetarëve
në Vijat ekonomike, politike e strategjike esenciale
të një Shteti ambicioz, demokratik e modern, brenda Evrope ...
Kemi se ku t’inspirohemi, më afër nesh
pa shkuar direkt në BANGLADESH!
Vlera që i kemi me shekuj dhe tonelata
brenda Kontinentit aq të pasur Evropian?

Në Metropole sikurse TOKYO, SHANGAI, HONG-KONGU
pa Shije as Humanitet, një Betonizim gjeometrik pa Shpirt e për dreq
Delire arkitekturale të ftohta dhe anonime:
si ke për ta gjetur Ekuilibrin tënd dhe Paqen e thellë intime?
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MY NAME IS ANDY WARHOL
I’M EATING A FISHBURGER
AND I TAKE MY ASPIRINE ...
DON’T TOUCH MY LIMOUSINE!

Na u prish Koka, me erëra dhe shira
Humori i zi pikonte mbi Çatitë e nxira
A po e merr një Vizë Kokainë, o Malësor
se të zhbllokohen Hundët, deri në qershor?
Jo faleminderit more Horr, pi vetëm Qumësht me Borë!
U dëgjua në HOT dhe në GRUDË një Zhurmë misterioze
që nuk e kuptoi askush, duke shkuar përtej Doze
Të rreshkur si Mishi i Fermës, nën Zjarr e Prush ...
po kush e keqtrajtoi Shërbëtoren në Dush?
Na mësyni Inspektor COLUMBO, me pallto pa Kapuç
për ta zbuluar gjatë Hetuesie, se kush ishte ai Hut?
Fryjeni me Mish e Raki, se ju rri i dehur deri në Gusht!

Referencat tuaja Biblike, i pengojnë pa limite
Ëndrrat e mia përrallore e poetike ...
Mbaje një Konferencë shtypi te lokalet e Gazetave:
“Times - Washington Post - Libération dhe Le Monde“
mbi Rezistencën e idealeve fëminore në Vitrinat iluzore
informonani mbi Angazhimin tënd, si Kryegjysh elitar
mbi Kryqëzimet kulturore, që në kohën e AVEROES-it, të parë!
Po i ndjek Sallat e Shitjeve në ankand
dhe Serialet televizive turko-latine ...
Shitni çka kam në JAPAN, te SOTHEBY’S and CHRISTIE’S
Kushërira jote, po më tërheq nën Çadër, me një Spec
s’e kisha besuar, që i ka Mendtë aq për dreq
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Të doktoruara në Shopping, Manikyr dhe Masazhe luksi
iu kaloi gjithë Jeta në Komente dhe Përbuzje
një Luftë mizore për “Marka dhe për Çmim“
thua që ishin duke u sakrifikuar për Çlirim!

Kapeni punën, more Bolla ... Kazmën e Çekanin
ta ndërtojmë SHQIPËRINË e re socialiste
sipas GRAMSHIT dhe LAMSHIT!
Merreni për shembull IZRAELIN:
si e kanë shndërruar gjithë atë Shkretëtirë
në një Kopsht plot Fontana, me Lule e Bimë?
Në moshën tuaj, e kisha gjysmën e SHKODRËS timen
me 100 Punëtorë dhe Hamshorë, që vinin në çdo Orë
nëpër Firma dhe Magazina, deri sa erdhi Tifoja dhe Lia!
Çka do realisht sot, Proletari modern, i Romaneve të KAFKËS:
Lekë, Makinë, Konsum, Pushime, Birrë, Sport, Kafe dhe Lojëra Fati
si në kohën e Jules CEZARIT ... n’Arenën e DOLLARIT!
Të jenë të mbushura me Rroba, Perime e Cikërrime
të gjitha Vetëshërbimet dhe Qoshet e Pazarit ...
Mos e shkel Pulën me Vezë të arta me Këmbë
se Prindërit e tu, s’kanë pasur Dentistë për Dhëmbë!

Me universin tim Mauresk dhe Aztek:
a kam një Shans, për t’i bindur Mbretërit SKOCEZË?
I bleva do Syze të zeza, për ca Netë të bardha në MIAMI
lajmëroma Bardhoshen time, nëse nuk vij në Shtëpi ...
çdo gjë shkon me Rini!
A ka diçka të re nga Kosova?
kalova ca Peripeci dhe u provova ...
Strategjia e këtij Polaku, u përhap te Sokaku:
propozonte Mallra të vjedhura, nga bandat e IRAKUT ...
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M’u duk kjo Ekzistencë, shtrirë që në dimër, në një Divan
sikur një Tregim amerikan, një Film narrativ Hollywoodian
i Roman POLANSKIT, Sydney LUMETIT ose i KUBRICKUT ...
E sjell përditë nga një Fletë, e shikon një Episod
deri kur të vijë papritmas, fjala “FUND“
Gajret, o mik: mos u hedh në Lumë!
mendoje Muharrem Bajraktarin nëpër LUMË ...
Kjo Punë qe si një Lule, që i bien Petalet
a iu frikësohesh pak a shumë, Migaleve?

HORTA na iku me Pare dhe Bagazhe në Mal
por na la një Stil të ri arkitekturor “Art Nouveau”
që do ngelet i shënuar, në Shpellat e LASKOSË!
Më falni, o Lexues: duhet të gjej Barëra qetësues
se Partnerja ime, po hedh Shqelma, pa një Knues ...
Thirrma ARIN në “DEPO” me ca VIPA
që t’m’i gjejnë ca Turshi nëpër Qypa!
S’po kupton e mjera, ku po shkoj
dhe me çka po merrem, ulur në Stol?
Dhe ka kohë, që nuk ka vajtur në SHTOJ, me ndonjë BOJ
pasi e kam pranuar për Grua, duhet që ta ndihmoj!

Të nisemi nga një Ujë, me Gaz mineral
për ta rindërtuar një Katedrale ...
Të shtunën, jemi të ftuar në një Ballo, në BALMORAL
te Aristokracia angleze, do provosh Kek me Çaj!

E martë, më 3 maj 1983 - 2019, në Bruksel, në sallat e Bibliotekës së komunës “Jette“.
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TABLO - 39
HISTORIA E NJË FËLLIQANI QË LUANTE NËPËR PIANO-BARE
ME NJË HUKAMË STËRVINE
PËR TA INFEKTUAR DHE NJË KLEÇKË DHËMBËSH ...
DËSHTOVA NË KËTË PLAN GOMARËSH
ME SA VITE-DRITË VONESË PËR PASHKË
NDAJ PARASHIKIMEVE TË PLANIT PESËVJEÇAR
NË VERI-LINDJE, PERËNDIM-AGIM!
NA MËSYU NJË PATË E KRISUR, QË KAKARISTE
REVOLTËN E SAJ ANARSHIKE, PA PIKËNISJE
NËPËR STACIONET KORSE, NË KODET MORSE ...
REAGO SIÇ DUHET, O BURRË, ME PENË E JO ME SHPATË
THIRRE SHTËPINË E GANI BEGUT NË MËRGATË
PËR TA PLEQËRUAR SIÇ DUHET, KËTË SITUATË!

Zonja dhe Zotërinj, pa Rob, as Fëmijë:
historia e Pikturës shtrihet si Batanije
prej PIKASOS, deri te BONNARD-i ...

Parkohuni siç duhet pranë Pazarit
nëpër Vende të caktuara nga Prefektura
kushdo që të jeni, Artistë seriozë apo fiktivë
ose IKONA mediatike, të stërfryra brenda Dite ...
se do ju kërcasë shumë shpejt Xhepi
me Gjoba të papara nga Mymleqeti!
Për sa iu përket Drogave të Qejfit
në Night - Klubet e famshme të Qytetit
do të furnizoheni, nga Miqtë e Kanaleve të Shtetit
se jemi edhe ne, në një Demokraci liberale e tolerante
sikurse Danezi, Holandezi e Suedezi ... që kanë tabane
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Mos bë Skandale të panevojë, duke bërtitur si Lopë, për një Dozë
dhe kur të hysh te Pallati i Leshit: ma përkëdhelë pak shoqen ROZË
përndryshe, t’i këpus Veshët dhe ia hedh Minakut për Festë!

I tejkaluar me kohë nga një Fuqi e pakapshme
harrova për momentin, gjithë Mjerimet e mia
U shtriva në hijen e Panjës, me Princin e SPANJËS
medituam mbi Etruskët dhe Pellazgët
deri kur filloi Nata e Kozakëve ...
Parfumi i Poleskave e nderonte Hënën
nëse pranon Hyjnesha, do takohemi të hënën!

Karriera e këtij Kleri mashtrues, do jetë pa Garanci
sipas predikimeve të Famullitarit, në ANNESI
A ta fusim në Satelit “Orbit et Urbi”
viktimën e Varrezave, që po e ndjek Struci?
Kufoma vinte me siguri, nga “Zogu i Zi“ ...
po Pulëbardha, pse heshti në MALËSI?

Mu ejtën Këmbët, nëpër Kalldrëme gri
po ëndërroj në Brigjet e një Lumi të ri
dekoruar me mjeshtri, nga Leonardo DA VINÇI ...
Nëse dëshiron për ta ditur se ku je:
verifikoje te Kafshët e bekuara prej ZOTIT
në Kishën e SHËN ANTONIOS ...
sesa përqindje Njerëzi, na ka ngelur në SHQIPËRI?
Në një Western-Spageti: THOTI fliste shqip në Shtëpi!
Në bregun e Detit grek, ku linden Mitet antike:
a ishte një invadim Turqish, apo Ujqish të uritur?
Me Turinjtë e mi t’Emigrantit:
shes çka kam, deri në Gjirin e OTRANTIT
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Ku gjinden Zhardhokët e Kërpudhave, o të Shkretë?
I kanë gjithë këto Male, pa ua ditur, Vlerën e vërtetë ...
Finesa ekstreme, e kësaj Zonje plot rreze
e bëri, që ta ngatërrojnë Oborrin e Peshkopëve
me Botën e Terminatorëve dhe Robokopëve ...
Po sa mbërrita nga MEDINA:
m’u desh një Dush ekspres dhe ca Vitamina!
Më pushton gjithë Magjia e Orientit
kur më puth dhe më përkëdhel mbi Dhé ...
Po i shlyejmë Borxhet e VORIO-EPIRIT
nëse martohesh me mua, brenda Ligjit
në Hapësirat blu, të Detit EGJÉ!

Tezë e një Gjimnazisteje të abuzuar në POMPEI
nga Hija e të ngrirëve dhe të hutuarve ...
a mund të ringjallem, në Poezinë e pakufi?
Rrugë e kufizuar, me një Drejtim unik, sipas Etikës së Mumieve
normal, kur shihen Buxhetet elastikë, në Ministrinë e humbjeve!
Kam ca Mallra të rralla, për ty, zoti Shef, në këtë Treg
Okay Baby: Pushtet, Biznes, Sharm and Seks
pa KORTEKS as KODEKS: t’i blej tiparet me Thes dhe plot Oreks ...

Fitova Bastin e Kuajve në: “Grand Prix t’AMERIKËS”
siguruam dy javë Pushime luksi, në Golfin e MEKSIKËS!
Dukesh tepër i kapluar, në Kopshtin e Xhuxheve
që kur të zë Gjumi i vonuar, në orën e Pulave ...
A mos njeh ndonjë Specialist, n’Odën e Burrave
që më këshillon imtësisht, në Koleksionin e Pullave?

Mbaji Sekretet për vete dhe mos ua dëfto Shokëve të tu
me një Spiun për Shtëpi dhe një Komb i pa Tru:
çdo informatë tejkalon pa hu, Mure dhe Dru!
Veshët e Partisë sonë popullore dhe shembullore



338 | S k ë n d e r  S H E R I F I

janë çdokund, në Qytet dhe në Katund
do rrish pa Akullore për ca Kohë, more PËLLUMB ... !

S’mund të lejojmë në LABËRI, improvizime dhe gabime
se për një imtësi, na u fundosën ca Perandori dhe Regjime!
Si t’u dukën për Dietë, gjithë këto Regjime?
a u regjistrove në FITNESS, me dhjetë MARILINE?

Shyqyr ZOTIT, në Momentet e fundit të Faraonit:
mu bëre Mike e zorit, dhe mu solle si Nuse ...
U kap befas, në Loton mistike të rrëfyestores
dhe ia hodhi një kore bukë, Sorrës ...
E bekova ROMËN antike, në Kanalin e Kohës
ROMUSI dhe ROMULUSI, ia nisën SHOTËS!
Do rrëfehem diku tjetër, në të ardhshmin Karnaval
në një Satelit udhëtimi, për në KAP KANAVERAL!
Kush do na i deshifrojë Valët tona Stërgjyshore
kur Vlerat po na zhyten, sikur Fjalori në Nevojtore?

Çka mendon mbi këtë Temë të paderman:
Kleriku Protestan dhe Lugati Sicilian?
Pse deshëm gjithmonë Prestigj dhe Famë
Luftë, Heroizëm, Tragjedi dhe Nam?
Kurse Danezi, Islandezi, Holandezi, Finlandezi
e shumë Popuj të tjerë, të Evropës veriore:
kërkojnë një Jetë individuale e shoqërore
të mirë dhe të qetë, harmonioze dhe paqësore
brenda një Kuadri njerëzor dhe ca Norma ligjore
të asimiluara thjeshtësisht si një Normalitet
dhe një Dëshirë për të vepruar, sa më sinqerisht
si Tipa të rëndomtë në anonimitet ...
Kurse për ne, me një inteligjencë për Dreq:
po s’u përmendem për diçka, mirë apo keq ... vaj, medet!
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Në heshtjet e thella të ANTONIONI-të:
e patheksuara është ajo më Kryesorja
në komunikimin Njerëzor, si nëntekst themelor
ndërsa në skenat New-Yorkeze, të Woody ALLEN- it
gjatë një Jogging-u, në CENTRAL PARK:
Klasa e mesme borgjeze, flet non stop, si një Papagall
për ta mbuluar Falsitetin e saj abisal ... Kush jam UNË në këtë Karnaval?
Në këtë Mbrëmje elektorale, para çdo Elektorati
do ta zgjedhim në “TAIWAN“ Miss-in, e Nëntorit!
po kush do më emërojë pastaj, pa Çaj: SULLTAN i Oborrit?

Udhëtoj për në PRADO, për t’i shijuar Veprat gjeniale
të Kolosëve italianë, holandezë, gjermanë dhe spanjollë
Kam takim me Venusin e VELASKEZIT
në Parkun “CAMPO del MORO” mjedis të Qytetit!
Shihemi pasdite për një Kafe në lagjen:
“PUERTA DE TOLEDO” me ndonjë ilake ...
Na lerë pak të marrim Frymë në paqe
shoku HITLER, i trulluar pa ilaçe!
Pse gjithë ky invadim dhe pushtim, për të përfunduar aq keq?
Po e incizoj ankthin, frikën, gërdinë, atraksionin, repulsionin
terrorin dhe psikozën, që ia shkaktove këtij Mileti, që në djep
me një Qen policor besnik, një Dashnore dhe ca Gjeneralë në rrethore ...
Më thirri “Markeza e BATHORËS“ mes llaçit dhe borës!
I kishim shkrirë Neuronet tona të ngrira
prej Kohës së Akullnajave, në Ngrohjet e pandara
Na u ndezën përsëri, llambat e Trurit
para përgatitjes së Ngjalave, në Brigjet e BODRUMIT
Për seks në SORBONË: je e angazhuar çdo Sezon!
Studentët do t’i dorëzojnë Punimet e Diplomave
para Janarit, me vulën e Sekretariatit, parakushtet e Dekanatit
dhe pastaj, mund të shpërndahen sokakut, si Dhitë e egra, rreth Pazarit ...
Kërkoj një Stan të qelbur, te Erik RÖHMERI
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regjisor tipik, i “Nouvelle Vague-s protestane“
Pse ia fute një Gjygym në Krye, nënës ELSHANE?
S’i numëroj Orët delirante, që i kam kaluar, pranë disa llafazanëve
kurse Mendjen e kisha në “1001 Netët pasoliniane!“

Çudi kur të Mëdhenjtë, nuk e durojnë njëri-tjetrin
psikopatë, histerikë dhe alergjikë, deri në Jetën tjetër
jashtë çdo Kontrolli, e përtej çdo Rezerve
pa asnjë Shpjegim human, logjik e racional:
çka ke për t’iu thënë Gjeneratave të reja
të rritura në dhunë, n’indiferencë dhe n’urrejtje
duke e grabitur një Pjatë gjellë, në një Qoshe të qelbur?

BIZNESS IS BIZNESS, O ZEF!
Duke e parë Diellin e zbehur:
t’i fshijë Përqindjet e mbjella, me qethjen e Deleve ...
isha mjaft FANS, i Kukullave të Hans BELMERIT
të çoroditura n’ekstrem dhe komplet jashtë Tefterit!
Erdha me një Pjatë të bukur, plot Fruta Deti
për natën e Krishtlindjes, tek Vjehrra SADETI
bëri pas Kafes me Raki, ca “m’xhi dhe sehire”
që ta lindim një Pasardhës të zi, në këtë Familje!
U ngjita papritmas, si Aktor from TENNESSEE
nëpër 600 shkallët e HITCHKOCK-ut
pas një Përleshjeje civile, me Kurvat e BANGHKOK-ut

HABLA ESPAGNOL, SENIOR GARCIA LORCA?
vazhdo e bjeri Mandolinës: “A LA HACIENDA“
deri në Këngën e parë të Gjelit, në gjashtë të Mëngjesit ... !
Askush, pos shokut tim Pop, në WOODSTOCK
nuk do të ndihmojë, në shpëtimin e Koptëve ...
Por çka do bëjmë me Fokat, më pyeti Bruce DERNI?
Pos Brizhid BARDO-së, kush do kujdeset për ta?
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m’i ranë Bateritë Radios, në këtë Kolibe me qira:
ngela pa e dëgjuar “Zërin e Amerikës”
Amanetin e fundit, të Kapedanit të MIRDITËS ...
Peizazhet po vajtojnë Lekun, që po i shkatërron, brenda Ditës!
Hej BILLY JEAN: I LOVE YOU BABY, WITH MARTINË!
Kanë marrë fund Haremet, more “Zhivotinjë” ...
Ndyrësia, Vullgariteti, Agresiviteti
Mosedukata: më pengojnë jashtë mase
nuk na kanë pas mësuar kështu, të Parët e Klasës!
Në gjithë atë Analfabetizëm, Mjerim e Skamje
që kemi njohur me Vite të tëra:
ka pasur rregulla, parime, zakone, kanune
një bazë edukative, e ca norma në Shoqëri
Fisnikëri, Burrëri, Sojni, Trimëri, e Bujari!
S’është problem Varfëria ...
është problem Sjellja debile dhe mos-Njerëzia!
Asgjë nuk e justifikon, gjithë këtë Gabelhane dhe Çoroditje ...
Sivjet, miku im: A pate ndopak Bereqet dhe Ullinj?
sa thasë me Gështenja i shite, me Motrat e SHPEND-it, nëpër METOHI?

Si e degjeneruan mbarë BRUKSELIN, me Spekulime imobiliare
Emigrantë të pagdhendur dhe Arkitektë për marre?
Ua recitoja BODLERIN, Fiseve MORMONE në ONTARIO
më propozuan një Pelë, që s’vlente as për Rodeo ... !
Dikush m’ofroi për respekt, ndaj Riteve kanunore
një Kafe me një “Burbon”, në një Tarracë anësore
Si puna e një Autori madhor, që i thoshte një Ambasadori
në një Metropol hegzagonal: “më prit pak në Trotuar
deri sa ta pi një Ekspreso, në këtë Bar plot Ciganë!“
Kurse ne “idiotët Malësorë“ aq fisnikë dhe burrërorë
ua çelnim derën edhe Armiqve, me revole në Dorë
që kishin për t’na vrarë më vonë, në Mars apo në Qershor!
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E nxora një Poet kloshard hyjnor, nga Proni
dhe e strehova me Besë, te GJON MARKAGJONI
- Ma mbani me Bukë këtë Mik të KERUAKUT, deri në Pranverë
O Burri i dheut, plot derman dhe Bletë
se pastaj në Aksham, do na ikë ky Sharlatan, pa fustan
me Ushtarët e NATOS në AFGANISTAN, për të na marrë Fytyrën anembanë
duke na futur si shpërblim tamam: një Bombë të Xhumanë ... !
- A po na rri sonte për Darkë, zoti SHERIFI
se ka 1 vit së paku, që nuk kam qeshur me Lot
duke u zhagitur në këtë Kullë, me Zhelane plot lloç ...
Po i thërras për të nderuar, siç është Zakoni tek ne
tërë Pleqtë e Odave të vjetra, gjer në REKËN e re
të shoqëruar me një Kuçedër, që të pret në Be!
Ha ... ha ... ha ... muhabete ... meze ... e Kokë Viçi në tenxhere
duhan ... verë dhe raki, mish e vezë në fëltere
Ma ke ringjallë o Zotëri, këtë Shtëpi! T’i çojmë Gotat për shëndet e lumturi

Ja injektova një dozë Hormone një Huti gri, i shtrirë si Bolla në Korridore
si ai Agjenti komik me Taksi të kuqe, e me Flokë bojë hi
që na gjurmonte bashkë me një Kushëri, nëpër Byrektore dhe Çajtore
I thashë një të Diell, me ironi dhe plot mirësi
mos u lodhë fare më këtë punë, o Burrë ...
- Ja ku e ke programin tonë të Ditës, more Fytyrë Zi:
je i ftuar kur të duash, për të ngrënë e për të pirë!
Raportin javor të Takimeve, ta bëj unë me ISËN
në KSAMIL ose DHËRMI, duke notuar me BERISHËN ...
Jemi dy badihavxhi, duke pritur ndonjë Loto qyl
kudo nëpër ILIRI, para se të ngelemi komplet Brryl ...

Takojmë Vipa, Animatorë, Drejtorë, Mitomanë
Harrabatijë, Artistë, dhe Minj të shkretë narkomanë
Burra me Emra fals dhe një pseudo Reputacion
që fshehin “Byrekët me Kos“ në Gazetën “Koha e jonë!”
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Tipa surrealisht pa Kokë as Bisht, komplet narcisik
që thonë “jemi në MIAMI, në ITALI apo KALIFORNI
kurse hanë Pilaf te Çobanesha e tyre, rreth Zogut të Zi“
Njëri prej tyre, i cili ishte para 1 ore në Skijë
mes “GSTAAD-it dhe CRANS MONTANA“
më doli papritmas me JET privat, te “BAR TIRANA”
ku isha duke pi dhallë, me Osman MULËN dhe VIOLETËN ...

Dhe më tha: “I dashuri Plak, që ke lëshuar pak Bark
a mundesh me ma mbuluar, Njerëzinë me një Plaf?
Të ma mbushësh pastaj, një Valixhe plot Dukat
se e kam një Biznes pa Taksë, në zonën e Naftës, në IRAK?
Ndërkohë, për një Sahat, ma blenë kudo nëpër Qytet
një Hamburger BIG MAC, për mua dhe Raperin TUPAK!

Tani më lini të qetë, bile një Muaj
në një Tempull të TIBETIT, ose në një Teqe ...
se më duhet për ta rigjetur vetveten
në një Heshtje totale, një Botë të fjetur!
Se këtu, me këtë Milet, të çoroditur për dreq
në një Kohë rekord: turbullohesh dhe rrëshqet
infektohesh, mjegullohesh, asfiksohesh
fillon me e humbur Gjykimin e pastër logjik
ngaqë në çdo Moment, je në një Lojë fiktive teatrale
në një Virtualitet raportesh humane, anormale
të kalkuluara, hipokrite dhe të pasinqerta
ku në asnjë Sekondë, s’triumfon e Vërteta ... !

Je në çdo moment, i zhvendosur nga Epiqendra jote!
Floton diku tjetër, por nuk e dinë se ku?
Dhe në Shoqërinë e sëmurë, ka shumë pak Antidote
Në një Univers, ku mbretëron vetëm përfitimi e interesa
manipulimi, mashtrimi dhe oportunizmi, pa Pendesa ...
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diçka që quhet: “antihumaniteti i pamëshirë!“
Të kapë një Virus i çmendur dhe natyrisht i paemër
të hipnotizon komplet, duke të lënë nudo e pa dinjitet
Fillon për të vepruar, në një mënyre absurde, aq shpejt
me një Mosvetëdije të çuditshme, që s’e kupton as vet!
Me folur lidhje e pa lidhje, duke gjestikuluar si i krisur
por pa e ditur fare për çka, as ku, ky Delir të qet?
Është siç mund të thonë Psikologët: “sindromi post - traumatik albanez”
dhe do ca Vite për ta kuptuar, me pak Whiski skocez!
Monologon ose zhurmon me Deliriumin tënd
prodhon Narkozë të përzier me Duhan ...
Nuk je në gjendje të koncentrohesh mbi diçka
as të dëgjosh me vëmendje, një Mik apo një Usta
aq je i shkapërderdhur dhe i çorientuar, krah në krah ...
Aty vetëm një Deve e SAHARËS mundet për të shpëtuar
me kusht që ta mësysh sa më parë, por i motivuar
Shkretëtirën e pamëshirë, në Gushtin e përfunduar
duke u lutur me Shpirt, në çdo Therrë dhe në çdo Pus
që UNI yt të ringjallët, nën Hi e nën Prush!

Para një Tabloje të Joan MIRO-së ose CHAGALL-it
më duket, sikur po fluturoj diku, për lezet
Ta shijova për merak Trëndafilin e fshehtë
e rivazhdojmë këtë Muhabet, në SAINT-TROPEZ, me kismet ...!
Këshilli i lartë Akademik i programeve shkollore:
vendosi që të mbrohet Magaria bashkëkohore
dhe që të inkuadrohet urgjentisht në Leksione
Veprat madhore të të gjithë Anëtarëve të Bordit ...
Na kuptoni, të nderuar Miq ... është logjikë pa Bisht
si kudo në Poste tjera, pasi që e kemi ne këtu një Gisht:
pse t’mos e mbështesim, botojmë, promovojmë
dekorojmë dhe gradojmë njëri-tjetrin
me lekë, tituj, emërime fiktive dhe ca çmime
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në vend që të zgjedhim Persona të huaj
të pasigurt dhe të paidentifikuar, nga Agjencitë e Sigurimeve?

Pse u martoheshin në Aristokraci njëri me tjetrin?
Që mos të lëvizin Pasuria dhe Pushteti nga Duart e tyre!
Çdokush e kupton atë gjë, dhe mjaft më me Qyfyre ...
- Okay, por sot dolëm nga Gulagu kino-sovjetik, me furi
është Demokracia dhe Transparenca, or Zotëri!
- Po, në Teori e në Letër, por kush po pyet për në Praktikë, o Fqinj?

Në jemi konkretisht në BALLKANI dhe BIZANTINI ... në mjegulli
aq larg Qeverisjeve në fuqi, në BENELUKS dhe në SKANDINAVI!

Më doli papritmas në arë, një Bukuroshe e paparë
e urtë dhe e bardhë, sikur Qengji mbi Bar ...
Ma prezantoj një Fis barbarë në ora shtatë
në fshatrat e KAZABLANKËS të MAROKUT
dhe gjatë një Darkë pa Barabë, në një Deal të prerë me Shpatë
një NUSE arabe që ma ofruan për sevap
kundër 60 Lopëve, një Kali, tri Gazela
dhe 2 Sëndukë të mbushur me Rroba ...
Deshën me më kurorëzuar me Imam, si Esnafë
por ika sa më shpejt, te Gëzim KAME, në KËRRABË ...
Ndërsa Vjehrra ime, që mendonte a mos jam hallakatë
ia kishte qëndisur Margarita XHEPËS, këto Çorapë!
Ndoshta Serge GAINSBOURG-u, i droguar Ditë e Natë
mundet me m’i kompozuar me ca Shtazë, disa Këngë
ngaqë këto Tekste nuk korrespondojnë, sipas tezes ZANË
me asnjë Normë muzikore të gjallë ...

Pata takuar dikur, Marvin GAYE në OSTENDË
në një Kafe kurvash dhe marinarësh, të pa Nënë
por i shkreti, ishte në hall të madh me Babën
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vajtova nga Malli, kur e vranë, deri në Mbrëmje ...
A thua, i cili Kritik i mirëfilltë, çifti i Aurel PLASARIT
mundet me i deshifruar dhe skanuar profesionalisht
Maskaradat e këtij Maskarai, që po i sfidon Analet?

Po të garantoj, me një Flijë dhe një Ftua
që ky POET, s’e din as vetë se çka shkruan?
Por nuk ka me çka merret, nuk di ç’të bëjë tjetër, për t’ekzistuar
fillon të shkarravitë në Letër ashtu kot, gjithçka i vjen, si i droguar
Kushedi sesa Lisa, deri tani, na i ka sakrifikuar?
E kemi për Detyrë, për ta mbrojtur Natyrën dhe për ta denoncuar ...
Sesi Ekologjistat nuk janë akoma revoltuar
me këtë Autor të pamposhtur e të pacensuruar?
Dhe shumë më Budallenj, gjithë ata idiotë të mallkuar
të cilët e kanë botuar, pa e lexuar?
Çudi e madhe, që nuk e kanë çue direkt në internim
me bartur Gurë dhe me bluar Millë!

Mirë se vini, Zonja dhe Zotërinj
të stolisur me Gëzofë Dhelprash
në SHOW-në e Jetës së përditshme pa rrjeta ...
Prej Kohës së Romakëve antikë: “O, Mamma ROMA“
Cirku ka vazhduar dhe do vazhdojë, sa do të ketë Njerëzim!
këtu poshtë, desha një Porosi, një Ndriçim, një ILUMINIM
diçka që e justifikon gjithë këtë Mundim?
Një Magjistar afrikan më përqafoi me Detergjentin:
“DASH dhe ULTRA BRITË“
që ti zbardhë Zhelet e arnuara nga një Gjyhnaqar
E pyeta veten që në Muajin e parë:
kush na kafshoi këtë Kodosh në VERMOSH?
Ali BRAHIMI i ZHERKES, ua zuni rrugën
në një Grykë të Bytyçit dhe u tha:
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“Dëgjoni o Burra, këndej nuk mund të kaloni
se do ju kthej të gjithëve, në Kosh!“

Okay, more Lexues i manipuluar nga çdokush:
do mundohemi për të vepruar sa më mirë nën RRUSHË
për ta dhënë një lloj Kontributi në DEVË dhe në PRUSH
por a njeh ndonjë Sojnike, e cila më pret në një Kolltuk
që mundet për të më mbajtur me Bukë dhe me Shurup?
Sim SMAJLI i shkretë shënonte Ngjarjet malësore
por ja dogjën, para se të vdiste, së paku 10 Fletore!
Dikur më kilikosnin Konteshat nëpër Kështjella
Jeta ime franceze, iu ngjante Tregimeve përrallore
Njëzet vjet Mbret në Hegzagonë, mu duk si një Orë!
Tani kaloi ajo histori, ti Vajzë ... dhe mos na bëjë naze
duhet t’i përshtatemi Skenarit të ri, me Dimijë dhe Nalle
duke rrëmihë Tokën e Zotit në BUJANË dhe në GRIJË!
- Ah të marroftë Zoti, more Zotëri, pa shpi as mulli:
a s’ke Propozim më të mirë, për në GREQI apo ITALI?
- Jo, se nuk jam marrur me Trafiqe, si disa Komshinj!

Në SCALA të MILANOS, e pashë me Mikeshën ANNIE
Spektaklin më të famshëm të Vitit të ri ...
Po e shfletoj sonte qetësisht me Ty, pa nostalgji
Albumin historik të Shekullit
ti, kishe pas lindur, o Djalë, për Jetën e Qejfit!
Por për Fat të mirë, aq simpatik dhe i lirë:
s’e ke harruar as Thjeshtësinë, as Humanitetin ...

Gjithë këto rryma artistike të cilat pushtuan Planetin
plot Shkolla filozofike që ende sot më rrëqethin
ma kanë hapur imagjinatën, sikurse PROFETIT, detin ...
M’u rishfaqën gjithë Hijet e Gjigantëve në Mur
të disiplinave krijuese: Film, Pikturë, Muzikë, Literaturë
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Pararendësit novatorë të Artit të filtruar
të inteligjencës njerëzore, të shpirtit NUR ...
Tash e pas Dëborës, m’ia thuaj ELEONORËS:
nuk mundem me humbur kohë me Parazitë
me Vampirë të KARPATËVE E TRANSILVANISË
që t’i thithin tmerrësisht, të gjitha Energjitë!

Veç i Plotfuqishmi e di: sesi jemi të ndërtuar
sesi ky Multiplicitet, me miliarda Specie dhe Gjallesa
është mrekullisht i organizuar, i arkitekturuar, i programuar?
Që nga Fëmijëria i desha Vallet Javaneze
Verërat franceze, Çudirat japoneze, Eroset suedeze ...
Trenat vazhdonin rrugën e tyre mekanike
nëpër këto Periferi anonime dhe të trishta
Natën, vinin tinëzisht ca Piktorë të shkollës:
“STREET ART” t’ushqyer me Pop Corn, Coca Cola
Hi-Pop, Rap and Heavy Metal, nga Realiteti urban amerikan
për t’i ngjyrosur me Jetë dhe Nerv
gjithë këto Mure të prishta e të leprosuara
nga dekadat e kaluara, nëpër Varfëri dhe Padrejtësi
mirëpo, aty del pikërisht, një ART i ri!
- A mos i ke Mister Hugo BOSS
10 euro për një Picë te “JUVENILIA?”
- Punon në Minierë dhe në Bujqësi, more Faqe zi
deri kur të shuhet Drita, se nuk jetohet me POEZI
dhe shkruaje një Manifest, për SHQIPËRINË etnike
kur të mungon Alkooli, e të kapë një Mërzi
Ha ... ha ... ha ... kjo Ekzistencë qenka një super IRONI!

E përmalluar nga një e Kaluar mjaft e pamëshirë, që e kishte pësuar
ia përkëdhela Kokën në Gjunjët e mi, si Gjyshi im, Marash TUSHI
i cili e hëngri një Shpullë nga TEFTA, në NIKAJ e MËRTUR!
- Fali këta të Rinj, se nuk respektojnë asgjë, o Burrë!
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S’ka pasur kush i mëson as këshillon në Botë të huaj
se kishin të tjera Punë nëpër “SKARBEG dhe MOLEMBEG”
Po, po, ishin super t’okupuar ...
duke rezistuar më se 8 orë në Muhabete, si të droguar
duke pirë dhe ngrënë Meze në Shtëpinë e huaj
në shpinën e Femrave fisnike, por të skllavëruar ...
falë Bujarisë së Xhevahire SADRISË, të përbetuar
që doli dikur nga gjithë kjo injorancë, e dekoruar!
Duke u paguar të gjithë, si Pari të skaduar
me rroga mjaft korrekte, nga Shteti belg, i hutuar
Me pas krijuar këtë Sistem Social gjenial te ne
po të bëj be, o Mik, që kishim jetuar edhe mbi Gur!

M’erdhi kah Krishtlindja, një Harmoni e papërshkrueshme
Ca valë pozitive ma flladitën Mendjen dhe shpërthyen Trupin
Më thirrën, për ta ndjekur nëpër SHQIPËRI
vizitën pa Sahat, të Presidentit Georges BUSH ...
A thua do investojnë, në PAC apo në KRUSHË
“KAUBOJËT e KANZASIT dhe të TEKSASIT”
se i kemi ca Male të virgjëra, në Zonën e HASIT?

Ah, çfarë Bote e rëndë për ne, mbi këtë Tokë
pa kurrfarë Humori, budizëm paqësor, o Vëllezër
me gjithë këtë Seriozitet steril e fiktiv, aq i kotë
kjo Atmosferë e egër, si t’ishim Kafshë në kullotë
Po përse? A mos e kemi Universin nën Dorë?
A nuk e njohim vetën, sesa mund të peshojmë?
A mos po prodhojmë Tanke, Misile, Armatime
Fuzé, Avionë dhe Helikopterë? Të varur anembanë!
M’i citoni Produktet serioze “Made in ALBANIA?”
me të cilat mund të paraqitemi krenar në EVROPË?
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Së paku, t’i evidentojmë Pikat tona të forta
dhe përmes një Marketingu tërheqës t’i shfrytëzojmë
pastaj, ta kënaqim pak veten tonë dhe të jetojmë ...
Lumturia, Dashuria, Liria, si çdo gjë esenciale njerëzore
janë pjesë e Librit tonë, burojnë Gjërat brenda nesh
presim me padurim, që të shprehen e të dalin në Shesh!
Por kjo varet ekskluzivisht nga Vullneti ynë
ngaqë ne, ua japim Lejen, ua hapim Derën
ua lëmë Çelësin ultim, për ta ndriçuar Shpirtin tonë ...
Drita e diellit, e qiellit, e universit, e ZOTIT
është diku e vendosur dhe rrënjosur
si Potencial virtual, si Kapital bazë
si një Dhuratë e fshehtë, që gulfon brenda nesh ...
është ajo pjesa spirituale, shpirtërore, divine që mund ta kemi

Por kërkohet nga Lartmadhëria i padukshëm:
që ta gjejmë dhe që ta zhvillojmë, si lloj enigme, si Provë!
Kjo në fakt tregon: A e kemi atë Aftësi, si Qenie tokësore
aq të kufizuara e të verbuara ...
ta kalojmë shkallën e Animalitetit dhe Vullgaritetit, tepër primar
Kënetat e përditshmërisë rutinore dhe materiale banale
për të hyrë dikur, në Shkallën superiore
të Shpirtit NUR-DRITË, në Epiqendrën e Esencës?
Në zonën thelbësore të Mendjes
Spiritualitetit dhe Ndjenjave transparente ...
aty ku çdo GJË, të duket e thjeshtë dhe evidente
aty ku të pushton një Qetësi e pafundme
një Urtësi profetike, komplet e papërshkrueshme
aty ku Heshtja të flet më tepër, se çdo Gjuhë tjetër!

E enjte, më 5 maj 1983 - 2019, në Bruksel, në zyrat e Shërbimit të Taksave shtetërore,
për t’i deklaruar të ardhurat vjetore.
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TABLO - 40
SATELIT SPATIAL I NDJEKUR NGA NJË BATALION PLESHTA
MES NJË ÇORBE DIBRE, NJË PITE ME KUNGULL OSE ME HITHRA
NJË ÇOMLEK NGA KORÇA DHE NJË TAVË KOSI NGA ELBASANI

DEFILÉ I MANEKENËVE TË “DIORIT DHE CHANELIT“
ME KARL LAGERFELDIN NË QYMYRTORET E RUSISË SË VJETËR

Me çdo Fjalë: të provokon e të shkatërron
Në çdo Akt: të lëmon dhe të gozhdon
Mirë se vini, në Lindjen Cezariane:
të Trilerit poetik dhe të Demokracisë utopike!

Një i panjohur, i ekspozonte Kolazhet e tij, me emrin: “ALI EL PATIT“
Me këtë Sëmundje të re ngjitëse: Ta ngujojmë në Karantinë
këtë Koleksionist virusesh hibride, që na erdhi në Kantinë!
Mjeshtër i mrekulluar i Suspensit Policor
na zhyti në Mjegullnajë, me një rrëfim djallëzor
kalkulonte Teza dhe Hipoteza: A erdhi më parë Pula apo Veza?
Ta dezinfektojmë Galerinë e Arteve
nga Mbeturinat e realizmit socialist
para se “anti-arti“ ta pushtojë krejt Qytetin, me një Propagandë të trishtë
- Po ky Debil, që e flet shqipen e leshit: nga dreqin na erdhi?
A mos na ka dërguar CIA, për ndonjë Provokim?
Paranoiak në tërbim, jemi ende sot nën Ndikim!

Fitues i një ndeshje Demash, në VALENCIA
i shëruar nga një Otitë Ottoman i kaluar:
i mori Shpërblimet sociale, të invaliditetit të programuar
për ta mbajtur me Bukë e Ujë, FISIN e huaj ...
S’kishte nevojë në KRUJË, për t’i thanë faleminderit dikujt!
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E ndryshoi komplet me Byrek, fytyrën e Botës hebraike
me ca Qëndrime komplotiste, pro-titiste
Isha vërtet dramatik, në Gramatikën shqipe ...
korrigjoma teknikisht këtë Shkrim, o Albana, për një Tepsi PITE!

Ka një Muaj minimum, që e luftoj Pagjumësinë
a e di kush prej jush, ku e ka Ali OHRI Shtëpinë?
Po i numëroj Delet, po i mbushi Mushkëritë
po ëndërroj për Pelat e LIBISË dhe SIRISË ...
nëse vazhdon Puna kështu: do ta ushqej Psikiatrinë!
- Po pse na dole mendsh, o Djalë?
Njeriu shkon te Doktori, kur i dhemb një Dhëmballë!
Në moshën tënde more i pa Tru, BODUENI i parë ishte Mbret i BELGJIKËS
dhe Sherif MUSTAFA, e ka pas sunduar gjithë një Mëhallë ...
kurse ti merresh me Përralla, si Harabati i gjallë!
Ki pak Mëshirë për Prindërit tu të shkretë
e na lërë të shuhemi rehat, me dinë dhe iman, të qetë!
Skllavërimi funksionon pa problem, me këtë Milet
e kërkon një Pjesë e Popullit vetë ... Shefin suprem
Një Jetë si Ushtarë, në Uzina me Zinxhirë
dhe Pushime verore, të planifikuara në KLUB MED
i goditur për vdekje: Matadori shkoi në Xhenet ... !
Është një tendencë e Kohërave moderne:
pas Ballafaqimeve të shumta, interne dhe eksterne
me gjetur aty-këtu, ca Veprime ekstreme ...
Kufoma kolektive të Vrarësh nëpër Livadhe
që do i gjykon dikur Bota, nëpër Tribunale ...
Banalizimi i Terrorit, i Tmerrit, i Barbarisë dhe i Ferrit
por Lajmi i sodit anulohet, nga ai i Nesërmit ... !
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Diktatura e Imazhit dhe Audimatit: Si me kaluar nga Truri në Trullografi?
Me na zhytur në Mjegulli, me tonelata Produktesh, të mbushur plot histeri
me një Ritëm televiziv narkomanik, i cili prodhon vetëm AMNEZI ...
Psikologjia e bixhosit ngaqë nuk ke Kohë për të bluar asgjë në atë Shpejtësi
Një informatë mbi Shtëpinë e Bardhë ose LIBINË
shoqërohet me një Ngjarje promocionale turistike
një Serial latin apo turkofil, sipërfaqësor dhe i palidhje ...
Pra reklamimi dhe auto-celebrimi narcisik i vetvetes
me disa Analfabetë të formatuar, si D.J. të Qytetit
Animatorë diskotekash dhe Prostituta të Telerealitetit!
Çdo gjë kalon në të njëjtin Mulli, të pastrimit të Trurit
bluhet imtësisht në Fabrikën e Shoqërisë së Spektaklit
për të krijuar më në fund, vetëm Hipnozë e Qullografi
Frustracion, Neveri, Boshllëk e Moskënaqësi!
M’i thuaj Turmës së droguar tani, pa asnjë Kujtesë:
se ku është Prioriteti real, Sensi i jetesës?
S’është për t’u çuditur, siç thoshte dikur LARRY KINGU
që Fëmijët e ardhshëm, të kësaj Bote aq të zezë
pa Baza të konsoliduara, Pasqyrim referencial të denjë:
të rikthehen në Natën e zezë, të Cikleve Danteskë
në Bordelet e ndyta, të Historisë së shkretë ... e pse jo, në Reichin e tretë?
Çka mund të presësh të Shëndoshë, pa norma qendrore
kur çdo Kurvë vlen më shumë, se çdo Grua hyjnore
një Palaço pa taban, ia tejkalon një Nobelisti tokësor?

M’i formulo siç duhet Kërkesat e tua sindikale
në gjithë këto rrafshe amorale ...
Do na përmbysin Ujërat, anembanë Fshatrave
Të dënuar nga Zoti, s’ka më Pallavra
përndryshe, do na i kish krijuar edhe Flatrat ...

I tentova ca Ushtrime stilistike në Metro
me Mesën e krisur të Raymond QUENEAU-së
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erdhi ZAZIA dhe më ngjyrosi Hundën, me pak “Bordeau“
Konsideroni që nga nesër, Vizionet e mia Pikareske
si Fresket arabeske, nëpër Zonat maureske ...
E plotësojë Ditën time, me ca Aktivitete gargantueske
duke mbushur pastaj Formularët, e Tatimeve të Shtetit
Mos e humb kohën palidhje, me Parazitë Sallonesh
më mirë t’informohemi, mbi racionimin e Boneve!
Na u kanë zbrazur Rajonet, si në kohërat e Marksizmit
kemi edhe 6 ditë Ushqim, sipas Kryeministrit!
Le t’i mësyjmë, kudo që të jenë, Kuçedrat e Kapitalizmit
gjithë Kamionët plot Mallra, në brigjet e ULQINIT ...

Përmirësoji gjithë Trillet negative, që nuk të lënë rehat
duhet të jesh i logjikshëm, me Nusen në një Shtrat
për të avancuar në rrugën e duhur, për merak!
T’i kesh disa Principe dhe Qëllime të caktuara
nga Zogistët, Ballistët, Bllokistët dhe Partitë e tërbuara
në Asamblenë gjenerale të Kombeve të Bashkuara ...
A mos e keni ndonjë Diplomë të blerë, si për Djalin e FINI-t?
Do e pyes për një vend Pune, n’institutin e Grimit
Mikun e Profesor Doktor: Halit HALIMI ...
Metamorfozohu në Balenë, nga ALASKA
nëse do ta sharmosh Mbretëreshën FABIOLA
Në vetëvrasjen globale, shumë pak do na mban Toka!

I braktisur në ca Lagje të harruara, nga vetë Perëndia
me Shi nën rrasë, Kasolle me Kashtë, ku hyn Lagështia:
a jam, a nuk do jem MAKBETI i FAVELAVE, nga ILIRIA?
Ju lutemi shumë: mos m’ia prishni qetësinë Maces
se vetë Profeti mysliman, pak më i kultivuar sesa ju
ia ka pas ofruar Pallton e vet, për ta rehatuar
dhe për sa di unë, në këtë të Shtunë në KRUMË, pa Strujë as Ujë:
nuk jeni as më të mirë, as më të bekuar!
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Kush mund ta dijë Fatin e SHAHUT të IRANIT?
unë e njoh vetëm Mjegullinë patetike të BALLKANIT
Psikologjinë mongole të ZULUSTANIT
Shahun e pamëshirë, Fabrikën e Pastrimit të XHENXHIS KHAN-it
Krimet, Mohimet dhe Shkatërrimet e Zotëri SHEJTANIT!
Më frikëson, gjithë kjo Zallahi dhe Gjurulldi, në shpejtësi
një Ekzistencë komplete, e humbur në Zhurmë e Huti ...
Çfarë do ndjekim, të pa Program as Topografi
dhe çfarë do ngelet prej nesh, në Histori?
Kështu janë fundosur herëdokurë, të gjithë Civilizimet
kur iu ka ardhur Dita dhe që kanë mbërri, si të droguar
në anti-VLERË dhe anti-NJERI, të degjeneruar e të mallkuar!
Fillon pastaj Dekadenca graduale për disa Decenie
kalbet diçka nga brenda ... vjen zhytja në Humnerë, përtej çdo Kufi ...
Ma shpëtoni një Frazë poetike, që po m’agon në Fyt!
a na ka mbetur Mister FELINI, ndonjë Turshi në këtë Qyp?

Kur i shoh Plazhet me Rërë, më kapin Epshet pranverore
në Mitet aproksimative, i humbëm Forcat tona jetësore
Kërkuam Shpresat në Qiellin blu, në Hapësirat siderale
nëpër Gatime eksepcionale dhe Sporte sezonale
Për t’iu ikur dëmtimeve të Shpirtzinjve, me ide fatale
kërkova një Stazh sofizmi, në Teqet orientale ...
Humbëm ca kohë, me Filozofitë imorale dhe ireale
të lezetshme në Teori, por tmerrësisht shkatërrimtare ... !

Siç duket, o Lexues, që pranon për të më lexuar:
dikush vjen mbi këtë Tokë, i uruar dhe i bekuar
e dikush tjetër, vjen mjerisht, i nëmur dhe i mallkuar!
Çka e shtyn Njeriun në thelb, shpeshherë i pafiltruar
por i supozuar krejt normal dhe i ekuilibruar:
për të fëlliqur, për të shëmtuar, për të çrregulluar
për të dezakorduar, për të njollosur, për t’infektuar
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për të prishur çdo Gjë përreth tij, për të dinamituar?
Shikojeni Higjienën globale të Qyteteve tona
gjendjen aktuale, të gjithë Pallateve shtetërore
të leprozuara, të sabotuara, pa llamba në korridore
pa Kuti Letrash, pa kabull e pa ashensorë ... kjo është Edukata shtetërore?
S’ngeli asgjë pa u demontuar, pa u vjedhur, nga Klasa popullore ... !
Kurse janë të Mirat tona të përbashkëta, Ambienti ku jetojmë ...
nuk janë Kinez as Kongolez, por Familjarët tanë të shkretë, që i okupojnë
Pleqtë dhe Plakat tona, që i paguajnë dhe i pastrojnë!
Në një moment të caktuar, nuk ke si Qytetarë, sesi ta arsyetosh
as sesi ta falësh, gjithë këtë mos Përgjegjësi kolektive, aq nihiliste:
se këtu vjen në pyetje, vetëm Trashëgimia bazë familjare
dhe Mirësjellja shoqërore, Ndërgjegjja individuale ...
gjë që s’lidhet fare, me Diploma apo Shkolla normale
as me Gjendjen ekonomiko-sociale, por me Virtytet e tij morale!
Korrespondon vetëm me Njeriun, si NJERI apo si anti-Njeri
si Qenie unike tokësore, me rrugëtimin e tij
me çfarë Vlerash dhe Kodesh është realisht i formuar
që nga Fëmijëria, e deri në Pleqëri?
Siç thoshte Autori jonë: O Shqipëri, e mjera SHQIPËRI!

Kërkoj një ZONJUSHË speciale, të një PLANETI tjetër
për t’ma ndezur komplet Zemrën flakë
për të ma mbjellë, mu në bebëzën e Syrit
DASHURINË e artë, përtej çdo imagjinatë ... !
S’i numëroj më, gjitha këto rrugë me kthesa
këto Shtete të shkelura, me Mend dhe me Këmbë
Peizazhe delirante, plot Kujtesa dhe Harresa
Ironi dhe Mallëngjime ... Aeroportet anonime
Stacionet e Autobusëve, plot trishtime
Takimet evazive e ekskluzive, Pasionet eruptive
Flirtimet e rastit, Eroset e çastit, Lotët dhe Gëzimet
Dialogët e pafilluar, Historitë e papërfunduara ...
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Kështu e ka JETA tokësore, me Pika të paplotësuara
me Banorë të deformuar dhe të pakontrolluar
plot ëndrra dhe iluzione të paemërtuara
Dëshira paradoksale, ende të paformuluara ...
në Pritje permanente të Misterit, të gdhendur në Gur
të Mrekullisë mesianike, që ca Kohë e paralajmëruar
ose të Fundit apokaliptik të shkruar ... !
M’u desh dikur urgjentisht për të aterruar ...
në Pistën e Librit tim, të padorëzuar!
ON THE ROAD 66 - with Mister ELVIS
me GINSBERGUN dhe JACK KERUAKUN
si Kloshard hyjnor i VALBONËS ... në Zonat e TROPOJËS
më i droguar se gjithë të Droguarit, Okay: por pa asnjë Drogë
me Mendjen e Bjeshkatarëve, të kthjellët si Shqiponjë:
takuam gjithfarë Mahlukati-Kafshësh
humanë, gjenialë apo të turbulluar ... !
Shpendët fluturonin, mbi Kokën time të zhbiruar
e pashë Fundin e fundit, në Horizontin si pëlhurë
Apokalipsin tragji-komik, Horrorin epik e surrealist
përmes Këngës mitike “THE END“ si Gjurmë e ilustruar
nga Jim MORRISONI, komplet i shpërfytyruar ...
Jepi SKIFTERIT të untuar, pak Mish të bluar
se po më ha në Gjumë, me një Vepër të papërfunduar!

S’i numëroj më, Premtimet e alivanosura
gjithë Rastet e dështuara, llafet e kota ...
Gëzimet dhe Pikëllimet e pandara
Tragjeditë kolektive, të papleqëruara
Mortjet e këtij Kombi, të papërjetuara

Na ikën Gjërat pa gjurmë, sikur në Lojërat televizive
në zapinge dhe pultime elektronike ...
Na i humben Referencat tona antike, Gjuhën prehistorike
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na i shlyen gradualisht, gjithë Kujtesat historike ...
Të zhytur tash ca Shekuj, në Trullografi dhe n’Amnezi:
na u desh për të mbajtur Zi ... nga DIBRA në MALËSI!
Vajtuan Burrat e LIDHJES së PRIZRENIT, për Memoriet tona të fikura ...
Na u luten, që të zgjohemi dikur, nga kjo Komë mjaft e gjatë
kjo Anestezi shekullore, kjo Narkomani kolektive ... çka jeni, o Shqiptarë?
I shikuam për çudi, mes I-PHONIT të fundit dhe Syzet e zi
qeshëm me ironi dhe e pyetëm veten, plot Mërzi dhe Alergji:
çka kanë këta Lugetër me ne, dhe pse na përzihen në Punët tona?
Pse nuk na lënë të lirë mbi këtë Dhé, duke u hutuar si Kukulla në lojëra
në çorodi, valle e dajre, meze dhe raki, sa më shpesh në haré?
Pse me na ngarkuar ne në Diskotekë, pa Histori, gjithë këtë Komb të pafe?
Fillonin ca Emisione edukative themelore, në Kanalet publike
nëpër Ekranet emblematike të inteligjencës kombëtare
të kulturës, pedagogjisë dhe porosisë Nacionale:
“Big Brotheri - Apartamenti XXL - Portokallia -
Miss Albania - E Diela Shqiptare - Zona e Lirë -
Al Pazar - Dance with the Stars - Fucking Magarë -
Telenovela Latino-Amerikane dhe Turkofile -
Plus gjithë VIPAT tanë të zhveshur nëpër Plazhe”
on the pseudo USA - TV from Albania: “A.B.C” ...
Ec e zbuloje pastaj IDENTITETIN KOMBËTAR, ENIGMAT e SHQIPTARISË!
Kush është realisht ky Popull, në hapësirat e Gjithësisë?
Çka përmban Geni i tij, A.D.N-ja, rrënja fillestare, ngjizja e Origjinës?
Ku është Pikënisja e tij autentike, e si është zhvilluar pastaj e Kaluara e tij?
Nga i vjen Gjuha shqipe, që nga fonema e parë? Ilire apo Pellasgjike?
Pyesni gjithë Akademikët dhe Historianët tanë, a mos na shtojnë pak Dije
apo më mirë, Shtresën e Bllokut, se do iu përgjigjen për mrekulli!
Kishim për t’i plotësuar ca Baste sportive
Loto dhe Bingo, plot premtime e përfitime ...
ca Takime në Night-Klube, të Tiranës dhe te Prishtinës
ca Erëza halucinogjene, me Shërbime në Limuzinë
për t’i provuar te Miku im në DEPO ... on the Green
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Ca Shëtitje qyl, nëpër Riviera dhe YAHT-e
me Bosa të majmë, Eskorta luksi dhe “alla frange”!
Pse nuk rrinë rehat FRASHËRI, me Shokët e tij plot Famë
e zotëri SHERIFI, pasi fillon sot në mbrëmbje, Festivali i Filmit në KANË?
S’dua për të ditur mbi Asgjë ... it’s the FASHION WEEK, more Fanë!
Jeta moderne po na shfletohet, si një Spektakël, me nam a pa nam ...
Pse na ngarkojnë pa nevojë, me gjithë atë Barrë të rëndë?
Mund të presin pak Shekuj në sokak, KOSOVA dhe SHQIPËRIA
me Xhamadanin, vija ... vija ... ! Va via ... va via ... allegria!
Më erdhi Hija e ABDYLIT dhe NAIMIT, dhe më tha:
“të mjerët ne, për çka kemi lanë, pas nesh!“
Na ngacmoi një Hetues i rruar në KURVELESH
me një Kontratë, për Makarona dhe Lesh
E pësoi një Dajak, nga një Ciganë në PAC
për një Trafik të dështuar me Mëndafsh
ndërsa Hoxhët e BYTYÇIT kishin dalë Kaçakë!
Ku janë tani ato Ndihmat humanitare
që na i kanë ofruar, si Popull i skaduar?
I kam së paku 10 Kosovarë, për t‘i strehuar
nëse kam diçka konkrete, për të përfituar!
Eja zotni SHPEND, me Kostum flori në Taksi:
merr çka të duhet, një Batanije, për tani dhe Vitet e shkuara ...
i ke të ofruara gratis, me një Bukë gri, nga Kombet e Bashkuara!
“CHARITY BIZNESS ON C.N.N.“ with Peter GABRIEL and EMINEM
- i dua lekët Cash, zotëri NDUE, se Mysafirët më kanë pushtuar!
Ua shkruan të lutem, një Letër EVROPËS, për mua
sa për t’ua justifikuar që Odat tona janë Shkolla, për të mësuar
dhe që Ndihmat e juaja, janë në këtë rast, të bekuara ...

Waou super, o LEFTER, pasi jemi në Tefterë
çudi e madhe, qysh i mashtrojmë aq lehtë
këta IDIOTË, të pasherr dhe të padjallëzuar
që kanë hartuar, këtë Kontinent të bashkuar!
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A mund të shiten gjithë këto Rima të parrjepura
në Pazarin e PEJËS, pa disa Pula të pjekura?
I kam së paku 4 muaj Fatura, të papaguara
dhe Makinën pa Leje, që Dogana ma ka ndaluar
Tavani është kah më bie në Tokë dhe në Kokë
Qebaptorja e BONGOS, më ka hequr Bukën e Gojës
Policia rrugore, ma ka futur një Gjobë ... Help, help, Burri i Tokës!
Më duhet tani, një rrogë muti mujore të një Profesori
për ta shlyer vetëm konsumin e Elektrikut ... çka nuk sheh askund në Botë
siç duket: ishim Njerëz të nëmun në një Shtet të kotë!
Kush më siguron Skampi dhe Havjar, në RUGOVË apo N’IZVORE
ndoshta me XHEVAHIRE SADRINË, më hapën ca Korridore!
Si mund të jenë këto Qeveri, të majta apo të djathta
aq të pamëshirë, për këtë Popull, të pa drekë as darka?
Po kush dreqin e blen një Poet, në ditët e sotit?
ARTI ngelet një Luks suprem, që prej Motit ...
Më propozoi për sevap, një Fshatar i ISTOGUT
me e kaluar Natën, te Stalla e Lopëve, pranë Kronit
M’u rikujtua papritmas Bursa e ZOGUT
Fati i trishtë i MOZARTIT dhe i VAN GOGHUT!

Frynte një Erë e ëmbël vjeshtore nëpër Ara
binte një SHI nostalgjik, i Dashurive të papara
i Pasioneve marramendëse, totalisht të tërbuara
për ta fundosur Njerëzimin, Ditëve me furtuna
në Mëkatet e pafalshme, gjatë Viteve të grumbulluara ...
Nuk e di deri kur, gjithë ky Delir ka për të vazhduar
ky auto-shkatërrim i papërcaktuar, ka për të përfunduar?
Ma ndizni një Qiri, o Vëllezër të shkrumbuar:
lutuni për mua, për Shpirtin tim të filtruar!
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Zbriti një ESKIMEZ dhe më ftoi në Akullishtë
për të mos u ngrirë pikë së koti, në Luftën e Ftohtësisë
Por sipas Kanunit Groenlandez, i cili mu duk serbes
për ta nderuar Mysafirin e jashtëm, si Gjest suprem:
duhet për t’ia ofruar Gruan, sa për respekt
me e shijuar së bashku, një Tepsi plot Peshk!
Unë isha Biri i Diellit, i Qiellit mesdhetar
ai Zakon mjaft bujar, nuk peshoi në Kandarë ...
Mora “Trans Siberianin e Blez SENDRARIT“
me Sajë të drejtuar, nga 10 Qen HUSKI të Poleve
dhe mbërrita n’imagjinatë, afër Brigjeve braziliane ...
U zhyta Këmbë e Kokë, në Karnavalin e RIO-s
Aktor i zonës së dytë, të Filmit: “RIO BRAVO!“
Mirë se vini o Miq, në Lindjen Cezariane
të Trillerit Poetik dhe të Demokracisë Utopike
mes Delireve histerike dhe Riteve pavloviane ...
Në Hapësirat eterike: POEZIA ishte sovrane
në Lojërat Olimpike, garova me një Hasnjane

Me çdo Fjalë: të provokon e të shkatërron
në çdo Akt: të lëmon dhe të gozhdon
Mirupafshim në SHQIPËRINË romantike e idilike
në Ëndrrat tona tokësore e qiellore, moderne dhe antike!

E diel, më 8 maj 1983 - 2019, në Bruksel, në një diskotekë të qendrës: “Le Garage“, dy orë para se të vinin
Njerëzit për të vallëzuar (prej orës 23 h deri rreth orës 1 h - të mëngjesit, i ulur në një Kolltuk me lëkurë Bualli
me një shishe Bordeau para Syve!).
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TABLO - 41
PËRTYP FARA ËNDRRASH TË FRIKSHME, LOPËRISHT
GJATË PUSHIMIT, MES DY SEANCAVE KOMEDIALE
PAS NJË MARRËVESHJE TË PUTHITUR MJESHTËRISHT
NGA “TENG CIAO PINGU DHE RONALD REGANI” MBI KAMBIALE
NDËRSA REGJISORI I TROMAKSUR KUBRICK, PALL SI HISTERIK:
“FLAKE - FLAKE ... MBYLLENI SKENËN URGJENTISHT!”

E filloj Ditën çdo mëngjes, me Refleksione të holla në Letër
pesë Lajthia, dy Arra dhe një Shurup thane plot elegancë ...
Nëse më flisni për një Kryevepër, në Kontinentin e vjetër:
do hyj si Lepuri në Tunelet e nëndheshme, e do dal si një Dhelpër!

Fytyra e saj, si shije Qershie, m’u fiksua në Tru, si një Gozhdë
m’inspironte ca Përkëdhelje, gjatë Fjalimeve fiktive, lart e poshtë
Fekondacioni kolektiv i Kafshëve dhe mbledhja e Barit të thatë:
nuk na linin të shikoheshim Sy më Sy, kur binte Natë ...
“O, na lodhe me Groshë gjithë Dimrin e gjatë, moj Dosë barbare,
na sill një Verë të bardhë dhe një Fileto Rose, me pak Salcë tartare!
Preferoj të vdes, si një Aristokrate franceze dhe jo, si një Lypsare
- më klithi Halla ime, një Shtrigë ziliqare e falltare, pa Kulturë kulinare”

Akoma një Artist belg i njohur, si Peshku i artë, në Oqeanin e ARTIT
që e braktisi VALONINË për FRANCËN, duke injoruar Këshillat e Papatit
Pa falsifikime Markash, po avancoj në Heshtje, me Vlera universale
çfarë ke, që më shan moj Hipokrite pa sandale? Zhduku nëpër anale ...

Duke sakrifikuar Jetën time për të tjerët, si të isha një “Shenjt Mirësie”
ngela krejt i zhveshur, në rrugën e Apostujve, me MIRADIJEN nën hije!
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Edhe pse kishte Talent, për të na dërguar përpjetë, në Qiellin e dhjetë
e mbante përsëri kompleksin e të Varfrit dhe dridhej si një Fletë ...
Fëmijët shqiptarë, na i përlyenin Pelenat, nëpër Shtretërit e harruar
HELENA lyhej me Parfume, para mbrëmjes Gala, në ATHINËN e bekuar!
Ndërsa NATASHA shkonte në Hotelet e MOSKËS, me një Amerikan të pasur
për mua, nuk mbeti asnjë Vajzë sonte, në Shahun e Dimensionit të katërt
Dëgjova këngën e Gilbert BEKOSË, në KREMLININ e zbrazur
Shoqëruesja e Politbyrosë, më priti me Vodka dhe Krahëhapur ...
Ç’mund të trafikojmë me Libanezin e ANVERSIT, tek Xhamat e kuq?
sa për ligjin Flaman, të cilin s’e njeh askush, mendoj që nuk do dalim huq
Nga Kloshardët e rrugës deri tek Pijanecët e Kazinove, në qendrën e qytetit
po përjetoj pranë Shtetit: “rënien e KAMYSË” dhe mbërritjen e rrëmetit!

Oh, na nxjerrin nga Puna, nëse e shprehim gjithë Urrejtjen që e kemi
mund t’më emëroni si President por kurrë si Shërbëtor, shkurt jua themi ...
Sepse, nuk i dihet fare, se çfarë mund të ndodhë saktësisht, në Janar
më trego mua, zoti MASTROJANI, pse jemi aq të Shëmtuar në të parë?
Çdo gjë luhet në Hapësirën, mes sfondit dhe formës, Ajrit të dhomës
por për të mbërri në rrugë të mbarë, duhet që t’i shpëtojmë Komës!
Para aplikimit të Reformës ... shqyejmë Drerët e Tunës dhe Dumës
kaluam me Trupat e Dali NDREUT nëpër Zonën e LUMËS ...
Në fund të Kontos bankare, i humbur mes 1000 dyerve të Babilonisë antike
po bëhem garant në GREQI, për Kreditë e Kandrrave dhe të Minjve!
Ndërsa takimin me Dukin e ORLEANIT, po e anuloj ... e në Hënë po shkoj
lutuni për mua në SHTOJ, që të qëndroj me mikun tim Neil ARMSTRONG

Reportazh televiziv i Bob ÇUMÇAKEZIT, në kulmin e Krizës së Bukës
pas 300 ditëve të Sodomit në ROMË: ia zbrazën Xhepin edhe LUKËS!
Informatat vijnë e shkojnë, nga çdo anë e Globit, si Bretkosat e Gjolit
refuzojnë që të fshihen, me Gomën e Satrapit, duke drejtuar Gondolët
Të gjitha Lajmet e çastit, mund t’i gëlltisni, në Drekë dhe në Darkë
me një Kokë viçi të SHIRAKUT, një Mollë në fund dhe pak Verë të thartë!
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Subjekt i bukur, lyer në Mjaltë, për një Hipnotizim sublim, si në Perëndim
edhe pse i ka Gjinjtë e ramë dhe të rrudhur, lëpihet me pak insistim ...
disa prej jush mendojnë se janë në VERSAJË, po ky është një Trillim
e harrojnë Termosin me kafe dhe Byrekun, me djathë të qullët
kur shkonin për t’i pastruar me Zezakët e lagjes, Gavixhet e Çifutëve!
Nga koha e Shkollës, s’kanë avancuar aspak, në Shkathtësim
Lënakë të tredhur si Cjap, dumpallë dhe meskin, gjer në Skadim ...

E ke agimin në Shpirt, dhe instinktin në Kasafortën e florinjtë
jetoje Jetën tënde oj Motër dhe mos shit dokrra në Politikë
Erdhi mëngjesi i përhimtë, me Pite, Kafe dhe një Lugë marmelatë
ana jote natyrore, e ka Ngjyrën e fushave të Grurit, nën pikalashtë ...
I zhytur në BLUESIN qiellor, në Galaksinë e thellë ku vlon Misteri:
Drita si Kurorë, më përkundi si një Fëmijë, anembanë Eterit
Tani e më vonë, a ka ndonjë Shpresë, për të përqafuar Shpejtësinë e Zërit
po t’imagjinoj plot Jehonë, me Zebrën laramane, në Savanën e Afrikanit!

I veshi Këpucët e mia të shtrënguara, pa pyetur aspak për Dhembjet
për arsye lehtësuese, para Trupit gjykues, do t’i shqyrtojë Gjendjet
Plaçkitjet, i kisha kryer në Kushte degresive, nën efektet e Alkoolit
për arsye vetëmbrojtëse, nga një Këndes ... Mushka keq na polli!
Puthjet e mia, t’i mbyllën Brigjet e tua, të harlisura me Hamendje
kam jetuar gjithandej, për t’u përzier në Gjithçka, me shumë Vëmendje ...
Për t’i shpëtuar rrahjes me Bambu, kam gënjyer si Djalli në duhan
nga Frika e indigjenëve kanibalë, të inatosur ... që hanin Koka në Sahan
Një Çupëz fshati, mu paraqit n’improvizim total, si të isha James DINI
Lamtumirë për mua, o Harmoni shpirtërore, from the EAST OF EDEN!
Si Palaço mjaft piktoresk, në kulmin e Krizës indentitare dhe mendore
mora pjesë në Gjuetinë e Dhelprave dhe denoncoja Kolegët në korridore ...
Rikujtoje REVOLUCIONIN francez, moj e Dashur, dhe ngrije pak Fustanin
na është nxeh keq FIRMANI, e po ma përvëlon gjer në skaj Xhanin ...
Ta kisha ofruar Universin, në një Gotë Shampanje, për të hyrë në Frymë
duke të rrëshqitur në Trenin e dimrit, nëpër Mjegull dhe Brymë
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“ROSEBUD” klithi Orson WELLES, si Kastravec, dhe flaku Pallton e zezë
dua t’ua bëj me Dije, se jam lindur në 54-trën Sene, një Vit plot Shpresë!
Me murgeshën EMANUELË dhe fratin Abbé PIERRE, diskutoja në Meshë
për Kampet e mizerjes në GEROVË dhe Tragjedinë njerëzore pa Fërgesë ...
Hunda po më rrjedh, për shkak të Gjumit të keq, nën Batanije
jepma një Shuplakë, që të kthjellohem sa më shpejt ... o MELANIJE!
Lojë me Gjyle në NANTË, kundër ca Pleqve të rrjedhur pa Vetëdije
po hezitoj, e dashur Thëllëzë, për t’u dashuruar me ty, nën Hije ...
S’di nëse heqja e rrobave të tua me stil, do m’inspiron në Egzil
mes harkut të Triumfit dhe harkut të Belit tënd, do dukem si Bandill!
Me Bronshit kronik, në gjithë këtë të Ftohtë polar, po bëj Dush acar
si mund t’i rezistoj Torturës vegjetale, duke vepruar me një Gjen barbarë?
I lodhur në AMAZONË, mes rrugëve pa Solucion, si Don Kishot nën veladon
i ngopur nga Cirkuset dhe Tempujt budistë: e shoh rrjedhën nga shkon?
U futa mes Luginës tënde, me Ujë të kulluar, si një Troftë e re alpine
nëse më peshkon afër Diellit që rrezon, do jesh për Jetë, PRINCESA ime!
Në një Varkë skauti, për të lundruar ndër Shkëmbenj, më duhen ca Lopata
Natyra e pazbuluar, më tërhoq si një i Tërbuar, duke i kaluar Etapat
A mos e gjeta Harmoninë e ëndërruar, në këtë Strehë mizore
Toka qoftë e bekuar, dhe mu bëfsh Zana e dhjetë ... me tri Shtatore!

Kokë-Mushkë, si ASTERIKSI dhe OBELIKSI, në kohërat Galo-Celtike
e çela Zemrën time për Pasionet që do vijnë, duke zënë një Mike
Jam Katundari i fundit, që zbres në këtë Qytet, për të gjetur një Punë
bashkë me Edith PIAFIN, ua mbaroj të gjitha Vajzave qejfin, pa Dhunë!
Për çfarë ankohesh aq shumë, ti o Marrok, e pse gugat si Patok?
Kotësia e Botës, të ka rrotulluar sa herë Xhaketën, në elektroshok ...
Nga Macja shtëpiake deri tek Dhelpra anadollake, që vjedh Sorra dhe Pula
e testoj veten, sipas Ngjarjeve të rastit, megjithëse më ka humbur Vula!
A je i kënaqur zotëri ISAK, që ta nxjerr çdo Mëngjes, nga një Japrak
hidh një Sy në RUMANI ... atje po ndodh një Batërdi në TRANSILVANI
shiko nëse Pranvera po lind në Lindje, si të ishte një Kërthi?
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E filloj Ditën çdo mëngjes, me Refleksione të holla në Letër
pesë Lajthia, dy Arra dhe një Shurup thane plot elegancë ...
Nëse më flisni për një Kryevepër, në Kontinentin e vjetër:
do hyj si Lepuri në Tunelet e nëndheshme, e do dal si një Dhelpër!

E enjte më 12 maj 1983 - 2019, në Bruksel, në kompani Sigurimesh.
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TABLO - 42
TUFË MISESH ME BREKË TË LAGURA NË EKSITIM
NË KROAZIEREN E FAMSHME MESDHETARE “HOLLYDAY INN”
GJATË DEPRESIONIT GLOBAL TË SHEFAVE DHE TË VARTËSVE
QË KACAFYTEN NË PARADËN E STJUARDESAVE PLOT GËZIM ...
TEKSA VAJZAT E KOMSHISË, PRISNIN ME PADURIM
PRINCIN E MILIARDERËVE AND THE ULTIMATE KING
NË ORGJINË E THIVE TE PATRU, GATI PËR HARBIM

Mos vallë na nevojiten ca Dridhje sizmike, të analizuara në Algoritme
për të mos i përngjarë Hijes sonë, të karikaturuar gjer në Shprishje?
Ëndërronte përfitim, ndërkohë që kishe investuar keq, në Dështim!
Subkoshienca idiote, të futi në një Dëshpërim ... dikur u zhduke në Agim
Realiteti na imponon Prozhektorët e tij të pa mëshirë, por ti nuk ke Durim
Kurajo o Mik, e grahja për së Mbari, se kështu i do drutë, Gomari
Do të mbështes në maksimum, nëse hap pa zullum, një Bordel në KANKUN
Shtrëngata shkatërruese nëpër FRANCË, hekzagoni na u bë si Kënetë
në Kohën e Diktaturës, punuam të gjithë, të grumbulluar, si Bletë ...
Na zhvillon një Filozofi multikolore ... e pastaj ngrehi Këmbët përpjetë!

Jul CEZARI, trajner Futbolli në “Serinë A”, plot Kompetenca mizore
luante Top me Kokat e skllevërve, në Arenat nëntokësore ...
gjer në vitin, kur një Pigmé i vogël, e shpalli si Autor: “i Luftës së Golave”
ndërsa Poeti marsian, ua ndizte Cigaret, gjithë Burrave të Odave ...
Shtrëngoja Vidën të Metave të tua, se s’kam parë Pis, më të madh se ti
e them hapur pa droje të Vërtetën, që nga Burgu im për kot, në TURQI
MIDNIGHT EXPRESS, Men ... help me ... call the Ambassador of ALBANIE!
Pres Formulën magjike të Shefit të Shërbimeve sekrete Hebraike
për të dalë nga Banesa ime e shkatërruar, nga Kërpudhat toksike ...
Nuk është e lehtë, ta përmirësojmë të Përditshmen, me nder e lavdi
kur na helmon kjo Shoqëri, në çdo hap të Jetës sonë, zhytur në Padrejtësi!
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Në lojën e Patave, u ktheva mbrapsht, me një Fis indian krejt nopran
pse jeni të paaftë për t’na shprehë një Dëshirë, dhe silleni si Miza në Tigan
Kurse të Drejtën njerëzore: A nuk ju takon, ta shpallni me Megafon
kush do vijë për t’ua zgjidhur Hallet, kur askush prej jush, asgjë s’kërkon?
Nuk jeni Qen rrugësh, që të përndiqeni nga Shteti i Hajdutëve të zinj
po ju rikujtoj, që Nuni dhe unë, do ju lëmë në Narkomani, si të ishit Kërmij
Hanim kërçikë Pulash me Pom Frite, në një Atmosferë të bekuar verore
MALI i ZI, me Vajza të bukura si Perri, na ftonte në Dashuri parajsore!

Lëshoje biçikletën tënde në Orbitën time epileptike, Zonjushë magjike
e padeshifrueshme si Hieroglifët e vjetra Berbere, ti keqas më fike ...
Put the Song of Alan VEGA, deri sa t’i riparoj Dëmet e tua katastrofike
ka kohë që kjo Nomenklaturë hibride, e pyet veten, në Forume filozofike:
ku i gjen ky i Trulluar, këto lloj Frazash haluçinogjene dhe anti-statike?
Kotësia është Mbreti i Pushtetit të pushteteve, nëpër Pallate dorike
pajtohem si mundem, me Varrosjen tonë të ardhshme, pa Qarje tragjike!
Po kur të përzihemi me Tokën, të jemi tretur në in-ekzistencën homerike
çfarë do të ndodhë me ne: A do kujtohet ndokush për Dështimet heroike?
Do të sajohemi në Foljet e ZOTIT: rosis, rosas, rosum ... ikni se ra Zjarri
më plakët në Stallën e Cjapit, por s’jam as i Fundit, e sigurisht, as i Pari ...
Në raport me nivelin e Përqindjes së Marrëzisë suaj: më thahet Kanakari
gjithë Agoninë e heshtur: s’mund ta pranoj, sepse s’jam racë barbari!

Kjo e shpjegon, sepse në Bankizën e veriut, Seksi i saj mbeti i ngrirë
m’erdhi Vdekja me Kosë për t’më marrë, e vallëzova si një Djalë i mirë ...
jepja një Pjatë me Bretkosa dhe një Birrë ... Haxhi-Mortes me brirë!
Ajrosi pak o Burrë, lëvizjet e pabesueshme të imagjinatës, në cepat e Trurit
Terapi praktike e psikiatrike me Grupet rrok: “The CLASH and the CURE!”
sponsorizuar nga Lidhja e Pleqve të zgjidhur, në Kafet NIKAJ and MËRTUR
Në një Moment me tha Gjyshja: lëri një pjesë të Delireve tua, për Mot
tek ALBERTINA e fundosur, në Kanionin plot Kos, na ra një Tërmet shok!
S’e di as vet, çka po iu them ... si më vijnë dhe më mblidhen këto Fjalë?
Vargjet fluturojnë dhe lundrojnë mbi Lumë, duke rrëshqitur si Ngjalë ...
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Pasha besën e Zotit: diçka mbi ne vepron e na sundon, o Dajë!
PASOLINI na mësyni pa Bisht as Krye, si një Qenie amorfe që gllabëron Yje
po ç’bënte i shkreti Artist, nga një Meshë në tjetrën, si Trubadur në Pyje?
Me një Puls jetësor të dëshpëruar dhe një Koshiencë të pavlefshme
në çdo Klithmë dashurie, e prekim Vdekjen dhe Rilindjen e përjetshme ...
Asgjë nuk ka ndryshuar more Mjeran, që nga Molla biblike e EVËS
ndoshta je për mua n’aksham, Mrekullia e paralajmëruar, Guri i Shpresës?
Nga Qiejt eterikë në Sferat ezoterike: Kërkoj një Lahutë të vjetër epike
Lashtësia e jonë primitive, plot Mall e Vajë, e ka një Aromë rapsodike ...
Gjithçkaje, do i përshtatemi, prej Parajse deri te Ferri, që duket në Univers
po çfarë Roli kishe në Shoqëri, zotëri HAFEZ, gjatë Civilizimit Persë?
Nga Mungesat tona, deri në Ngopjet ekstreme, që na nxjerrin prej Nesh
nga Kompromiset pa Lekë, tek Sherrnajat e pafundme, për Toka në Shesh zaptime,
pushtime, manipulime e veprime, në ilegalitet komplet ...
zhvillohemi për dreq, pa asnjë Referencë themelore, në një ANTI-SHTET!
Nga Frikërat deri tek Pajtimet, me Mesazhe të bukura mesianike:
erdha për t’ua sugjeruar naivitetin romantik, pastërtinë Adamike ...
Efekti i Serës, është i garantuar, nga Akademia e Parazitëve të Lindjes!

ATILA, i lidhi Njëri me Tjetrin, të gjithë Ushtarët e tij të pa Tru
në emër të Kauzës së tij barbare dhe Robërit i rrasi, të gjithë në Hu!
Ju përshëndes të gjithëve, që nga Viti 451, nga Zonat hungareze
deri në Dëshirat e tuaja të fundit ... të gatuara në Gjak dhe Vesveze
Mirë se na vjen, o GJERALDINË, nga Perandoria e dikushit
por këtu në SHQIPËRINË e LIRË, presim vizitën e BUSHIT!
E ke adoptuar një Dhelpër të egër, që po ngordhte buzë Përroit
fute në Pranverë, në të Tashmen e shkuar dhe fotografoje Bishtin e Palloit
Në Festën e SHNA NOJIT, ia kërkova një Botim falas, zotit Veton SURROIT!

Ndryshimi është baras me Lëvizjen e një Bjeshke, në kulmin e Akullimit
në Fshatrat e thella malësore, këndon gjithmonë Gushëkuqi, i Baba dimrit
A je dakord zoti SHARLEMAGNE, me rregullat e ardhshme të Qarkullimit?
n’EVROPËN post-moderne mungon esencialisht, Qartësia e Vendimit!
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Asgjë në këtë Botë s’është e lehtë o SHOTË, as shpikja e një vargu Titan kemi mjaft
Artistë të dielave megalomanë, që na dalin në Mejdan ...
Sipas Margeritë DURRAS në LAÇ: na duhet një ilaç, për derman të shpejtë
mund t’na kapë Vreri në kullën e Katedrales, gjatë një Fantazme të fshehtë
Nga marramendja e Njerëzimit, krijohen mjaft Efekte të frikshme mendore
në këtë Xhungël të virgjër, më ndiq Hap pas Hapi, e mos ma lëshon Dorën
Pas Ankthit të vërtetë: Mbathja nëpër Pyll, si një Sorkadhe, që sonte ...
rruaj Leshrat e Këmbëve mirë ... sa ta sharmoj me Fyell, këtë Aktore!

Mund ti kisha thënë Dashnores sime, si të isha një Krijesë divine:
“ETNA, më ndiz mua totalisht, gjer në Zonat më intime
dhe hekurosma Kostumin e ri, për mbledhjen mujore në Akademi!”
Do të recitoj Vargje boshe para “RABELESË” bejte të dobëta si një Bejtexhi
Kjo ngjarje s’mund të krahasohet, me Festivalin e VENECISË as të KANËS
ku askush nuk na ftoi si Malokë “Made in ALBANIA“, pas ëndrrës së Hënës

Është duke rënë një Shi i zi acid, po ju betohemi, si një Eremit aziatik!
Uji po na rrjedh në ullukët e Tavanit, dhe Drita në Dhomë, na u fik ...
pyeti vëllezërit TAVIANI: A mos njohin dikënd rastësisht?
Të dua këtu e atje, që nga Agimi i zhgjëndrrave, pa interes material
deri në Fundin ultim të Universit ... ku do të ftoj, për një Dans amoral!
Kush mund të thotë, se në këtë Moment poetik, Emri ynë na u zhduk
Maksimumin tim, nuk ta kam dhënë, n’Oqeanin plot Paqe e Luftë ...
Gështenja na u shkund në Katund ... shkoni në Pazar dhe bleni pak llokum
Të kemi një Kafe, për t’iu ofruar Mysafirëve, gjysmë hodumë!

Me një Qeshje të tillë, Miss KARMEL, e gropose gjysmën e Botës nën Dhe
do na kishe fshijë Frankizmin nga Toka spanjolle, me tre Shikime të pa Fe
Të kam njohur në një Qytet, dhe ndjehemi mjaft keq, se asgjë nuk më the
por Pasioni yt hispanik, më tërhoqi nga Veriu patetik, deri në Mesdhe!
Si Gjuetarë të paligjshëm, ua shitëm Policëve rosat dhe korrëm Përfitime
sipas “Librit të brendshëm të RUMIT” si na lindin Mendimet?
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Thuama mua, çfarë ka Rëndësi për ty, se ma hoqe Kapakun e Trurit
nuk të kuptoj sa duhet o Vajzë! A je për Ligjin e llojit apo të numrit?
Mund t’i lexojmë rrezet e Diellit, sipas Gramatikës së Faraonit!
Na duhen disa Dridhje sizmike, për të na zgjuar nga Letargjia bajate
për të mos iu përngjarë Hijeve tona, të krijuara me aq Mundime
Këtu e poshtë, BULLSHIT: gjërat po rrudhen, në një Sistem pervers
përfundojnë në Pluhur e Hi dhe transformohen diku në HADES
Okay do fundosemi: por ta di së pari, pse po jetoj, e pse po vdes?
- Merreni një Birrë LEFFE për mua, kudo në këtë SHESH!

E diel, më 15 maj 1983 - 2019, në një Mac Donald, në Bruksel.
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TABLO - 43

WEEK-KEND MJALTI NË KARAMEL TOWN
ME HITIN “SEX-MACHINE FROM JAMES BROWN”!
TË IRRITUAR NGA SHKOPINJTË E ÇOBANËVE
120 LOPË TRASHALUQE TË EVROPIANËVE
DOLËN SI KAÇAKE, NËPËR ALPET ITALIANE
PËR T’I KËRKUAR TË DREJTAT E TYRE ANIMALE ...
PASI JEMI NËN MBIKËQYRJEN E SIGURIMEVE MONDANE:
A MUNDET DIKUSH, TË MË EKZILOJË ME KAMBIALE
KUDO, NË NJË PARAJSË TË FSHEHTË FISKALE?
TË GJETA E MË GJETE, SI NË KOHËRAT E MËPARME!

Deri sot ishim të fundosur, në Opiumaninë politike
tani kaluam, në Ngopjen e përkryer kinematografike!
Mes gjithë Numrave të Telefonave fiktivë, të shënuar në Bllok:
a ke ndonjë Shok pa Fokë, që sundon në post-Bllok?
Bëj një Parashikim idiot e komod, për një Komplot të kotë:
cilët Kuaj do të fitojnë Garën hipike të vitit, në BANGKOK?
Futbolli dhe Çiklizmi verorë, na i frynë Topet keq
marr guximin, që nga Lista e ish - Dashnoreve, të të heq ...
Mos ZOT më keq, se do të përfundosh si Dreq, në Azilin pa Pleq!

I burgosur afektiv, përmes një Procesi shumë naiv
Manitë e tua patetike, më poshtëronin në Kolektiv
ndaloji Dëshirat e tua, të fluturojnë mbi ARKTIK
përndryshe, si një Ari polar, do bëhem fluid dhe do ik!
Krijimtaria është një Kondensim LIRIE, gjer në Palcë
siç është Koncentrati i Domates, në Fjalorët plot Salcë ...
Kineastët: CAPRA, WELLES, RENOIR e KUROZAWA
na kanë mahnitur me Skenat e tyre në Sallë
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por n’Anijen me Këmbë të zbathura, ç’na thoshte AVA e gjallë?
Për të na ftuar në Bunarë, u zhytëm në Mendime të thella
Pikturat e tua me zall, mund t’ekspozohen nëpër Shpella!
Me këtë Milet për dreq, nuk ka Shtet as Bereqet
më tha në MOLEMBEG, Dukesha ROKSANË de LIMELETTE ...
Porsa mbaroi Balloja mondane e Kështjellës:
hymë direkt with GLORIA, në Atmosferën e John KASAVETËS

Jepmë nga një të Puthur, herë pas herë
sa për Formë sociale, duke më bërë pak Nder
Po ti Vajzë, ma kthen krejt pa qedere
kurse pardje, shijonim Manaferre ...
“Pasi me Hipotezat e tua, je aq Filozof finok dhe i afërt me KOJOTË:
pse s’i propagandon gjithë këto Marrina, në WOODSTOCK, o Patok?”

Ngjituni ca më lehtë, mbi Barrikadat e Hidhërimit
pa i shqyer si të shkretë, Pantallonat, në Lojërat e Dimrit!
Po i bëj të fala, një ish Shoqeje, që papritmas na u çmend
në KANË, për Gerard DEPARDIEU, u gurëzua në Vend ...
Dhe unë i ziu, e desha si Klaustrofob i pamend
e ku me e ditur, ca Vargje deri sot, ia kam pas gdhend?
A mos ju dukem Poeti më inteligjent, i Fisit KELMEND?
I shtrinë në një Arkivol muti, duke ma vajtuar Legjendën
ka Vite, që vetëm Bufi mbretëror, ma tërhoqi Vëmendjen!
E shfletova Trupin tënd, si Fletët e Margaritës
të dua apo nuk të dua, duke lodruar pas Dritës?
Mos harroni, që i adhuroj Hapësirat pafund
dhe Vallëzimin e Ketrave të Pyllit, nëpër Katund!

ARTI autentik është një Lëvizje spirale, e vetë Jetës
një Biletë “vajtje, e ardhje” rreth Vetvetes dhe Kometës ...
Duke u prezantuar pa Kuaj, si Robert REDFORDI, plot Klas
i fitova ca rrudha të tepërta, në Burgun e BURRELIT dhe në SPAÇ
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Na more Fytyrën në pragun e Ferrit, më tha në Drekë, një rrugaç
me një tonelatë Dije të mbrapshtë, nga Mençuria perverse, po na plas!
Pa ditur çfarë të bësh, me gjithë këto Referenca, si të ishe një Sakat
ke mbetur Kaps në Banjo, duke na ndyrë të mjerin Laps!
Në një Dilemë të pamëshirshme, e plot Dhembje
u afrova drejt Horizontit, pa asnjë Trembje ...
POETI shpërtheu, në një Revoltë të thellë dhe ekstreme
a i ke gjithë këto Materiale, të vjedhura apo të bleme?
Po të lajmëroj o KURT, se je në Birrën e trembëdhjetë
të imagjinoj duke udhëtuar me FATIMËN, në TARTARINË e shkretë!

E fshehur mbas Buzëqeshjes sime, si një Sardele në ADRIATIK
e ngujove Dashnorin JIM, në Këshillin e Kuvendit, në VENEDIK
Te Murgeshat e dikurshme, të Katedrales katolike:
i ndeza dy Qirinj të kuq, pa pasur kurrfarë Dëshire
i thashë Çupës të dua ... kur na mësyni Murlani i egër i Veriut
e ndiente veten të lënë pas dore, në Bankën e depozimit të Thiut!
Isha Perandori i Dembelisë së heshtur, plot Emocione
Hugo KLAUSI, m’i lexoi Sakramentet e fundit, i zhytur në Pasione ...
E dekorova dhe e rekomandova, si Kalorës Nderi, në pranverë
me një Kuti ëmbëlsirash DELAKRE, dhe një Shishe me Verë!

Çfarë frustracion tragjik, si Shqiponjë mbi GOLGOTA, në një Botë pa kilota
me gjithë këto llafollogji boshe dhe shkëmbime Energjish të kota ...
mes Borgjezëve arrogantë, Ekzilantëve me morra, në Mahuna me biskota!
Sipas Mister IKSIT në SPLIT, ishe një Tip shik, me një Talent atipik
i cili vizatonte gjithë ditën, Portrete turistësh, nëpër PARIS e MADRID ...
Po i vozis rrenat e mia, në Kufirin e irreales, në RAMATUELLE
thirrmëni për çdo lloj Urgjencë, tek Këngëtari pokeroman, Patrik BRUEL!
Për momentin, jam i shtrirë si Buall, në Shtratin e butë tokësor
duke ecur me MOJSIUN mbi Ujë, para Ritualit tim shpirtëror ...
Me tre Jastëkë mëndafshi dhe një Kravatë për marre, blerë në KALKUTË
u martova në Këmishë natë dhe Nalle, me një Grua të fshehur në Skutë!
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Fitova titullin “Doktor Honoris dhe Klitoris Kauza” me këtë Refren
në MARSEJË duke lozur me Petanke dhe pirë Pastis, me Shokun EUZHEN
Don’t cry for me ARGENTINA ... i love you so much, until the END!
E shoh qartë në një incest, këtë Pervers prej MAGREBI
në Shkretëtirat e TUNIZISË, u shoqërova me Akrepin ...
Një shtëpi Njerëzish pa Punë, pa Besë, pa Frikë në ZOT
duke pritur sot e nesër, a mos po i mban Shteti ynë, për kot?
Mos na bërtit shumë o ZHUJË, se po përfundon në Birucë
dije që në MALËSI: Burri është Burrë dhe mbretëron si Knues!
Me mbështetjen e SHËN GJONIT të Kryqit, në shpellën e bekuar
kalova rubikonin, me Garnizonin e Romakëve të degjeneruar ...
Ethe për të jetuar, në një Kohë të tërbuar dhe të pazotëruar
“More i shkretë, në Moshën tënde t’avancuar, duhet t’ishe i martuar
me dhjetë Fëmijë të lazdruar për të përforcuar dhe momifikuar mbi Gur!”
Mjaft më, me Simfoni grerëzash zullumqarë, që të pickojnë herëdokurë
duke shëtitur në Pyllin e kërkuar, e ndoqa papritmas Yllin e ndriçuar ...
Vajtorja më erdhi direkt me ca Rima dhe së paku, dhjetë Birra “PRIMA”
Po mbjell Tregime fëmijësh që sa dekada, nëpër Fletoret e mia shkollore
ta shkruajmë Historinë tonë o Burra, para se t’na del krejt prej Dore ... !
Kalldrëmet tona antike, kanë shijuar Mitet e IZISIT dhe OZIRISIT
Simbolikën poetike të çuditshme, të Faraonëve t’EGJYPTIT
ndërsa ne u formuam ekskluzivisht, në Filozofinë e KREMLINIT
s’më kujtohet cili Rusofil më tha: të shëron Jarga e Kërmillit?
Si mund ta durojnë këta Njerëz të droguar, me Nota shurdhuese
këtë Zhurmë aq të tmerrshme dhe këto Neone verbuese?
Kultura e Decibelit dhe e Vulgaritetit, gjer në Neveri
e Shpresës, për ta harruar Vetveten, në të pafundmen Amnezi ... !

Të lumtur me Asgjë dhe të mësuar me Gjithçka
së pari, për ta mbyllë Gojën, duke i paguar me pesë Lekë
Jeta e tyre shoqërore, vaj medet, kaloi pa një Ustah!
Si shpjegohet, që me një të shkelur Syri, në Bjeshkët e Nëmuna
po më rrjedhin gjithë këto Strofa reale, por të çmendura?
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Thriller policor me të “Ulurit”e REMBOSË, buzë Lumit të RONIT
OFELIA e përgjumur, i përqafonte plot nur, Ëndrrat e Horizontit!
Futeni në Anijen e dehur, me Ton të kuq dhe Skllevër peshkatarë
me një Vajzë në SAHARË, qëndrova ca Vite, duke shitur Armë dhe Arë!
Silhueta e saj post-rafaelike, ia jepte një tjetër Orë
Zëri i ultë mjegullor të përkëdhelte, si një Flokon në Borë ...

Nga Poetika deri tek Robotika, na kolonizuan Spotet edhe Klipet
i zbritur prej MIRDITE, më ngatërruan Shpjegimet e Eklipseve
ku na mbeti Fantazia e shenjtë, në gjithë Deliret teknologjike?
Më duket si përfundim, mes Agimit dhe shkrirjes së Ditës:
që e njohim Veten, shumë më pak sesa e mendojmë, në pragun e Kishës!
Do kisha dëshiruar t’i thoja, herët a vonë, të gjitha ATO që nuk thuhen
Shpirtrat komunikojnë, me një Gjuhë misterioze, porse nuk duken ...
Nusemirat shijojnë gjer në Vjeshtë, Fletët mbi Dhe dhe Trugun e qelbur
ka vite-dritë, që me Fakirin e qetë, qëndrova i heshtur!
Aksionerë stalinianë, në Bursën qendrore “HALE - CITY”
për Gjenocidin e Armenëve: ç’na thonë në Histori?
Fans i madh i PAUL KLESË, pa cilindrat e Çelësit
i PIKABIES, i DALIT, i KANDINSKIT dhe i ORWELLIT:
shohim, a do të shpëtojmë nga Diktatura e BIG BROTHERIT?
Do të dua si Hyjni, gjer në shuarjen tragjike të inspirimeve
në këtë Kakofoni, ku humben në Mjegulli, gjithë Nuancat intime!

Nuk është Faji yt, zoti Pol VALERI, që po vdesin me shumicë në ETIOPI
Parkat na tjerrin Fillin e Jetës, si Merimangat n’AMAZONI, me një Porosi
ne duam Sens dhe Mirësi, por jemi një Pikë ujë, në gjithë këtë Pafundësi!
Do rikthehem në Narracionin evaziv, të Nimfave mbi Qershi
O SHERIF pa allti: na ngulit një Mesazh për zi, në këtë Mal pa Thi!
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Ishim qysh kur, “Narkomanë addict” të Kokainës politike
ndërsa tani, kaluam në Trullografi e Histeri, përmes Kanaleve televizive
ADIOS, o Kinematografi plot gjeni, që e ndoqa tash ca Vite!
me shumë respekt dhe turshi, o OLIVERTA, sirena ime edenike ...

E hënë, më 10 maj 1983 - 2019, tek Kafja “art nouveau” e Metropolit (Bruksel), ku kam pas pirë
shpeshherë Kafe me ca Artistë fantastikë, si: Simonë Signoret, Philippe Noiret, Jean Marais, Bruno Cremer,
Serge Reggiani, Jane Birkin, Johnny Cleg, Sergio Leone, e plot të tjerë ...
Në një Atmosferë frymëzuese, ku Poezia lëshonte erë!
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TABLO - 44
GARË MBJELLËSISH BANANESH NË BOGOTA
QË S’MBAHESHIN DOT NË KËMBË, NGA LODHJA

TEKST I PALLUR NGA NJË LOPË LARAMANE NË MINIATURË
NË NJË RRADHË LYPSARËSH, TË VESHUR SI DIKUR, ME ARMATURË ...
NË QYTETET E ÇORODITURA: A MUND TË FLITET PËR ARKITEKTURË?
ME SHEKUJ TË BASTARDUAR, NGA E NJËJTA NOMENKLATURË!

Oh, ti Mik: si mund të kalohet nga Neolitiku në Paleolitik
pa “challenge matematik”, dhe asnjë Tik-Tik nevrastenik?
Ma sqaroni mirë në Cirk, këtë Ekuacion me Plastelinë dhe Blloqe
sepse në Foshnjore, ky problem pa rrokje, më jep Dhimbje koke!

Çdo veprim që bëjmë, merr erë Fabrike, në muajin Gusht
sipas AIZENSTAJNIT, në “Vaporin Potjemkin” filloi Revolucionin Rus
vazhdoi Evolucioni me “Odisenë e Hapësirës” së KUBRICKUT-ut, pa kusht!
E nxorën të Birin prej pune, pa asnjë Pendim, me një lodër “Dum-Dum”
ngaqë kujtonte, se ishte duke u rrezitur, te Plazha gjigante, në KANKUN
ndërkohë, që hante me Shokët e SKARBEGIT, një tas me Qullë, si Majmun
Më thirrni nëpër Qytet: “DON SKËNDER DE ARAGON” me Megafon
ose jua shurdhoi Veshët dhe jua shpoj Daullet me Gjilpëra, si Padron!

Prej momentit, që ua kthej Shpinën ... si të ishin Pata
më thurin Elozhe dhe më recitojnë plot Lëvdata
Jam i pagur, për ta destabilizuar një Komb të skaduar
por Sapuni “KAMEJ”, nuk vlen për t’iu pastruar ...
Nekrofil, pa fill, i droguar në BOMBEY, me dy-tre Krokodilë
më iku, për një Anglez debil, e Fejuara ime, në NOTTING HILL!
Dhembja e vazhdueshme nën Lëkurë, nuk e lë të bëhet Burrë
pa shkuar kurrë në Shkollë, A mund të paguaj, për t’u diplomuar?
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Viruset e kësaj Shoqërie, janë Kolera postmoderne e Shekullit
përmes Teknologjisë së WEBIT, t’i ndezim të gjitha Furrat e Mbretit
për të djegur dhe shfarosur, Veset e këqija të Miletit!
“Unë vij nga Askund, për të shkuar në Askund
madje, as në Stacionin e Trenit defektoz në Katund ... ”
Që nga Acari i fundit, me Ortek bore katastrofik
ngela si Viç, pa Bukë as Ujë, në Shtratin e Azilit Psikiatrik!

Një Kokë për Lojërat e djallit, në Kazinonë e SKORSEZËS, more Mik
huazoma identitetin tim, që të dukem një Ditë, i hijshëm si Ashik
dhe zbraze Revolen në udhëkryq, si JESSY JAMES, në Westernin mitik!
Aksenti me Kapuç, po e përjeton në Bush, një Restaurim klounesk
e kam pas njohur në PRUSH, një Patok të egër dhe mjaft dantesk
i cili kalonte, nga Statuti i Lypsarit, në Kënetat plot llucë
për tri sekonda, si Pushkë, në rangun e një Aristokrati harbut ...
Mirësia e MIRËS triumfoi në Harkun e Triumfit, nën Neon
shpina iu lakua me Buton “in e on” sipas të famshmit Faraon!

Na erdhën në DUSHAJ, 20 Belgë, për të gatuar Pom-Frita me Pekmez
dikur lëviznim si Kukulla në Shesh, me një Batalion KINEZ ...
Urdhër papal: shqelmoje këtë Dembel, që gërhet mbi Thes
duke e sabotuar qëllimisht, Planin tonë pesëvjeçar, si Shtet!
Një Javë në Kampingun: “Mein Kampf” me Pishinë dhe Lojëra Shahu
pse thua dhjetë Vite me rradhë: “më falni, por asgjë nuk pava?”
I mahnitur nën Hënën e plotë, në të kuqen e Vezës, ulur në një Kotec
nga një Fantazi në tjetër, pa e ditur pse, me kapi një Epsh për dreq!
Më erdhi në SHISHTAVEC, një Ndërmjetës, për t’më pajtuar me ROZËN
na duhet rentabilitet, o ISTREF e jo për ta rrahë për qejf me bishtin e Kosës

Të çrregulluar nga Ndryshimi i Orarit meridional të Njeriut:
katër Pëllumba u vetëvranë, në Ajrin e ftohtë të Veriut ...
A mendoni që kjo Mumie e Komshisë, do ta kënaqë Vjehrrën time
e cila sipas Shkresës zyrtare të Partisë, ka tepër Pretendime?
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U dashurua me ca Bisha të egra, sapo shkeli Putanhanën në prag
ndërsa ndiqja me vëmendje, Hapat e KAFKËS, në çdo rrugë të PRAGËS!
Kush e ka Formulën e saktë, të Labirinteve ekzistenciale?
Welcome në Konak, për të shfryrë Energjinë tënde atomike, si Ushtarak
merr pak Konjak, kurse erëzat e tjera, të presin më vonë në Shtrat!

Në këtë ISHULL parajësor: “Mirëserdhët, o Mizorë!”
Lulëzon gjithë Vendi, nga Qenia juaj monstruoze në shtator ...
Pasi të dalim nga kjo Orgji, si do jetojmë në ALGJERI, moj KLEMENTINË
Lufta civile na ka shkatërruar, por kush ta ka kafshuar Gjinë?
Sipas Pleqve të DIBRËS dhe LUMËS, nuk duhet të mërzitemi aq shumë
të mësuar keq, të papunë: jemi t’adaptuar për të qëndruar gjatë në Gjumë
I dënuar me një Karrem katolik të përjetshëm, në KADIKS e GRANADË
i ngatërrova në një Diskotekë: Buzët e XHEMILËS, me një Çokollatë!
Kush puth Femra për sevap, nuk vuan dhe nuk mbetet Thatë
duhet të jemi sa më humanë, me të Droguarat pa çorapë ...
Harrova gjithë marifetet, ngaqë Urgjenca për intimitet
më bëri me Krahë shumë shpejt dhe nisa të notoj në Sherbet!

Oh, ti Mik: Si mund të kalohet nga Neolitiku në Paleolitik
pa “challenge matematik”, dhe asnjë Tik-Tik nevrastenik?
Ma sqaroni mirë në Cirk, këtë Ekuacion me Plastelinë dhe Blloqe
sepse në Foshnjore, ky problem pa rrokje, më jep Dhimbje koke!

E martë 24 maj 1983 - 2019, në rrethet e Brukselit, në parkun e Wemmel Meise.
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TABLO - 45
GRUAJA E HIJSHME, MUND T’IA KALOJË EDHE KALIT
KUR JETON NË BOSTON, ME TIGRIN E EGËR TË BENGALIT ...
MEZI DOLA I GJALLË, NGA MAGJITË E BINDSHME TË MERLINIT
POR TRIUMFOVA PA SHPATË, NË OLIMPIADËN E BERLINIT!

Të dua, derisa gjithë Universi, i rëndë si Plumb
të shndërrohet befas, në një rrënojë të pafund
Me përjashtim të BE-së, dhe një Fushe të minosur:
çfarë na keni lënë në dorë, o Politikanë të marrosur?

Fjalimet e tua, që sillen rrotull, të mbyllura në Vetvete
përfundojnë në një Udhë qorre, të zezë me plot Sekrete ...
Mos na e korit, gjithë Fisin, o Kërcu i kalbur në Tribunë
se duke ndjekur Modën e fundit, na mbete i papunë!
Pse bredh kot, o Kodosh, në Qytet dhe në Shtëpi, me Bark bosh?
shko e shkulja Pendët, një Plake të pasur, si Kokosh
Top Zhigolo, në ZVICËR e në GJERMANI, me Gra e Fëmijë në VERMOSH ...
Qetësoje veten, me ca Fraza të rastit, që të rrjepin fshehtas
me Dritë jeshile të Bosit, ia zotërova HAJRIJËS, epshet dhe eshtrat!
Kush i përsërit çdo Vit, të njëjtat Pallavra deri në infinit
ma ngreh përqindjen e Mërzisë sime, përtej në Zenit ...
Pak kush prej nesh, e mendon seriozisht, sesi Formula e zezë fillon
si zhytet çdoherë në Humnerë ... ku Logjika e asgjësë, përfundon!

Mendoni këta robotë Japonezë, krejt Tru shpëlarë
të cilët ngatërrojnë Babain e tyre, me Padronin gulçar
dhe Farë e Fisin legjendar, me gjithë Kombin mbarë!
Nga Erotizmi i rafinuar, me Përkëdhelje blatuar
deri në Vdekjen e dhimbshme, me Ar mbuluar
Ekzistenca është fatkeqësisht, një Ekstrem i latuar ...
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Çfarë bëjnë këta Turistë anadollakë e noprakë
nëpër akullnajat e SIBERISË, të veshur si Kozakë?
Jemi ndërkohë, Loja e Paradoksit permanent, pa Mend
çdo Lëvizje tokësore e yjore, na turbullon në Vend ...
Në luftë shekullore kundër Kohës, duke kërkuar Qiell dhe Liri
u shkrimë si Fëmijë në Shpejtësi: Humbëm çdo Poezi e Filozofi!
Krijojmë Çifte në Agjenci, ndërtojmë Fole zogjsh në Pranverë
rrojmë të patrazuar në Mjegulli, sikur s’do vdesim asnjëherë ...

I zënë në Kurth, në të gjitha anët shoqërore, si një Panterë
po shpik një Jetë të dytë ... po ju, a mundeni për ta bërë, o të Mjerë?
Energjia jetësore nuk është një Produkt banal, që lind në Nevojtore
ku i kemi Vlerat parimore, të përmbledhura në ca Vija parësore?
Bëjmë natyrisht çfarë mundemi, me çfarë kemi në Dorë
por mos hidh Vickla si Mushkë, e shtrenjta DIADORË!
Shpërthim muzikal BLUES, pa këpucë as bluzë, për ta nderuar një Muzë
Puthje franceze, Qeshje portugeze, Qarje daneze, me ca çarje në Buzë ...
Pse e desha aq shumë, këtë Sirenë andaluze, që vallëzonte në çdo rrugë?
Ti je një Përjashtim i rastësishëm, o SABINË, veshur në Spontanitet
e vetmja Shtrigë, që del me Dekolte dhe Flokë të lagura në Qytet ...
Jepi urdhër SOFIA LOREN-it, a mund të m’i hekurosë rrobat
përndryshe, do ia dërgoj në Pikun e mesnatës, Sorrat dhe Korbat!

I pakënaqur përjetësisht, me Qenësinë time në Hiç
dhe i paftë si një Kufomë, qumështor si një Ogiç ...
Pasiviteti i këtij Shteti aq “ bullshit ”, çdoherë më befason
Naiviteti yt fëminor, më shkon e më sharmon, si t’isha një Dragon
ta provojmë një Kalë azgan në Garë, që nesër në Hipodrom!
riprodhojmë më në fund fatalisht, gjithë rrathët në një Gisht
të njëjtat Struktura idiote, të një Pushteti, që na prish ...
ngaqë nuk nisemi nga Pikënisja, në burimin e Diturisë
në lindjen e Mendimit, në formulimin e Ndjeshmërisë!
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Mes nesh, Miss IZABEL: A preferon të shohësh apo të kesh?
unë jam viktimë Pasionesh - ti je viktimë Furish, o Perëndeshë!
Ëndrra ime e komplikuar dhe tmerrësisht anonime
është të fle pranë teje, përtej Botës tjetër sublime
në një Hamak të lidhur, mes dy Kambanave të Kishës
duke e lexuar “Lahutën e Malësisë“ së Gjergj FISHTËS!
Fshijeni çdo Thënie të kotë, në Tekstet e mia poetike
dhe shikoni a mos gjeni pahir, ca ide profetike ...
Po vij si një Lubi ekonomike, me Fuqi stratosferike
për ta pushtuar Qafën tënde, me Puthje edenike
Sipas kujtimeve ekstazike, të zotit Mark DOLLAREVIÇ:
Rroftë ZVICRA, që na i hapi Bankat, për të jetuar si VIP!
Do ua ruajmë të gjitha Shërbimet fikse, në një Çelës IKS
do të jargojmë mbi Taksat e fund Vitit, të rruar mirë me Brisk
Sa ditë më kanë mbetur, o Lenny KRAVITZ, për ta fituar Pensionin?
një çervish për Kryeministrin, pas këngës së John LENNON-it ...
Më përjashtuan në korrik, si një Klandestin aztek, në AMERIKË
për ta rritur Tregun e Kokainës, së prodhuar në MEKSIKË!
Zakonisht, shëtisja i velosur të dielave, Parqeve në publik
por Dogmat dhe Tiranitë ideologjike, më zhveshën lakuriq
Mora makinën time hibride, dhe për Fat të keq, e shkela një IRIQ!

Çfarë Luksi suprem, për t’u shprehur në një total Liri
o Vëllezër nën Hije, që ende s’keni shijuar, as Dritë as Mirësi!
Kam njohur dhe përjetuar të gjitha Muret e BERLIN-it
Telat me gjemba, Britmat e thekshme të Torturimit ...
Tani po dëgjoj me nge, Muzikën e Bombave “PERSHING”
me mbushje Toksike dhe Bërthamore në kombinim ...
Po si rrotullohet Toka tani, i dashur “tavarish” POPOV
A mos je Nipi, i një Klouni të famshëm, në këtë Metropol?
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Mos u verbo, ti Vajzë! Që të shohësh pak Veten, siç je
Puthmë pranë Kallamave të thatë, buzë Liqenit në Atdhe!
Deri kur, do t’i fundosësh gjithë Kontradiktat, Problemet e tua intime
në një Militantizëm politik, utopik dhe atipik, që mbulon plot Krime
të cilit, as ti vetë, nuk i beson, sepse është rezultat i disa Pastrimeve?
Për fat Dolëm dikur, nga këto Reflekse të vjetra majtiste e maoiste
me një Vetëdije në fikje, vazhduam me Sportin dhe Diskon, gjer në Krisje

Të hipim në Vaporin e ardhshëm për MARSEJË, sa më shpejt
përndryshe Skleroza e Kapitalizmit të pamëshirë, do na përpijë krejt ...
Romantike dhe ajrore, më rrëshqet si një Ngjalë, e renë nga Dora
harroje gjer në qershor, Dashnorin tënd IGOR, nga TORA-BORA
Do të jetë me siguri i bukur, me Para dhe sportiv, sapo t’i vijë Ora
mund të jetë një “Agjent i huaj” i infiltruar në KAMORRA!

Nëse e takoni rastësisht Mësuesen time aq fine, të Klasave fillore
në bulevardin qendror, të Perversiteve tuaja minore:
bëjani me Dije, se më ka mbetur merak, si Fantazi pubertore
që nuk më ka dhënë Gji, pa limit ... gjatë Pushimeve shkollore!
Kur mbi Lisin e Mullirit holandez, gagërinte nga qejfi, Pata
u konsultova në të fshehtë, me nën Shefin nga Peshkopata ...
Oh, çfarë Gjoksi olimpik, urreja gjithë Ekuacionet matematike
e ju thoni: Duket që ky Njeri, ka pësuar një Plasaritje vullkanike
rreth Hipotalamusit, në Trurin e vogël, të Kokës së tij poetike!”

Nëse ju vjen Kontrollori i Biletave, futuni në W.C-të, e Trenit
këndoni Këngën e Serge GENSBURG-it, në Ballkonin e MERIEMIT!
Kështu, fitojmë pak Dashuri, në këtë Verë tropikale, moj Mikesha ime
është Stina ideale për Simfonitë intime, mes Miteve të GREQISË antike
Por mos më dënoni, për një Mëkat aq banal, o Policë të BELGJIKËS ... !
Sepse NJERIU autentik është hyjnor, por ndonjëherë edhe kafshëror
lexoni Tekstet biblike ... është Paradoksi qendror i Ekuilibrit tokësor
U bë një Kohë e gjatë, që s’kemi përjetuar një Aventurë kaq romantike!
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Eja ta vendosim Trupin tonë, në kulmin e Klasifikimit parisian
në këtë Shoqëri të Kosës dhe Sfurkut, ku askush veten s’e mban
Na duhet një pushtim Gjinkallash, me zhuzhitje monotone
për t’na i inspiruar disa Hite, me “Klipe skopitone”

Për ta ngritur nivelin e Prodhimit, sipas stilit të Kolkozeve
në Fushat e Grurit, ku dëgjohet kuja e Zhabave punëtore!

Ka disa Vite-Dritë, që kam ëndërruar ta shkrij Frymën time
më Psherëtimën tënde, plot Aromë lulesh, pa kufizime ...
Ta përjetoj thelbin e Qenies sekrete, brenda Dejve të Gjakut
të imagjinoj, sipas Pasioneve të sabahut, që tejkalojnë Kufijtë e pragut
Lamtumirë MARILINË, që më braktise në të parën Kthinë
Puthja e fundit, në Stacionin anonim, shkatërroi komplet Shpirtin tim
megjithëse isha një Kopil, që me Vajza plot stil, merrja Arratinë ...
Të kam dashur mbi të tjerat, ndaj më mbete ende për një stinë, në Kujtim!

Luani i HOLLYWOOD-it, ulëriti tri herë, në Hapjen e Ceremonisë
përfaqësoja me solemnitet, Dinjitetin e gjithë Shtëpisë
Çmimet kalonin në Skenë, nën indiferencën e Lartmadhërisë
Takimi i fundit u dogj, në Shkretëtirat e MESOPOTAMISË
të Hënën në pikë të Diellit, kur ngordhi Elefanti, i Salvador DALI-së!

Më 30 maj 1983 - 2019, në Galeritë komerciale të “Passage 44”, në Bruksel, ku mbahej çdo vit Festivali
i Filmit Fantastik të Brukselit, më gjeniali në Evropë, i organizuar nga miku im Drejtor: zoti Freddy Bozzo
(të cilin e kam pas çuar më vonë në Shqipëri te miqtë e mi)!
Dhe ua kam pas dërguar unë vetë, si Mik i Festivalit, ca Aktorë mjaft prestigjioz francezë, si anëtarë të Jurisë
Ndërkombëtare, të cilët rrinin 10 ditë në Bruksel dhe ndarë natyrisht disa aventura surrealiste por tepër
humane me të gjithë ...
Më rikujtohen Pierre Clémenti, Richard Bohringer, Annie Girardot, Dominique Laffin, Bernard Blier,
Jean Rochefort, Dario dhe Asia Argento, e ca të tjerë ...
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TABLO - 46
SIMFONI E ZANAVE TË MALIT, ME MINIFUND
GJATË SAMITIT EROTIK, TË KRIJUESVE SAMSUNG NË HAMHUNG
DIALOGË VERI-JUG , LINDJE-PERËNDIM, ME VEPRA ORIGJINALE
SIPAS ORËS DIELLORE N’ESTRADË, TË AFËRDITËS MARGJINALE

Ndizu pak më larg JACK, dhe mos më hap Gropë në prag
nëse do ta shijosh Kafshatën e fundit, o Lëngarak!
Në bulevardin e të Rënëve përdhe, s’ka Jetë aspak
për t’u bashkuar në Hapësirën e re: ta sakrifikojmë këtë Dash!
I dashuruar në Mesdhe, mora Valixhet dhe ika në TANGER, tak-fak
mos mi bëni dëm Gjyshes sime të pafe, por jepni Japrak ...
Po ndaloj me kaq Pallavrimin abstrakt, Shkulografinë pa shkak
përndryshe, mund të përfundoj me një Cjap gjysmë sllav, në LARZAK
si një Pishtar i shkërmoqur në Flakë ... një Endacak dështak!

Erëzojë pak Fytyrën time, të lyer me Lëkurë mandarine
në një Oazis të Frontit POLISARIO, në MAURITANINË jetime
Ma rrëmbyen në të shkuar, ca Terroristë nga duart, ALINËN
për një Bisedë informative të qëlluar dhe ca Marrëdhënie imtime ...
Ja qëndisa një Rapsodi të marinuar, ngaqë isha i martuar me Rimën!
ngjeshe Brumin e huaj, siç duhet në Magje, moj Kulake e ndyrë
para se t’ia fillojmë gjatë një Sulmi aventuresk, Kuzhinës pa yndyrë ...
Me një Shtrigë nigeriane plot ngjyrë ... që fliste ca Gjuhë ezoterike
i dhamë një Oksigjenim të ri në NAMYR, koleksionit FOLIO, në fikje!

Starletës së shtrirë, ia ka kënduar Këngën, gjithë Qyteti, pa mëshirë
dhe thonin në Çarshi, që në vend të Trurit, një Lulelakër i ka mbirë ...
nuk ju gjet asgjë e fshehur në DRAGOBI, dhe Policët u treguan të mirë
Hetuesia me inspektor SHERIFIN, na pajtoj me Komshinjtë
Më dëgjo i mpirë, shoku Aleksandër MOJSIU, që luan në Filma pa Zë
në VJENË: Jeta është çështje Fati dhe Stili ... dhe ne s’jemi Asgjë!
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Duke dialoguar me Monologe banale, nëpër Spitale
kam humbur Lupën e Syrit tim të dobët, sklepatik
mos u zgërdhijë, si Mumie e vendosur, në Gjumësi orbitale
në Klubin e shërbëtoreve të Sharl TOPISË, pa asnjë Mik ... !
Ka kohë, që formoj Këlyshë servilë, në Stanet e Maleve
të formatuar sipas Ligjeve IKS, të Pushtetarëve të ligë
Mendja ime është në ngritje, me Grimtë kanibale
si praktikohet Moderniteti alla PARIS, mbi Sfondet feudale?
Sikurse kursi i Dollarit, në lagjen MARROLLE ... që lëvizë për një Hiç
ke kujdes, ndaj Parave të palara, kur aktron një Shtrigë!
Ruaju sëmundjes së Sifililizit, në GARE du NORD, o STIVË
se në Bordelet e pakontrolluara, hyn e del pa Diagnostik ...
Nxënës i mesëm, në Shkollën fillore, MATRIX: isha mjaft Simpatik
s’pata një Tablo të MATISIT, për të më mbajtur Gjallë, simbolikisht
M’u desh ta ndjek në dimër GLADIS-in, një Biondine renane në CHEMNITZ
për t’i paguar Faturat dhe siguruar Bukën e Gojës, si Artist në LEIPZIG!

Ti po m’u bën Masazhe, shputave të Këmbëve, pa asnjë Përtim
unë lexoj në heshtje maksimale: “të Mjerët”e Viktor HUGOS me trishtim
A keni diçka për të deklaruar, o Zotërinj, të Gjykatës së Shkallës së lartë?
“Jo, asgjë Xhandarë, pos Opiumit politik e Valiumit fetar” shkurt e thatë!
Ah, i dashuri Pol KLODEL, përsa i përket Motrës sate, plot Bukuri
ke qenë Tip i ulët e i pamëshirë, duke e mbytur Talentin e saj, në Çmenduri
Kam njohur mjaft Krijues të mallkuar, gjer në fund të Jetës
Gjenialë e të Pasionuar, por krejtësisht të Skaduar, përballë së Vërtetës ...
Mes gëzimeve të Verës dhe mërzive të Dimrit kallkan:
kërko Mjete të reja, për t’u inspiruar në të fshehtë, o Mjeran!
rrihe Fatin e hidhur si Peshkun karp, para pjekjes në Tigan
sepse mund të bëhesh Hero pas Vdekjes në zidan, o Babaxhan
e dikush të vajton, duke pirë një Kafe dhe lexuar një Filxhan ...
Në universitetin: “TRAVIATA” ku Opera tragji-komike është e ndaluar
më dhanë titullin “Doktor Honoris Kauza” nën Diellin e praruar
për disa Punë ultra të komplikuara, që kurrë në Jetë, s’i kisha menduar!
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Derisa të m’i rregulloni Çështjet e mia bankare në LONDON, po përfitoj
po pi me “OH SUZANËN“ Uiski në Kolltuk ... se Dashuria na shkoi!
Na i ndali ky Shtet subvencionet kompensuese, për Tregun albanez
Ekonomia ime shkoi në Lesh, prapë në Kurbet, welcome in BANGLADESH!
Ndoshta do përmirësohemi shpejt me një Këngë patriotike në GOLLOMESH
Pjesë e Hit-Parades, me ulërima Thish, që s’i merr kush vesh
“Lajmërim në T.V.SH: mos më vini në Varrim të pathirrur, nëse vdes!”
Unë kam jetuar në Parim, autentik dhe i pastër, në timen
ndërsa ju aq meskinë, në Maskimin e përditshëm, si Lugetër të parritur ...
Kam investuar Kapitalin e Karl MARKSIT, për të blerë një Vresht
plot Ullinj dhe Mandarina, po kush do na punojë në Vjeshtë
pa i filtruar në një rrjetë, të gjitha Debatet e Pleniumit të pestë?
Të falënderoj shumë, Miss NABILA, që re në Dashuri me mua
bëmë seks nëpër Duna, po a ka një Krua për t’u pastruar?

Sipas fjalimit të Jacques DELORS, me ca Politikanë të tjerë
EVROPA nuk krijohet, pa Para as Mundim, o të mjerë!
Duhet një marrëveshje serioze, mes një Burri dhe një Grua
e imagjinojeni, mes 30 Shtete, që vijnë për t’u imponuar ... !
I shijoja dikur ca Birra, me zotin DEBORD, si Filozof i stilit pagan
për ta shijuar “Shoqërinë e Spektaklit parizian”... por nuk gjeta Derman!
Kur ju shoh si në Teatër, duke folur mbarë e mbrapsht, nëpër Lokale
të mbledhur si Hienat e sokakëve: A e kuptoni, se sa jeni në Hale?
Piktori flaman James ENSOR, ma bëri një Magji tribale me Tambur
më zhyti në një Verbëri pa kusure, por dikur e gjeta Dritën, si Burrë!

Më kujtohet një Pastrues rrugësh, që u bë BOSI më i madh i Qytetit:
ruante Fshesën e tij në Zyrë, për t’mos e harruar Origjinën e tij Fshatareske
pastaj, ai e dinte më mirë se ne, sesi e kishte shkërdhyer gjithë Miletin?
Kemi diku brenda nesh, të shënuar në ADN, një farë Ëndrre amerikane:
me u nisur të gjithë nga Hiçi, për të mbërri dikur, gjer në Majet olimpiane
përmes një Demokracie, një Liri veprimi dhe një Barazi teorike në Shanse!
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Kultura e Rezultatit, Logjika puro e Suksesit, Pragmatizmi i Realitetit
pavarësisht se kush je: emri, raca, feja, diploma e Kuzhinierit apo Arkitektit
Këtu merret parasysh, vetëm Leku dhe Projekti ... ose me një Fjalë tjetër:
çka ke konkretizuar ti vetë në Jetë, si Qytetar i këtij Shteti ... ?

Po jua përsëris hapur, me Jean-Paul BELMONDO-në, si Dëshmitar okular:
në Shekujt e lashtë, isha Pirat i famshëm ilir, dhe plot Romakë kam vrarë!
Thirrën Hoxhë e Priftë, Doktorë e Xhandarë, që të hy në Vijë të mbarë
“Mjaft më, me gjithë Çrregullim tënd, o Bir, se do përfundosh Kloshar”
më tha im Atë, i dëshpëruar, duke ma prezantuar një Litar për t’u varë!
Duhet të kesh pak Dinjitet dhe inat, ti Djalë, të shënuar nëpër Damarë
kurse ti e ke gjithë Botën rrafsh dhe çdo Gjë të shkon për kot në Bunarë ...
Orgji aristokratike e Garë travestitash “in the Night Club from ZAVENTEM”
na i fikën Ditët, duke i manipuluar Koshiencat tona, me Drogë dhe Helm!
Eksperiencat e shumta ekstreme, të djegin dhe ta humbin Kryet
ktheu sa më parë, tek Familja në Pyll, dhe harroi Pyetjet e Jetës ...
ka Gjëra, që nuk pranojnë as Arratisjet, as Hilet e së vjetrës
duke qenë Aktor madhor nëpër Botë, ke harruar Shijen e së Vërtetës!
Zemra jote e pasionuar në Vargje, nuk korrespondon me esencën e Qenies
asgjë nuk ia ndaloj vetes të Premten, dhe Këshillat e Penës, s’më trembin!
E kam një Poezi atipike, postmoderne dhe primitive, për ta kallur PARISIN
duhen Fjalë të flakta, Strofa vullkanike, Rima termetike, Tinguj ekzotikë
që shlyejnë Referencat, dehin Memorien aksiale, Logjikën primordiale ...
Si dridhjet e një Trupi femëror, gjatë Dialogut erotik, gjer në Fazë finale
ose si Mermeri i Alpeve italiane KARRARE, që një Skulptor i gdhend
me Goditje të sakta Çekiçi, të matura në Cent, që askujt si shkon për Mend
Kërkoj një GJUHË POETIKE, që këndon dhe vallëzon, në Hapësira pozitive
Ritme të papara dhe Transe hipnotike, Pulse intuitive, Lëvizje energjitike
Udhëkryq fenomenal i gjithë Takimeve dhe Përjetimeve të rastit, që gulfon
Më duhet të ndjej, deri ku Fantazia ime shkon dhe si Universi më drejton?



390 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Valë të reja Risie, stuhi Lirie ... në Trurin tim të mbushur, me Përvojë e Dije
I sodis me endje, Majat bluhore të Qiellit sensual
të veshur që nga BIG-BANGU, me një Mister fenomenal!
Në sajë të Fluturimit tim kozmik dhe dallëndyshor:
kam rritur rrethin e Dëgjimin tim, gjer në Pikun kulminor!
E mora me Fernando PESOA, një Taksi për TOBRUK
Oh Zotëri: “Mirë se vini”, me Qenin tim policor MABRUK
në Stacionin radiofonik “KISS F.M.”, që iu le pa Ujë as Bukë
me një emetim direkt, from JERUZALEMI to MATUZALEM
për ta mbërri pas njëmijë vitesh Harmoninë skandinave në DEM BABADEM
Natë djersitje në VATIKAN ... s’e di o Bir, a është hallall apo haram?
në një Film përleshje “ham-ham” me mikeshën time Chantal AKERMAN
U shtri si një Perrie, në Krevatin luhatës me Gjemba, të Arrave të kokosit
ndërsa ëndërroja që Fëmijë, ta zëvendësoja KOLLOSIN e RODOSIT
Me gjithë këto Valëvitje të shthurura, duhet të shkoj në një Ashram
Pse më ndoqe me Thupër, kulpër më kulpër, nëpër TAIWAN?
qetësohu, moj Vajzë e nxehtë noprane, se nuk jam Tipi yt
po i zbus ca Krokodilë me Pula, kurse ti, më hidhesh si Grifshë në Fyt!

I spiunuar nga nënë ROZA në publik, si Djalosh fanatik e ashik
e ftova vrik e vrik, për të parë, një Opera komike në SPLIT ...
“Do-Re-Mi-Fa-So-La-Si”: Kush është ky Albanez, kaq hipnotik e atipik
që i ka thënë Trurit të vet të prishtë: IK, si të ish një Peshk elektrik?
Sonte, do të jesh Princesha më e bukur, e Vallëzimit fin, në NIMË
regjistrohu në HOLLYWOOD, që të realizohet dikur për ty, një Film!
I lamë të parakalojnë Patinatorët artistikë, në Skenën e akullt në triptik
REMBRANTI paraqiti “Rojet e Natës”, nën Dritën e Qiriut magjik ...
Në atdheun e Emigrantëve, isha Mbreti LUIZ, i gjithë Parazitëve
Fjalimet e tua marksiste, në mes të Lëvizjeve feministe, më grisën
m’i sollën ca Kolite nefretike, u shtrembërova keq në Kërbishte
Kërkonim që 3000 vite, Thesaret e mëdha homerike, në Katalogët turistike
duke marrë në TURQINË Otomane, me Kemalistët laikë, disa risqe ...
I harxhuam Lekët në ryshfete me Policët, e tani po hamë Pite!
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Zakonisht, i paguaj Borxhet e mia, dhe mbaj Fjalën, e datës së Kthimit
sipas ligjeve antike Helenike të PLUTARKUT, HERODOTIT dhe PLINIT ...
Përkuluni para Shoqes sime, nga Fisi i shenjtë indian i SHEJENËVE
në Verën e flaktë, u inaugurua me mish e raki, Pushkatimi i Qenve
Më palli halla XHIHANE, ku po na shkon, pa Shpi as Mulli, more Tru zi?
Parat e fundit, s’do t’i jap ... do i lë në Kishë apo në Xhami!
I sajova Mendimet e mia, sipas Gramatikës latine, në stile filistine
ëndërroja me KALINKËN, të shndërrohem një pasdite, në Princin idilik
të Kopshtit të ndaluar, biblik, edenik e adamik magjik ...
Eh, ti lum Djali ... shpirti i saj është i njomë, si një Qengj behari
shko dhe tregoje veten, se sa vlen Shqiptari, e mos na rrënon, o Zog gomari

Më ka marrë Malli për ty, o GRACE, në Zyrat e vjetra të Baroneshës
lëri protokollet e Fejesës, dhe folëm si Mikesha e PAOLO MANGANEZËS
përndryshe, dhjetë Kopila, do i lësh në Kuvendin e Murgeshës
do ta furnizosh Jetimoren e Jezuitëve, çdo week-end, pas Meshës!

Mos harro, “crazy VIÇ”: Goja ime s’mbyllet me Flori e Diamante
lahemi për çdo Ditë në Livandë from LEVANTE ...
Epshet e mia, ti SHERIF, shkruhen me Shkronja ari, gjigante
Nëse nuk je në nivel mitik, shporru sa më larg, o HERKUL pa Shul
dhe ha ca Fara Zogjsh përdhe, i përmbysur si Krimb në KABUL!

E shtunë, më 5 qershor 1983 - 2019, në Kafen “La Lunette”, në Bruksel.
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TABLO - 47
TUFË QENSH TË LIDHUR KONOPISHT, NË BERLIN DHE SHËNGJIN
NË KËRKIM TË ZOTIT TË TYRE NJË ARISTOKRAT PLOT SHFRENIM
I ZBRITUR NGA NJË FOLE SHQIPONJASH GRABITQARE:
KËRKOVA SI NORA, MARSEL PRUSTIN, QË SODISTE NË DRITARE
PËR T’IA RIKTHYER KOHËN E HUMBUR VETES, ME PAK PARE!

Mund të hasim në plot Surpriza me Pirana
nëse jua skanoj të Kaluarën tuaj me Gjilpëra ...
Ah po, nga Gjumi, më nxori brutalisht Jarania!
Kapu për Leshrat e mia të Barrierës korale
do jesh më i sigurt, sesa në Eksplorimet detare!

E rraha me një Vizore shkolle, një Troftë lumi
çfarë instinkti primitiv, që del papritur nga llumi ...
I pushtuar nga invaliditeti, i Gorillave të NASERIT
mezi shpëtova, nga Galerat romake të MOLIERIT!
Duke ia treguar Certifikatën e notave, Baba - Trimit:
më propozoi të luftoj, për çlirimin e VORIO-EPIRIT ...
S’është i pamend Çuni im, por lexon vetëm Libra me Vizatim
ma çoni gjashtë muaj në një Minë, që të përjetojë pak Mundim!
Kish të drejtë Bosi im, ngaqë unë, adhuroja Vallëzimet afrikane
lazdrimet me Metiset kongoleze dhe Vajzat gjirafë nigeriane ...
Filmi im është poaq i ndejshëm, sesa Konfliktet komunitare
BELGJIKA është një puro Hajgare, që përpunon veç Lëndë të para
njihet si Shtet kudo në Botë, me Armë, Çokollata dhe Birra artizanale!

Çdo AKTOR profesional e ka një Manager personal në prapaskenat e Fatit
me kusht që ta konservojmë në 36 gradë Celsius në Natyrë, sikurse ILAÇIN
me Përbërjen e tij gjenetike, Linjën gjenealogjike dhe Sekretet e Shtratit!



FESTIVALI I  PASIONEVE | 393

Në Kështjellën e denjë, Dhoma e torturave, fshehur nga kurora si një Pemë
t’inspiroi një Seancë seksi me dhunë ekstreme, me ca Autorë të shtrembët
Merruni vesh më mirë, me Michel LEIRISIN, TOPORIN, Georges BATAILLE
Maurice BLANCHOT, BALTHUSIN, KLOSOVSKIN dhe ARRABALIN ...
të zhytur në një Fantazi egoiste, ku s’ekzintonte as Norma, as Kandari!
M’i dërgo në Teleferik, të gjitha Ndodhitë e panjohura
Kujtimet e tua, të varura në një Kabull, diku larg në MAJORKA!
Nën eksitimin e Pyjeve dhe shpërthimin e Luleve plot ngjyra:
i dogja Këmbët e mia me Hithra, dhe m’u skuq para teje Fytyra ...
Mezi eca ... pas një muaj Kurash, me zonjën HYRË, për shkak të Enjtësisë
duke ngrënë Ushqim në stallë, me “Mizerablët e HUGOS” si Miu i kutisë
PLANETI blu u mjerua, me Komunizmin që na iku, pa kthim
na erdhi Kapitalizmi brutal fillestar, i ndërtuar në Degjenerim
Gjyshja ime Rushe BRAHIMJA ma qau hallin, e më dha një Shpërblim:
një Dele të larë me Shampon, e cila vezullonte që në Agim ... !
Na bëri më vonë, një Supë me Speca djegës, për ironinë e Rastit
papritmas, na erdhën për darkë, gjithë Anëtarët e Papatit!
Debatuam mbi Ekologjinë më globale dhe Çështjet konkrete sociale
Daniel COHN-BENDITI, ish Bandit, nën Udhëzimet e BUNDESTAGUT
më tha: Pos izolimit për zi, a e keni ndërprerë Piratërinë në SHQIPËRI?
duke britur pastaj: “ndiqni tek Mërgata e Qyqeve, çka t’iu vijë!”
Ra zilja e Telefonit në mënyrë insistuese. E preferoja këngën e Knuesit ...
Në fortifikatën e KARKASONËS, idealet na u shkrinë, n’afërsinë e Pusit!
Pamja m’u zbeh, nën Diellin e pamëshirë, Syri m’u nxi, papritur e pakujtuar
shkova me Marash TUSHIN, tek një Frat, për t’u larë me Ujë të bekuar!

Shef në fund të një Karrierë guri, pa pikëpyetje Flamuri
i ruajta Faqet e mizerjes sime, mbështetur për Muri ...
Mirë se vini, në Stacionin e të Humburve, që shesin Veten
lëshojeni “Marsejezën”, se Bukuria jote, ma ringjalli Jetën!
Jam amator, i Proshutave të PARMËS dhe i Djathit të BRYZHIT
që sa vite Beqar ... tash e pas, do i kushtohemi plotësisht Dyshit ...
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Kur gota e Verës, më bën të ndjej Sharmin ekzotik të Burrit
lus Zotin që me ty në LIMË, t’më hapen rrugët e Nurit!
Mbylli sentimentet e tua, në një Kuti hermetike, prej Ari
dhe hidhi në Ujërat e ftohta Baltike, pa Mendime kanakari!
Dyshimi është Kufiri mes rrenës së madhe dhe së vërtetës
çfarë ëndrre klishe, ke moj BARDO, pas valsit të Festës?

Një Gjelbërim pushtues, plot Gjallesë, mes Degëve marramendëse
më hutoj aq keqas, saqë më gëlltiti në rrjetë, Merimanga e Mendjës ...
ec si të mundesh, o ZHULIETË, përtej Xhunglës, anash Dhembjes!
I zhveshur në Fushën e ZOTIT, si një Gjel i rrjepur nga Fati:
a mos kam harruar për të jetuar, dhe më ka fluturuar Bafti?
Westerni është duke na u shkatërruar, në Komeditë e çastit
ndërsa gjithë Vlerat po na zhduken, në Humnerat e Mëkatit!
Çfarë na mërmërisin në breg, Pulëbardhat e xhindosura keq
rreth Anijeve peshkatore, që lundrojnë mes Valëve për dreq?
Nëse jemi të krijuar Njëri për Tjetrin: A mund të puthemi më gjatë
në Harmoninë e Shkrirjes dhe Simfoninë e Mrekullisë së shtatë?
Në parajsën e AMERIKËS Latine ... ku është zhvilluar një Histori e rrallë
takoje Kim BASINGERIN në Bar, e thuaj që jam dakord si t’ishte një Përrallë
ALEKSI të ka braktisur, sepse është pak idiot, dhe s’besoj që kthehet dot
nëntë Javë e gjysmë pa ty, në këtë Realitet të zbehtë, mu dukën një Mot!

Agjencia lokale ofron Luhatje seksuale, në rrugicat e tua meridionale
në Qytezën tënde mesdhetare ... plot Petale dhe Ndjenja maksimale
si një Fantazmë vandale, me Shije të thella minerale e kanibale ...
Amator i hipnozave filmike, nën ritmin e Shpejtësisë astrofizike
i Skicave gjeometrike, i Kënaqësive tokësore, me Nota të kuqe erotike:
kënaqem me të Qeshurat e tua rableziane, Sundimet faraonike
Uritë danteske dhe Etjet sahariane ... që më çuan nga Frika në ikje!
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Anketova me nge dhe kureshtje, për një Sabotim komplet mendor
në një Bordel paradoksal e “borderline”, të Stilit perëndimor ...
Labirintet e José Luis BORGEZIT, shkatërruan të gjitha Portat e vesit
as Mitet s’më ndihmuan në këtë të nxehtë, as Vestalet e Sheshit!
Më çuan në një rrugë me Dëborë, ku theva edhe njërën Dorë
n’Arenat spanjolle, u ndesha në qershor, me Demin “Minautorë“
Për një takim me Ministrin, hajgarisuni me Sekretaren e zotit Drejtor!
Lere tani Pamjen tënde mortuale, se nuk ia vlen, për Poza aq banale
Diq kush diq, por lloqet do vazhdojnë dhe s’mund të mbajmë një vit Pamje
Më dëgjo MANARE: Aty ku zhvishen Sportistët, shko për t’i lyer Gishtat!
për zgjedhjet e ardhshme Parlamentare: A na u publikuan më Listat?
Shijoji pomfritat e skuqur me salcë Andaluze, e mos i zhyt gjithë Buzët
të stërvitemi siç duhet, për Komedinë muzikore: FOOTLOOSE! o Bushtër
M’u thye Nofulla e fildishtë nga VIKINGËT, në një Farsë skandinave
por nga më erdhi kjo Holandeze në Lift, me Shishe dhe me Cigare?
Vargjet e GARCIA LORKËS, m’i parfumonin Baladat, parqeve me Sandale
pas Diellit të mesditës dhe koncertit të Gjinkallave, më freskoj pak Nata!
I vazhdova Deliriumet e mia, jashtë të gjitha Programeve
Anarshist utopik e humanist, iu shpëtova edhe Demave ...
Inteligjenca e majtë dhe e djathtë, do ti shqyrtojë këto Lëvizje
dijeni që ku s’ka Grindje, sigurisht, nuk mund të ketë as Krisje!
Kjo është, si të flasësh për ZHAN ZHENENË dhe Miqtë e tij qejflinj
tek një Shitëse lulesh, për orientimin e tufave të Deleve, pa Barinj!

E ke guximin e një Kali punëtor, në Fushat me baltë, o Këmbësor
i abonuar si Analfabet, në Partinë Laburiste të Oborrit Mbretëror ...
Drekoj me Wim WENDERS-in dhe Jim JARMUSH-in, si një Arab pa Dorë
në Mensën e shurdh-memeceve, të lyer Këmbë e Kokë, me bojë fluorë!
Falënderoj ZEUSIN që të kam gjetur në KRUJË, moj Zoçka ime e shpupluar
për ta zgjidhur Ekuacionin tonë matematik, me Lojëra të dashuruar ...
Të bashkohemi, o Kombe evropiane, nga GJIBRALTARI gjer në URALET ruse
para se çdo Gjë të shkatërrohet në Vjeshtë, nga Tributë me Viruse
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Aventurat tona erotike, na drejtuan poetikisht, nëpër Fjordet nordike
nënshkruam ca Afreske murale me pak Skandale, mes Shkrimeve mitike ...
Përsa i përket Orgazmës simultane, Dridhjeve tona sizmike pa çmim
e dashur LINË, ki pak durim, se iu afruam Pikës kulminante në vlim!
Nga mungesa e një Prapanice të lyer, me Mjaltë gështenjë iberike:
e bombardoj ITALINË, gjatë një Ëndrre musoliniane, në gjendje histerike!
MAN REY, PIKASO, ELUARD dhe KREVEL: për ju, isha një Mik besnik
Por tani, o Popull në mjegullim, në Shekullin e ri, në robotizim ...
është urgjent zgjimi nga Gjumi letargjik, edhe pse Drita e fundit, na u fik!
Kemi nevojë për një RILINDJE të thellë, një rilexim dhe një riformulim
të Bazave tona të lashta, të Historisë sonë, pa fillim as mbarim!
“Në kohën time, more Bir kudre, nuk ndodhnin të tilla Prapësira
e gicilonim Shpirtin tonë, në Botën tjetër, duke i shpresuar ca të Mira!”
Në këto Kushte ultime, e proklamoj fundin e Diktaturave të egra
të transformuara nga një Magjistar në Qypa, ku konservohen Reçelna ...
Ndize “Harley-Davidson-in”, zoti Mickey ROURCKE, nëpër ARIZONA
le t’ia mësyjmë Bregut të Azurit, ku na ka ftuar në një Orgji, MADONA!

U bë një Orë, që po e pres këtë Tram, i thash mikut tim BRAHMAN
Filozofia e Markezit të SADES, i cili vrapon gjysmë nudo, mes Xhades
nuk i konvenon sot kujdo, e sidomos Burrave në mejdan ...
I ndjeshëm, ndaj Teorive Erotomane dhe Hamameve Otomane:
më fryni në Vesh një Shakatar dibran, që vinte nga Qarqet mondane
Kush e ka parë Hënën e plotë herën e parë... do të rishohë Çudira pa ndarë
Këmbët e mia të zbathura në një Kullë, një Zanë malesh po m’i kuron
duke thithur një llullë duhani të zi, Jeta direkt në Parajsë, po më shkon!

Pastroje Trupin tënd me Ujë kolonje dhe vishe sonte, Kostumin e luksit
ta dëgjojmë në KOLONJË, koncertin Jazz të Keith JARRET-it, Notën e fundit
Me SY drejtuar Qiellit, si një Eremit hebraik, në brigjet e Detit të Kripur
m’u shfaqën Baballarët e Kombeve të lashtë dhe gjithë Engjëjt e ndritur
I elektrokutuar nga Buzëqeshja e saj, në Fushat e Grurit të ri
më kapën Xixëllimat e Dashurisë dhe u ndeza si Shandan, pas Vitit të ri!
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Muzikant i Ndjenjave të larta, në Sofrat e Kullave të MALËSISË
adhuroja Tingujt, që dilnin në Hapësirë, nga të rëniet e Lahutisë ...
Oh, për Fat të keq, mund të hasim në plot Surpriza me Pirana
nëse jua skanoj të Kaluarën tuaj amnezike, me Gjilpëra!

E Diel, më 12 qershor 1983 - 2019, në trenin Bruksel-Ardenet belge.
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TABLO - 48
TEZË DOKTORATURE, MBI LECKAT E MEMORIES SË SHQYER
DHE STRALLIN E PARAHISTORISË, ME GJAK TË PËRLYER ...
LE T’JUA KALLIM LINË, FRUTHIN DHE SKORBUTIN, ME ZHELE
VALLTAREVE TË RROKUT, NË ROSHELËN E VJETËR FRANCEZE

Fluksi i valëve të Detit, mbi Fytyrën tënde, prej Shkëmbi gëlqeror
më ka bërë ta braktis Nënën time, për të ikur në SAN-SALVADOR
Ma jep një Vizë dhe ca Dollarë të prishtë, moj e shtrenjta Teze
që të mos ta shoh Bojën, së paku, për një Vit akademik në LEÇE ...
Jam në luftë mbijetese me Koalën australiane dhe Pandën Kineze!

Këshilla praktike, për ta shkatërruar, çdo Shtet e çdo Shoqëri:
Pornografi, Informatikë dhe Hamburger deri në Pangopshmëri!
Zbute pak Narcizmin tënd të tepruar, me klas, lezet e vullnet
në Pasqyrën e Dallëndysheve, se helmi i Unit tënd po të vret!

Kam pasur ndërmend një ide, që më bënte të haja Gur e Dhe
për t’i gjetur një mijë forma Sabotimi dhe për të ikur mbi Re
zbuloj LIRINË time, si Bohemi i Universit, pa ideologji e pa Fre ... !
Mu rikujtua papritmas, një Fis i nëmur “in the STATE from ARIZONA”
që Mikpritjen indiane, e aplikonin me Bujari rreth zjarrit, me ca ikona
Po nëse, një Fjalë e hidhje të pavend në Kuvend: në erë të fluturonte Koka
a dini gjë o Burra të mbledhur si Bretkosa: Po si i ka Punët ALI KOKA?
Familja më dekurajoi në të gjitha Rolet, që mua të Martën, m’i kish ënda
rrëshqita pastaj si Ngjalë, nëpër Lumenjtë e ARTIT, plot Pasion dhe Ëndrra.
Duhet të jesh i dashur dhe i sjellshëm, me Vajza të reja, o Djalosh!
kur na zu uria, Ajshe SADRIA, na poqi tri Tepsi me Flijë, në VERMOSH
Ndjej urgjencën për t’u shprehur, me Takt dhe pa cenuar Klasën punëtore
mes Dhelpërive të Odave dibrane dhe Proverbave popullore ...
Kalova pushimet e pasdites në Plazhin ekzotik, tek Rëra e hedhur
më thoni para se të vijë Darka solemne, sa herë Gruas suaj, ja keni dredhur
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KURS Filozofie politike për Kandidatët në Fushatat e ndryshme elektorale:
kush jeni dhe në çfarë besoni, ju që lexoni Faqet VIP, në Gazetat për marre
asnjë Vepër esenciale, asnjë Varg homerik ... vetëm Delikte dhe Sharje!
Shtrëngoni duart nëpër Kafe e Pazare, marroni Ekranet, duke shqepur llafe
harrojeni termin KULTURË, premtoni çka të mundeni: përzini Mut e Shurrë
Kush do vjen më vonë, për t’iu skanuar ose për t’iu kërkuar ndonjë Kusur?
Në Dajre dhe Hajgare: vlerësoni çka vlerëson Populli ... si Aktori apo Kloni
sepse nuk ju voton askush, nëse nuk dini të Flisni për Hiç dhe të mashtroni

Këmba e tij prej Dushku zuri rrënjë, në një Mistikë prej Pushti
Kënetës së Poemave, ku fishkëllenin Gjarpërinjtë dhe Salamandrat
Moj Vajzë si Flutur: A ma qëndis një Dantellë për PRUSTIN, para Gushtit?
Ma fakton si më do, me Buzë të kuqe e Fjalë xixëlluese, kur piqen Dardhat
Kam ëndërruar pafundësisht, për Eterin e saj të purpurrosur
në një Shtrat me Krizantema, dhe mijëra Dëshira intime, palosur ...
Gjithçka që kam mbërritur si Hamall, që nga ikja ime prej SHQIPËRIE
është mbyllja në një Raft, kur Zanat e Malit flinin Gjumë nën Hije!
Në përpjekje të dështuar, për të fshehur një thes, me Gjela floriri
në Bankat mafioze zvicerane, ku gëlon Pushteti, Seksi dhe Dëliri:
u shpalla me një zagar, Hero Kombëtar, nga një Fshatare te Mulliri!
I nxehtë si një Zjarr i paparë, në Korrikun përvëlues të verës në ZARË
e ndjeva veten të përndjekur, mes një Hije dashamirëse, nga Sytë e FANIT
iu vjen Era shkrumb Punëve të Vejanit, ndërsa Bari, s’po na mbin në Arë ...
Nga bredhjet romantike deri në Azilet psikiatrike, m’u dogj Xhani
emigrova me Jane BIRKIN, në SITERË, si një i Lajthitur me hanxhar
bërtit deri në qiell, Pamundësinë tënde për të jetuar, ku është Mejdani ...
Bota është Fillimi i një Fundi, me Apokalipsin biblik përfundimtar
m’ia sillini një Kafe, Rexhep MEJDANIT: Presidentit anonim por Qytetar!

Flakosa vitet e tua më të bukura, me Gjurmimet e mia tigrore
Hut pa Lekë, por i lirë për qejf ... shëtisja rrugëve të PARISIT me një Kosore
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Bëj derman vetes moj Thëllëzë, e më fto në Restorantin më të mirë
që ta festojmë me Shampanjë e Dans, Martesën tonë në MONASTIR
ndërsa Studimet albanologjike, t’i lëmë më mirë në Errësirë!
Më rebelohen Ndjenjat dhe Kujtimet ngjiten, si Çorapet e Femrave
në Kofshët elegante të Qenieve, dallohet gjeografia e Shenjave ...
Ç’na thotë Shoku CHÂTEAUBRIAND, në Memoriet e tij postmortore
teksa, unë ju dëshmoj, mbi Kohën e artë të Ftonjve, larg në LAHORE?
Ky TOP MODEL ishte një Bombë ... këtë e vërteton zoti BREL, pa elipsa
Përemër i papërcaktuar nga Gramatika, i dehur me Alkool mbi 5.000 Libra
shkallëzohet, sipas Numrit të Zbokthit të bardhë mbi Kostum
që të bien nga rrashta e Kokës, pas një CV-je, Post Mortum!

Nudo dhe i papjekur, jam dakord, për një Aventurë nëpër Shi
por kush ka menduar, se është komplet Nul, ky Njeri në gjurulldi?
Në artin e të Gatuarit, nuk mund të fusësh Kulturën e të rruarit
pse Gjermanët na sundojnë? Fol me industrinë e RHURIT!
I lindur pas një Operacioni cezarian, nuk më çudit asnjë Mrekulli
u rritëm në konfrontim me gjithë Botën, dhe n’armiqësi me Komshinj ...
duke u justifikuar amatorisht, për ta ruajtur një minimum Shqiptari!
Në periudhën Viktoriane, “aléa jakta est”, në gjithë Frontin e Lindjes
e takova dhe e pushtova ADRIANËN, Nënën e madhe të Bindjes ...
Nëse nuk humb kohë kot, në Gjërat e pavlerë dhe të papërfitim
do të caktojmë për Çmimin NOBEL, në Festivalin ku Luani luan në Film!
A ju dukem ndopak seksi, o Trimat e KASTRIOTIT, ma jepni një Mendim?
Çfarë dërdëllit ky Poet në falimentim, a mos e ka një Vidë mangët në Tru
kërkon të rrokulliset me Femra nëpër QUEENS, që ëndërrojnë vetëm Hu!
E kam një takim biznesi në ORIENT-EKSPRES, interesant por privat
me Mick JAGGER-in dhe David BOWIE: do shkoj Ushtarë në BAGDA!

Mirësia e saj flinte, në Pafajësinë e heshtur të Kuptimit
si Shpata spartane, mes Labirinteve ultra fine të Dënimit
Çfarë mund t’na thotë DEMOKLEU, thjesht me ca Batuta
ndërmjetës në Historitë tuaja të ngatërruara, të cilat posa i zhduka!
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Pa lëshuar nëpër Qytet, ca Gazra infektues, me Pompë dore
frenojeni këtë Serbo-Grek, para se të përfundojmë si Gore
Papritur, më erdhi në vesh Muzika e SHOPENIT, pak para KONAKUT
për të ma shuar Cigaren e vetme në RAJË, i ftuar nga Gëzim MARAKU!
Nuk e konsumoj Djathin e: “Lopës që qesh” për arsye etike
në emër të Dashurive të lagura, nën shi: puthmë, moj Mike!
I luftoj deri në vdekje, Fytyrat e tua, plot Sherre dhe Meskinëri
para se të më sulmojnë gjithë Mediat Nacionale në LABËRI
A ke mundësi, t’i ushqesh Minjtë nëpër Hambarë, Mister LUGAT
pas kësaj Krize të rëndë agrare, ku Vdekja shfaqet çdo Sahat?
Rrezik publik, sigurisht ... po përse vallë, më bën Trullan?
Globi ka nisur të shfytyrohet keq, të nxijë si një Katran ...
Pastërtia e tij fanatike, ju pushkaton pa asnjë Mëshirë
thuaji këtij Fakiri të zhveshur, që të largohet shpejt në PRISHTINË
pasi nuk besojmë në asgjë, ndoshta ZOTI do na vret, pa dëshirë!
Ka mjaft Objekte, që Koha i asgjëson pa efekt, si t’ishin Përbuzje
Leshrat e saj prej Arushe, nuk më hiqeshin, as me njëqind Dushe
Në savanën e saj turbulluese, AFRIKA shfaqej, me plot Minuse ...
Sipas shoqërisë Shqiptare moderne, të taksuar në Tregun NASDAK
ky Poet i madh pa Atdhe, duhet internuar në DAJT, ose rrjepur si një Dash

A mos e ke një Vrimë sekrete, krejt të pagjetshme
për ta fshehur një Shqiponjë mbretërore të KABULIT
që gjendet tragjikisht e zbutur, në Kopshtin Zoologjik të Majmunit ... ?
Atje, ku vjet i humbi lëkura, Dhelprës dhe Ujkut:
ta dedikova një Elegji, në fushat e Pambukut!
Për përndjekjet policore, që mund të vijojnë me Dekada
flini rehat, se i kam paguar Kuotat, para se të më thyhet Shpata
Duhet të më vini, në kokën e Listës, për Bashkinë e LILËS
po pastrohemi mirë, për t’ia kënduar Këngën ANILËS ... !
Si mund ta shkruajmë një Roman të ri, pa Fraza as Fjalë
pa Pikë as Presje, pa Personazhe, pa Narracion të gjallë?
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Në kulmin e DOLOMITEVE, deri diku Zen, por i dëshpëruar rëndë
kur t’i pashë Sytë blu, më kapi një Valë e paparë, dhe kalova matanë!
Duke prerë me gërshërët e Fratit, flamujt e Papatit
gjatë Misterit të Riteve ... u zgjova krejt i akullt, jashtë Shtratit
Të nderuar Prindër të paaftë, që gjithë Barin e kullosni mirë:
mos rrini duke pi Alkool, duke u sha e gri, si Kafshë me Brirë!
ATHIA, delja e ROTSCHILD-it, është amatore e Verës me Hirrë
po Gjuha shqipe sipas Akademikëve: ku e ka Origjinën, o Bir?
A mund të ma garantosh kudo që të shkoj, një IDENTITET të saktë
një Histori të faktuar, një Referencë shkencore, që mos të dukem i ngratë!

Duhet ta kuptoni o Lexues, që ende nuk më kanë lënë Mendtë
por pa Vlera shpirtërore, po lëpij çka t’më japin, e po ha në Sahan si Qentë
Erdhëm si të Verbër, në një Materializëm ekstrem, pa Spiritualitet autentik
pa Mistikë të sinqertë as Etikë të vërtetë, pa Thellim psikologjik as filozofik
Këshilla praktike, për ta fundosur çdo Shoqëri moderne:
Pornografi dhe Informatikë, deri në Pafundësinë sterre!
Mrekullisht perverse dhe e shthurur, notonte në Ujërat e turbullta
Misteri i saj i padukshëm, ishte si Vallja e Shtojzovalleve në VUTHAJ ...

Fluksi i valëve të Detit mbi Fytyrën tënde, prej Shkëmbi gëlqeror
më ka bërë ta braktis Nënën time, për të ikur në SAN-SALVADOR
Ma jep një vizë, dhe ca Dollarë të prishtë, moj e shtrenjta Teze
që të mos ta shoh Bojën, së paku për një vit akademik në LEÇE
Jam në Luftë mbijetese, me Koalën autraliane dhe Pandën kineze!

E martë, më 21 qershor 1983 - 2019, në Kinematekën mbretërore të Brukselit.
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TABLO - 49
NINULLË PËR GLORIFIKIMIN E DEBILAVE TË PASTERIZUAR
NË LABORATORIN E PARISIT, TEK LUIZ PASTORI, I TËRBUAR!
TEJKALOJE YLBERIN, PUTHE KRAHËHAPUR QIELLIN E YJËZUAR ...
DITA KUR U TAKUAM, ISHTE PËR MUA NJË MOMENT I BEKUAR!

Hej, o Miq maskarenj: Ju ofroj një Shpërblim në Paraburgim
po si shkon Farefisi, a po ju jep Servilizmi ndopak Ushqim?
Çdo aludim ofendues në GENT, në BRUKSEL apo në BERLIN:
do iu çon në internim, për Parulla armiqësore dhe Slogane pa përfundim

Kulla ime është e vetmja Pijetore, e këtij Vendi të mallkuar
ruajtur nga dy Tanke të NATO-s, mes Kombeve të Bashkuar
ku vinin gjithë përfaqësuesit e Bajraqeve, si Burrat, për t’u takuar
nën Qiellin e të Parëve, në Pranverën e lazdruar!
Në fabrikën e ANDY WARHOL-it, ku me Gomë fshihet e Shkuara
“BLUE VELVETI”, ishte në Modë, kur hanim në mëngjes, Vezë të skuqura
E lashë Dhimbjen e mungesave, mes Krundeve të bluara
Shëmtia e Stacioneve të Trenave, ishte për mua, thjeshtë e Kaluara!

Rezervoni dy Bileta, për mua dhe Franz KAFKËN, për në “Koloni“
deri sa ta parkoj Makinën BENZ, diku në LAKEN, ku s’ka Polici ...
I humbur në Detaje të paplota, Ekuacione të panjohura, sa vetë Bota:
u qorrova në Shkretëtirën e Tartarëve, me Gjeneralin e Punëve të kota!
Totalisht i sëmurë, Jetim jetimësh, pa Babagjysh as Gjyshe, qysh kur ...
Putanat e PIGALËS, më ftuan për Çaj dhe më trajtuan, si Qyqe e shpupluar
ua lashë për Pashkë, një kofshë qengji, Klosharëve të Stacionit IZERË
Ndihma sociale m’u ndërpre menjëherë, dhe s’ma diti askush për Nder!
Histori e pabesueshme, Suspensi i këtij Trileri, aq demoniak
ngjante me Mjeshtërinë Hiçkokiane me nam, apo të Sahatçinjve në Sokak
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Pleqëri në NOVI PAZAR: A s’jemi të gjithë Refugjatë të Alfabetit elementar
Viktima të një Edukate rrugësh, aq të ndyrë, të cilën e mësojmë në Pazar
nëpër Lagjet e Gabelëve, Hajdutëve dhe Njerëzve zullumqarë ...?
Pirdhuni e mos t’ju shoh, more Mitomanë të Artit Plastik e praktik
Kurvëritë pushtuan Shoqërinë, duke prodhuar vetëm Hekur e Plastik
asgjë s’na lidh me Piktorët e dikurshëm dhe Arkitektët mitikë!
S’dua të të poshtëroj ty, e dashura ESTER, që surfon mes Ojnave
më thuaj për kuriozitet: Sa Libra vlen, në Tregun e Xixëllonjave?

Të kemi lindur more Djalë me Gëzim, në ëndërrime të pafund
që Zot t’i dalësh vetes, si Trim - Trimash, në Qytet apo në Katund ...
Po pse Nëna jote, o krahëthatë, e ka bërë Vetëvrasjen më në fund?
i kishte të gjitha Kushtet, por Trurin e kishte të pa Brumë ...
Të çrrënjosur, që në Esencë dhe Mendje lehtë, si Flluskat e Sapunit:
jemi shumë larg JAPONISË së shenjtë antike dhe Riteve të SHOGUNIT!
Në çdo Fabrikë, ku më ka punësuar Ministria, me pahir e pa dhunti
Nevojtorja, ishte i vetmi Vend intim, ku ndihesha si në Shtëpi!

Më dhimbet Rigoroziteti pa zgjidhje, i Patronatit të pasur
Proletariati që dhihet mbi Kokën e Mbretit dhe të Satrapit ...
Nëna ime e Kelmendit, e ka pas parapa Krizën e sotme financiare
e Fukarenjve të shkretë, që do ngelën zbathur, pa Këmishë as Sandale!
Në metronë e Anonimëve, ku Bota inercike, lodron çdo Javë, pa gajle
Shpirti im bredh, në Asgjësinë e halleve, për një pjatë me Presh e Patate ...
Syri im u fiksua papritmas, në Kryqin e Krishtit, mes gjinjve të një Vajze
Mëkat që nuk falet, sipas Priftit cinik, por për mua ishte Porta e një Parajse
Ëndërroja një Takim sekret me Sirenën, pranë Mullirit të erës, në ANVERS
kur m’erdhi MADONA e eksituar, për të ma kënduar Këngën e saj, pa Brekë

- Inspirimi yt Ciganesk, o POET, me një Fantazi për dreq e pa Kontroll
na acaroi me Revoltën popullore në PADESH, e ca gjurulltira në STAMBOLL
- Pse më përqesh si një IDIOT, në këto rrugica mesjetare, o i Krisur
kur e humb Drejtimin tënd, duhet për t’u rikthyer nga je nisur!
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Gjatë festave të Karnavaleve, të kam gjetur si Lule duke shkundur Petale
më kanë tërhequr që në Fëmijëri, gjithë Krijesat gati irreale ...
Qepe gojën, o Grifshë magjistrale, e përpiji këto Kërmij të gatuar
t’u zgjat Hunda bukur shumë, e sipas Enver HOXHËS: na ke mashtruar!
Në këto Vitet e fundit: çfarë Mallrash kemi eksportuar?
po përqindjen e Grurit, a e kemi pesëfishuar, more të Mallkuar?
- A mos ishe dikur një Kalë fshati, me një Karma spartane?
kur të pashë aq Krenar, sa shumë të desha, në këtë Divahane
qëndrove si Titan, në Eposet virgjiliane dhe homeriane
përballë Ushtrisë mizore, që mbërrinte nga Trojet persiane!

Ligësia e Masave, më ka gërditur me Kohë, aq sa Peshku i keq
bëj Ujin e hollë, mbi Qytetarinë tuaj, prej Ligavecësh në zgërdheq ...
Po t’ofroj moj Nuse, një buqetë Fjalësh të padhunuara, e plot Ar
më beso e mos dysho aspak, ngaqë askush, nuk t’i ka dhënë më parë!
Me një Mister dhe një Muzikë hyjnore, që shpërthen me Flakadarë
bashkuam Qeniet tona magjikisht, sipas Legjendës së Njeriut të parë ...
E ndërrova Programin special, sipas Engjëllit të Ëndrrave të mia verore
nisur nga Propozimi i një Mediumi, që kishte Lidhje me rrezet diellore

Një Shekull me vonesë dhe i humbur në Çorbën sociale aktuale
Karl MARKSI dhe alarmi i Sahatit OMEGA, më ngritën vrik prej Shtratit!
Nga Heshtja krejt nominale, deri tek Seksioni i Forcave speciale
mirë se më vini në Shtëpi, të dashurit Miq dhe Armiq, plot Helm e Kredi
po, a mund të m’i prezantoni solemnisht, Letrat tuaja kredenciale?
Sipas evidencave MC², të Teorive relative të zotit AJNSHTAJN:
çdo Virtyt i vërtetë human, vlen po aq sa vetë Shteti LISHTENSTAJN ...
Oh e dashur KARLITA, ngrije pak Fustanin, se ma dogje Xhanin
edhe pse je si Divë, nuk duhet me e hallakatur, për së tepërmi INSANIN!

Dy kualitetet kryesore të një Bolsheviku mjeran, që ha brumë në Sahan
janë sipas zotit MANDELSTAM: durimi dhe ironia, pa dyshim, o Sharlatan
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E pyesim veten ca herë, nën Hijen e një rrapi, akoma pa nisur Vrapi:
çfarë Sensi ka kjo Jetë konsumi: Dyqan pas Dyqani, Lokal pas Lokali?
Kush mundet sot, t’u besojë ideologjive fiktive, larjes së Trurit dhe Magjive
nëse keni ca Mundësi: më ftoni për një Muaj, nëpër ISHUJT MALDIVE!
Përleshje plot Gjak, me gjyle Petanke, në ALIKANTËN e pluhurosur
Bilanci global: 12 Pilivesa të vdekura, dhe një Majmun i plagosur ...
Mbledhje e Kombeve të Bashkuara, për t’i pajtuar të Marrët e sokakut
ndërkohë, që firmosa një Marrëveshje në baltë, me Vajzën e Kulakut
A do na e aprovojnë Martesën në darkë, gjithë anëtarët e Komisariatit?
Frigide, Borgjeze, dhe plot Ojna ... një loto e keqe, me Humbje dhe Leqe
vajtëm te VALLE VERDE, për ta shijuar një Çaj bjeshke me një Treleçe!
Në Pokerin e Kuajve të dopuar nga adjutanti i SHEJKIT, humba 500 Teneqe
a mos e ke një Bombë të napalmuar, kundër Forcave Vietnameze?

Çdo Populli pa Shtet, i vjen era nulitet dhe irracionalitet, deri n’Absurditet
nga ÇIKAGO në MARSEJË, për të përfunduar në MOSKË, në bordelitet
Karteli FRENCH CONNECTION vazhdon shitjen e Bimëve narkotike në Treg
mbështetur në Kullën e PIZËS, të telefonoj më pas, my crazy Raquel WELSH
për një Takim sekret, në Kopshtin edenik të paimagjinuar, nga asnjë Mbret
Boll ma: Me Mallkime dhe Thashetheme, zhytur në ca Situata vereme
Zonja ELIZË dhe ju Vajza të virgjëra indigjene, të ardhura nga njëzet Vende
bëhuni gati për një Martesë të bekuar, duke iu shmangur Dhunës ekstreme
I mbusha Xhepat me Deviza, duke bashkëpunuar me Rajhun e tretë
sa Lekë kërkon për t’ma pastruar Dosjen, o i shkretë, tjerat i rregulloj vetë!
Bashkoj çka ishte përçarë, sipas Ligjit romak, në Fantazinë e AJKUNËS
dhe e bëj të Mundshmen të pamundshme, nëpërmjet rregullit dhe punës
Ta pyesim Papa PIU-n, nëse pas pesë vitesh, pa Krime dhe pa Drogë
mund të më shpallë VATIKANI, Poet të shenjtë, me ca indianë në Pirogë?
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Si mund ta përmirësojmë këtë Situatë, pa u implikuar në Maksimum?
pse gjithë ky Shkatërrimin i pafund, o Hiroshima, dashuria ime që po humb
Më vinin Fjalët atomike, mbi rrezet radioaktive dhe Ndjenjat romantike
ndërsa Pyetjet e tua ndërprisnin shpeshherë, Valët tona erotike ...
Çdo Puthje e sinqertë apo Përkëdhelje e nxehtë, shkëlqen si Luledielli
I kam njëqind Punë për t’i kryer Nesër ... më zgjon kur të këndon Gjeli!
E përjetova në Klinikë, urgjencën e Mungesave anonime, e Etjeve sinonime
pa rikthim në Jetën e vërtetë, me Vuajtje jo të lehtë, Andralla dhe Dhimbje
Moj e Bukura pa Shpëtim: pres në Kthim, të shpërbëhemi në Asgjë
vazhdoje ODISENË tënde në Detin sublim, atje ku Syri yt blu, nuk sheh më
Koncert mediumnik në GAND me Grupin gallo - celtik: FRANZ FERDINAND!
Për një Kauzë të humbur Agonie, mate mirë veten dhe mos u ligështo
Baticat dhe Zbaticat fekondojnë Plazhet, ndërsa Shpirti, aventurën ma do
Në butësinë e saj Shkumbore dhe mirëdashëse: vallëzuam mbi Vala detare
si mund ta shijojmë Kripën e Erës, dhe mbi ETERIN, të shkrihemi fare?
Perdja m’u çel përsëri, kur dëgjova Zërin tënd të shterur, në një Melodi
ishte si një Ekstazë e papritur, e cila tërboi gjithë Demat e kuq, në Malësi!

Kështu do të rilindësh, në një Jetë të re, duke fluturuar si ORFÉ
të panjohurit, do të ta çelin Derën e madhe, atje ku do jemi shtri për Dhé
Do ta admirosh Peizazhin magjik, me Shikimin e një Martireje të bekuar
do ta kuptosh dikur, çka nuk ke qenë në Gjendje ta thuash, pa u mallkuar
do mbijetosh me Shpirt në udhë, në Fisin e një Beduini, me 50 anëtarë
duke i emëruar Qejfet dhe Dëshirat e tua, o ZANË, në një Oazë të rrallë ...
Çdo gjë, që e ke dashur pa Arsye as Vetëdije, duaje sërish me plot Pasion
Mirazhi oriental më kushtoi 500 Kuaj ... por Mëria në Fytyrë s’të shkon!
M’u desh ta zbres Avionin tim në Mërgim, për një Kapriço presidenciale
në Pistën tënde të Dashurisë, murmurimat ushtuan në Klithma e Skandale
Ç’tju them o Lexues: A ta zëvendësojmë rënien e Kompanive “OF SHORE”
me Perandorinë e madhe të Lavatriçeve, që veprojnë në Parasjat tokësore
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E zhveshur si një Nimfë haluçinante në Rivierën diamante, me flokë si Alge
çdo Gjë na buzëqeshte: Rëra, Deti, dhe Dëshirat e saj, të thurur si Përralla
Nuk ndjehesha fare Shenjt dhe e thërrmova, si Gurin e mermertë në Vend
pata Mëshirë ta gllabëroj mes Krahëve, si të ishte një Sirenë, një Shpend ...
O LEJDI paradoks: Fëmijëria jote u burgos, si një Luaneshë në BOX
me Mikun tim NUGARO, filluam në starting-bllok, një NUGA-YORK!”
Po pse vallë, u bëre Valltare e të dielave, në Klubet me të dehur
Qeni im sekret i Xhelozisë mashkullore, akoma është duke lehur ...
I kishe Epshet e ndezura Flakë, në Tubin rozë të artë, të super Çmendurisë
si Gajdexhinjtë e krekosur, që këndojnë në Kor të lashtë, Eposet e SKOCISË
E vështroj me PASION ... nga jashtë: duket e lëmuar, si petale Trëndafili
por në të Vërtetë, zbuloj me habi, që është veshur me luspa Krokodili!
Një Burokrat na mbërriti, si një Lugat anglez, i dërguar nga ÇURÇILLI
për t’i propozuar një Martesë katolike, Beqares së bekuar nga Ungjilli ...
S’mund ta duroj Rosën: Të m’i rikthejnë Napolonat e arit, Baba Mbret
që emigroi në EGJIPT e në FRANCË, duke ngelur Gjeni i madh, pa Shtet!
Vajza aprovoi, Divorcin tonë për qejf, sipas Strategjisë së Pareliut
m’erdhi afër LIBISË, me Elefantët surrealistë të dalë nga tabloja e DALI-ut
“O POET kaotik, a do të bashkohesh me mua që tani, apo të ik?
Për fajin tënd debil, u anulua udhëtimi ynë me Kroçerë, në DUBROVNIK!

Hej, o Miq maskarenj: Ju ofroj një Shpërblim në Paraburgim
Po si shkon Farefisi, a po ju jep Servilizmi ndopak Ushqim?

E premte, më 1 Korrik 1983 - 2019, në Bruksel, në Parkun e Ikselit.
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TABLO - 50
XHIROJA RRETH KËRTHIZËS, NË 365 DITË!

Preje barin nën Këmbët e tua, sa më shpejt me një Kosore
nëse nuk dëshiron të transformohesh papritur në Akullore
Në sallat e errëta të Filmave amerikanë, ka hapësirë pamore
pavarësisht Peshës së viteve, që kanë kaluar me Punë dore ...
E ke ruajtur Pjekurinë e një Foshnje, të posalindur n’IZMIR
të mbetet, të na vish si një i Ftuar i parruar, me plot Dëshirë!
Në të gjitha Emisionet televizive imbecile, ka Boshllëk e Satirë
për t’na treguar, sesa larg kanë avancuar, në këtë Shoqëri të lirë ...

Një Qorr u rrah për vdekje në SENT-ZHOS, por Policia s’u duk
pa dashje, i shkreti, ia derdhi Perimet në trotuar, një Tregtari harbut
Në udhëkryqin e BERLINIT, makinat “Audi e Mercedes” u shfaqën pa luk
Komunizmi na është zbehur, dhe në vend të tij, mund ta shohim një Ujk!
si Fytyra jote e pa diell, në Mesdhe ... Dëliri ynë aq i bukur, shpejt u këput
Shteti yt reflektonte Hijeshinë e palëvizshme, në çdo Minutë
e pyeta një Leninist të skaduar në Punë: Qysh kur nuk je lutë?
M’i dërguan ca Kartolina postale në Ishujt parajsorë, me plot Urime
me një Hermetizëm të tillë, nuk ma prekën aq thellë Zemrën time ...
Na largove prej Esenciales, ALINE, e Provokimet tua, s’m’u dukën sublime
por sipas teje, o GRINGO, çfarë na rezervon Qielli i bardhë në çastet ultime

O Ati ynë, që sundon në Univers, me Shkopin magjik të drejtimit:
Dëshira ime për Jetë është një Sëmundje ngjitëse, në aksin e rruzullimit
bëj çfarë të duash mbi këtë Tokë, por mos na e hiq fillin e Gëzimit!

Fucking trullan: respektoje Traditën e Gjakut tënd, më gjithë Farefisin
të kaluarën e Stërgjyshërve, Kujtesën e Atdheut plot lavdi, te rrënja e Lisit
Po ti, kush je ... dhe për çfarë Veprimtarie, meriton që të bindemi?
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Mos stabiliteti ekonomik, komprometon gjithë Furnizimin me Peshk
të përjashtuar nga çdo rreth, në qendër të Evropës puritane dhe përreth ...
Të pres e Dashur, në këtë Bar, ku kryqëzohen Botët e Misterit
nëse kalon në parkingun e LION-it, do të jesh Preh e Skifterit ...
M’i bëj të fala Agjentit from WATERGATE, që luftoi n’emër të Nderit!
Çfarë na thonë Specialistët, për Golat surprizë të MANÇESTERIT
flukset e Devizave në të ardhmen dhe Aksionet e Gangsterit?

I kam ca Kujtime të kriposura, në Proshutën SERANO dhe Fileton e Derrit
mjaftojnë për ta ngordhur një Hipopotam plot famë, në Liqenin e vrerit ...
Nëpër kënetat afrikane të KONGOS dhe KENIAS, mbusha Faqet e Tefterit
Lepurushkat më ndoqën dhelpërisht, sipas Teknikës së Befasisë dhe Territ
Mos na u eksito kot, para Murgeshës së POMPEIT, që më andej nuk vrapon
Historitë e vjetra, na i lënë ca Shenja, që vet Shekulli i fosilizon ...
Të mumifikuar duke e gjuajtur një Dre të egër, aq larg në GREAT CANYON
na fotografoi, të pluhurosur e të rregjur, një Turistë NIPON me NIKON!
Për sa kohë e paguajmë Ujin dhe Dritën, në këtë Shtet bidon
në këtë Lagje pensionistësh, ku asnjë Emigrant autokton, s’vjen as shkon ...
Shpirti yt ia ofron vetes, ca Trupa të paautorizuar në Ëndërr
me pëlqimin e Lartmadhërisë: më kapi Viza e Censurës, numër 5 5 - 6 9
pas Botës tjetër, dikush do pyet patjetër: A ashtë kanë apo s’ashtë kanë?
Ma rrotulluan gjysmën e Shtëpisë, duke e bërë Pikë e Pesë!
që duhet rinovuar me Pagesë, kur s’kemi as Pare, as Shpresë
Po Qeveria shqiptare, çka merr përsipëri: Asnjë Qofte, asnjë Fshesë!

A po të dhembin Shputat, o Djalë, veshur me Teshat e Shamanit
duke e përgatitur një Doktoraturë, atje lart, në kodrën e Luanit?
Nën freskinë e Baobabit zulustan, po ia thanë fundin Tiganit
në cilin Delir jam? Gjer kur do e këndojmë, himnin Mongol të Sulltanit?
Nisi të këlthiste si Mace race, dhe kjo shkaktoi pak Frikë tek Salla
s’ishin të mësuar Malësorët me Kafshë, nëpër Ministri dhe Saraje!
Me një Qejflie të tërbuar, u nisa në një Aventurë, qëndisur në Përralla
ma sillni një Kafe korsikane të stampuar, se jam i mbushur plot Andralla!
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Ta harrojmë gjatë kësaj mbrëmje, Lodhjen tonë Kafkajane
duke gëlltitur Djathëra dhe Sallame, fjetur si Bohem, kudo nëpër Divane
“Porca Mizeria“, palli italiani hipur në Plep, por ra shpejt poshtë si Thes
Pajtohu më mirë me mua, se kjo LOLITA, shijohet si Mjalti, në çdo Mëngjes
sipas Autorit eskimez, e ka një llambë, gjysmë në Kokë e në Seks, që e ndez
kështu që Meshkujt për dreq, tranohen pas saj dhe përfundojnë keq ...
Po jua tregoj një Legjendë në GILGAMESH, që brez pas brezi, jeton e s’vdes
e cila do t’ju çlirojnë komplet, nga turfullimat e Buajve afganë në Kënetë ...
Do të triumfosh nga çdo Situatë, more Sharlatan albanez, siç e di vetë
edhe pse e ke Pamjen errësisht vrangullore të Këndesit të shkretë
Mos vallë, Shpirti ynë është Ajër, si Fryma e Eterit, e cila nuk shpjegohet:
“Me çfarë po na frymëzon kjo Dhelpër dinake, që ndër Pula po lëshohet?”

Kush jam unë: askushi, me Këmbën mbi një Tel
nga vij: jo shumë larg, që këtej
ku po shkoj: në Kafen e lagjes, përtej ...
A çfarë Filozofie largpamëse, më tha zoti Kurt MAC KARAMAN
merreni ca Hape narkotike, o ju Minj të pa Vizion dhe rrëmoni në Kazan!
A mund të mishërohem në JAVA dhe BORNEO, sipas Stilit tim
brenda një Trupi të ri, të një Djali të gjatë, pak biond dhe Sy jeshil?

Çfarë atmosfere gjeniale në KAMBERË, muzikë dhe verë, si asnjëherë ...
Natën do ta kalojmë, me një tufë Reptilësh, në Luginën plot Mështjerrë
Një Rinoçeront i rastit, ma shkatërroi Thembrën e AKILIT, o Miq
unë ngela Gjallë akoma, megjithëse asokohe, Heroi menjëherë vdiq!
Transferimi i Kontit: “DUGË NË MEND”, në Kontin “Sanduiç Amerikan”
s’ishte një ide gjeniale, por në Bush, askush nuk i ra pishman ...
Sadizmi nënkuptohet, në Çmimin e manovrimit, ose finesën e Kthesës
shtoni një ton me Sardele, në ujdhesën e largme të ODESËS
që të përfundojmë tek Markezi i SABAHIT, në Fortifikatat e KAUKAZIT ...
Pas kortezisë bazike dhe të qeshurit simbolik, e shqyejmë rrjetën e Kafazit
I dhashë Jetë një Kuçedre pa Nënë, në vitet e zeza të Dëshpërimit
arratisur në HAWAI-n, e ëmbël, vuaja nën Hënë, nga mungesa e Besimit!
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Nuk gjeta Metodë tjetër, për t’i trulluar Pasanikët e ARKANZASIT
dhe e burgosa DOW JONËS-in, me Dema të çartur, në stallën e TEKSAZIT
Na humbën sërish një tufë Lopë, fundosur llucave shqiptare të Myzeqesë
Tung, o Medium i shkretë: si mund të konservohen 10 Koshere me Bletë?
Bën Filozofi e Ironi, po ta mbajti, o PLATON i famshëm, i MORESË
ne kishim dikur Pleqëri, me Njerëz mendjekthjellët, si Qielli i këtij Dheu!
Në “Neverinë e Jean-Pol SARTRIT” me gjithë Dramaturgjinë irlandeze
s’dinim, çka duam as çka presim, në Lëmshin ekzistencial të mjegullt ...
Pse, palli Gomari i MYFTARIT, e pse Pula, na ka pjellë me mijëra Vezë?
ndiqe me Makinë, Kapitalin e Karl MARKSIT, se siç duket, ke rrjedhë ...
Kush ishte i pari, apo i pasmi? Pas ca Birrave, na ngeli Çështja pezull!
Mazoshist gjer në ekstrem dhe i shtypur pa ndërprerje, nga Qejfi
bëj spakada me Vargje rreth Haremit, po Grepi shumë larg më ngeci ...
Në Trupin e rrënuar dhe Mendjen e lodhur, plot me Mirësi:
provova shijen, e mos-ekzistencës intime, me Lejen e Prindërve të mi!

Vërtet shumë i këndshëm ky Shqiptar, i cili në PARIS bëhet Aristokrat
që vjen me Pushkë, për t‘i përfituar Lekët e Shumazhit, si të ish sakat ...
Vijon duke na i zhvirgjëruar Vajzat, të cilat më pas, bëhen Krajlesha
shqyejani kostumin e bardhë të SCAREFACE-it, e flakeni në lumë pa Tesha
A ka Patë të pjekur për t’u ngopur, në këtë Restorant tailandez?
Sheqer e Kripë, bashkë mbi këtë Krim, të paralajmëruar në tmerr ...
A të shtrihemi të dy, në të njëjtën Kanapé, se po më zgjohet Luani?
“Jo, jo, Zotëri, nuk pendohemi për asgjë” dhe Kafshës i gjendet Dermani
Largohu nga Dielli im, i tha DIOGJENI grek, ALEKSANDRIT që në mëngjes!
vallëzuam mjaft të lumtur, me një Fis Ciganësh hungarezë, nëpër Shesh
Jam REBEL i çatalluar dhe e bëj Gjëmën e madhe me rrebesh
pa zinxhirë as vargoj, që në Djep, kam vazhduar gjithmonë pa Kërpesh!
Duke bredhur në KARPATE, me disa Trafikantë të RUMELISË së vjetër
Kapitalizmi i Lindjes, m’u duk pak sharlatan, dhe mori Maskë krejt tjetër
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Simpozium shkencor, mbi shumëzimin e Qelizave tumorale
të Gjyshërve tonë në Sanatorium, t’evidentuar në ca Dosje anormale
Përsa i përket Qafës së Noteres dhe Trajnerit të saj, çdo Ditë në aheng
përmes Valleve arabe të pa marre, e hipnotizova, si Gjarprin e pamend
Titulli Kampion W.B.A. e shuan Skandalin, se për të Vërtetën: s’ka vend!
DRAKULA, ka mprehur Dhëmbët si Thika, dhe Gjakun do ta pijë, pika-pika
kur të kthehesh me avion BURREL- BRUKSEL, m’i bën të fala Familjes LITA!
Mos harroni t’ia dorëzoni GALIMARIT, këto Shkarravina të tharbura
tek e fundit, Bota vazhdon edhe pse Korrupsionet, s’kanë të ndalur!
Në pyetje janë: Koncepti ynë shoqëror dhe Qytetaria e pashfaqur ...
Nuk merr ngjyrë Xhelatina, sepse Dhisë së lagjes, i dhemb Kaptina
në Muajin që vjen, të ftoj për një Week-End të paparë, në KORTINA!

Revolucion i biskotave “BETTERFOOD”, nëpër Kopshtet fëmijërore
mund të korrë Fitimin, pas njëzet Vitesh, me Fjalë fluore, si Pikatore ...
Në Kongresin Ndërkombëtar të Psikiatrisë, mes kofshëve të Doktoreshës
hartova Planin paqësor të SOMALISË, me ish shoqen e David BOWIES
kurse në Kanunin e MALËSISË, ushqenin Burrat, mitin e Virgjëreshës!
Sfiduam me Clint EASTWOOD-in, ca Figurantë të ngratë, të dielën e Pazarit
dhe pasi lexuam DOSTOJEVSKIN në gusht, ia varëm Teneqen edhe CARIT ...
Komplikimet më vijnë, kur e shoh SAMANTËN! Janë Emocionet e natës
Alone in BLACKPOOL në Pishinën e Lotëve: Notoj mes Ëndrrës dhe Dasmës
Si një Ngjalë amorfe, me Pamje njerëzore, ajo më rrëqeth gjithë Trupin
Balloja në Pallat Mbretëror, merr kuptim të plotë dhe çlirohem prej Turpit

Pas mbrojtjes së Avokatëve, Dishepuj të CICERONIT, të lirë në Ligjërime
m’i larguan idealet e mia puro, dhe kuptova që Materializmi, s’ka thellime
Ç’më propozoni për këtë Verë në SAINT TROPEZ, të dashura Nimfa nudiste
çdo Ditë, s’mund të jetë një FESTË, më thanë Abaz Ermeni dhe Ernest Koliqi
Kambana na ra dymbëdhjetë herë, dhe Dielli për dreq, po na digjte
kur nisëm Shëtitjen n’UTA PRADESH, në Ujë e Borë dhe në Ranishte ...
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Preje shpejt Barin nën Këmbët e tua, o Trim ... dhe mbathja si Teveqel
nëse nuk dëshiron të rikthehesh, në një Akullore e rënë mbi Reçel
I largët si Kujtimi i Dimrit siberian, ndjehem pa Fytyrë, e mjaft mjeran
pa Buzët e tua, pa Syrin tënd, që më ndezin tamam, si një Flakadan
Zjarr e Shpërthim pa mbarim ... kjo nuk vihet fare në Dyshim
bërtiti n’Orientin pa orientim, Gjenerali tragji-komik: Mister NASTRADIN
Ti je STALINGRADI im, mbi çdo Kujtim ... my LOVING DREAM!

E hënë më katër korrik 1983 - 2019, në një Kompani sigurimesh fiktive në Bruksel, Me Cheeseburger në dorë
dhe një Cola - Happy Birthday BRUCE - Born in USA!”



FESTIVALI I  PASIONEVE | 415

TABLO - 51
SHITJE GËSHTENJASH TË PJEKURA, ME KUJDESIN E MJESHTRIT
DHE KËRCITJE THEMBRASH, NË TANGON E MËNGJESIT
AFËR NJË PLAZHI TË IMPROVIZUAR, NË KANALIN E BRUKSELIT
PAS KËNGËS SË ËMBËL DHE KAPRIÇIOZE TË GJELIT
QË NA SHËRBEU NË DARKË, NË FESTËN E ANJELIT ...

E peshkoj Ngjalën e madhe, rrjedhës së Ujit, në trotuarin e HUJI-t
po si, zoti Drejtor: Jam i sjellshëm me Ju, dhe nuk ia prish askujt!
Më tregoni, çfarë ka ndodhur këtu, o Trullanët e shapërllakut
apo thjesht, po celebroni Martesën e GJINËS me GJON KOZAKUN?
Një Pom-Frit me salcë tartare, për Mishel STROGOFIN
në Shkretëtirën anadolle, Natën s’e duroja të Ftohtit ...
Më ngjan si një Union shpirtrash, në një Ceremoni të pështirë
lërini të vallëzojnë Delfinët e kaltër, në një Oqean të lirë!

Në raport me Qytetin: s’ka dyshim, dhe e them bindshëm me Zell
Fshati të mundëson, ta hash një Qengj blegërosh, të pjekur në Hell ...
Lajmëroje në Televizion, që më humbi një Labrador në Kështjellë
Qeni ishte shumë soj dhe i shoqëronte besnikërisht ca Presidentë të mjerë
kujdes, Komploti është i thellë, dhe mund të krijojë Probleme nën Diell!
Nëse e marrim parasysh, Kualitetin e Tullës së FUSHË KRUJËS:
ju jeni vetëm Ndërtues, për të ma bërë Murin e madh të Bujës!
Prodhoj qe sa kohë Lesh të virgjër, sipas poli-teknikave të mia
me Delet e vjedhura nga ZELANDA e re dhe Kangurët nga AUSTRALIA

Kjo kurorë Mortore, dekoruar me Mandarina, në pikun e Verës
shënjon kulmin e Karrierës sate, shqyen Menteshat e Derës
të mirat vijnë tepër vonë, motra SONJË dhe shpeshherë pas Vdekjes!
Largohu nga Duart e mia radioaktive, se nuk vlej më për Votime
Shpërthimi i Dashurisë është gati, në këtë Fushë atomike, plot rrezatime ...
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Mos harro, se jam Kaskadori spektakolar, i Muzeut tim imagjinar
më shikoni që nesër, si Aktor i disa Filmave spontanë, pa Skenarë!
Përhapje zjarresh të papritura, nëpër Lagjet e vjetra turistike
a e pranon një Natë me mua, në këto Çadra post-hipike?
Dil një herë nga Shumazhi, o Vëlla, e shuana Flakët me Zjarrfikëse
Puna është një Dhuratë, more shkërdhatë, dhe duhen ndjekur ca Ligje!
Përsa i përket Emërimit tënd për sivjet, në Oskarët amerikane:
lirohu sa më shpejt, me Marre, se rrufeja nuk bie kurrë në Hale
Me kalle në Birucë, me hundë mes Telave të grilës
mezi e pashë Siluetën tënde mbretërore, gjatë Meshave të së dielës ... !
“Mbylle gojën, ti DJANGO”, më tha Gardiani hundëlesh
nuk është Leksioni i Pianos, dhe Muzika s’është përshesh
Le t’i shpëtojmë më mirë Balenat, që kanë ngecur në Plazh
Aparati fotografik na është thyer, dhe nuk dëshmohet pa IMAZH ...
“Oh, LA - SI - DO”- Pylli antik po më thërret, për një Opera erotike
më dëgjo, Jean HARLOW: ishe e bukur dikur si Hienë, me Njolla histerike
ndërsa Truri ynë kalonte Shekujt, e notonte mbi Zjarret mistike në fikje!

Buburreci i BUNUEL-it, ma tregoi një rrugë të re astrale
kur Shenjtorja IZABELA e KASTIJES, m’u shfaq nën Harqet ovale
brenda Syrit blu të një Luaneshe të artë magjistrale ...
ta vajtojmë këtë Poet të pasyret, i fundosur në njëmijë Halle!
Në emër të Gjeometrisë primitive, fitove Vezën e Krijimit
unë flas për Vargjet e HOMERIT, e ti për humbjen e Fillit
Po në JALTË: Si u zhvillua biseda, mes STALINIT dhe ÇURÇILLIT?
I angazhoj në BRETANJË, ca Vasha të lumtura, në Ritet megalitike
rreth Gurëve të mëdhenj plot rrënjë, të Fiseve iliro-gallo-keltike!
Përsa i përket, Cipës së Virgjërisë dhe të fjalës “Amen”:
përlotu nga gëzimi, ELVIRA ime, se Fillimi kërkon pak Shend ...
Ngela si Spartak NGJELA, duke qeshur, pas këtij Deliri seksual integral
Debat pas Debati, i shminkuar në Ekran: s’dija dikur, kujt po i flas?
Po cila është Tema e Ditës, se do ma therrin një Dash!
Sapo zbrita në AMAN, më pritën në Aerodrom, si të isha një SHAMAN



FESTIVALI I  PASIONEVE | 417

ma lexoi një Filxhan, si Vejan ... Shërbëtorja e Zotit ABU NIDAL
Nuk e di, tash e pas ... kësaj Vjershe, a mund t’ia dal?
Nëse ti o Armik, po punon si Urith, në Sigurimin Nacional
kjo nuk të bën Mbretëror, por të kthen në Humus plehural!
Vesi yt kafshëror i Orgjisë në klane, me Djallushkat flamane
nuk përbën për mua një Gjest fatal, pasi ti, o Zotëri, je i mësuar në skandal
sikurse Shefat e ELIZEUT: të duken Aventurat, si një Akt krejt normal ...

I censuruar që nga Lindja, në Lirinë time sheksipiriane
po i paguaj Ëndrrat e mia frymëzuese dhe Burimet diogjeniane!
Ka në gjithë këtë Shpejtësi, një URI, për një Dijeni të pakufi
një Dehuri mbushur Sens, që të rrëqeth Trupin nëpër Stuhi ...
Sport dhe Argëtim, Pushim dhe Film: ky është një Drogim
për të mos i ndjerë kurrë, Thikat që marrim në Rebelim
Fjalimet tuaja mbi Realitetin, na thithin Palcën, e na tretin
Ngjarjet shpalosin aparencën, por duhet t’ua gjejmë Sekretin!
Na dërgojnë gjer në Çartallim ... shohim, që s’ka më Shpëtim
Perdet, na janë hapur, Maskat kanë ra në angullim
çdo Gjë është e mundur ... Ferri filozofik: A është Fillim apo Mbarim?
Shkëlqimi i përjetshëm, na tërheq në Galaksitë e lulëzuara
RILINDJA e Njeriut të lirë, mbetet një IDEAL madhor, për t’u zbuluar!

A zgjohemi në Orarin legal, apo në Orën kapriçioze të Shefave?
martohu me Motrën time hënore, në mbylljen e Parantezave
dhe pyete veten, pse po zvoglohet çdo vit, lindja e Bebave?
Kjo Firmë ku punojmë që 8 Breza është një Koncentrat debilitetesh, pa Tru
me Ngjyrues kimikë, ingredientë konservues, duke shtuar një Kurë me Hu!
Ti e ke Botën shtruar, o Mik ... ndjek si një UFO i huaj, instinktet pa limite
i integruar dhe i dezintegruar, luan mes kulturave, brenda e jashtë Kufijve
noton me shekuj, në një Sferë të papërcaktuar, fluide dhe pa kredite
na vjen si një Xixëllojnë, duke na lëshuar një Dritë gjeniale, në ikje ...
Po zotëri: një apokalips Ndikimesh dhe Ndjenjash të vazhdueshme heroike
për ta realizuar një Koktej të paparë, një Alkimi unike, një Liri cunamike!



418 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Me partinë konservatore, në EVROPËN e bashkuar, po shkoj në zgjedhje
a mund të shesim Gjalpë, pa u stërmunduar në Halterofili, në hedhje?
Liria e Shtypit më shtyp, si t’isha një Zog, nën rrasë mbi vete
a mos, do na rikthehen Kryqet e thyera naziste, tinëz në heshtje?

Shërbëtorët servilë, që gjunjëzohen para Mbretërve, Qeverive hibride
Anti-Qytetarë të çdo lloji, pa e ditur as vet çka dojnë, pa Kërkesa logjike!
Në anën e kundërt të Turmave, ku bredhin Femrat e Banditëve
isha i Huaj me KAMYNË, i përlyer me SARTRIN, por edhe Pjesë e ILIRËVE ...
A po ma akordon këtë Vals në KABUL, para se Talibanët të mbërrijnë
para se ta vrasin Muzikën e Shpirtit, me një Plumb në shpinë?
Pafshë dritë, zoti Jacques BREL, se me Këngën tënde, ma shtove Magjinë!
Mblidhe vetën dhe rri i qetë, o Burrë, se nuk merret kush me Varfanjakun
ke dashur ta shohësh VIERZONIN, por ke pa VEZUVIN, dhe shijuar Dajakun
I kam ende Nervat e acaruara, nga disa Ngjarje banale, krejt pa lidhje
pasi e kam lënë një Vajzë në Shtrat, thjesht për një Pjatë me Midhje!
Kush merr vesh në Prioritetet tona intime? Shëndet, e në Gëzime!

Po bredh mes rrënojave Evropiane, i shoqëruar me Grenza noprane
pranë një Pule të pjekur të Fshatit, isha pjesë e Komedisë napolitane
pse e projektojmë gjithmonë vetën, në Skenat e mëdha metropolitane?
Komisari MEGRE, do e bëjë një Anketë serioze, mbi këtë Mungesë
ec e kuptoje, pse më ka tërhequr tash dhjetë vite, kjo Murgeshë?
Profili i tij, i përngjatë Postierit tim, ditëve të Festave dimërore
HIMALAJA gjuhësore në Odat malësore, mblidhet në Ortekë bore
Kinema Paradizio: projektoj në flash-back gjithë Kujtimet e mia fëminore!
Në një Botë të mbuluar, me Pluhurin e një Komete inter-galaktike
pas një Mundimi të tillë, po skanoj FRANCËN time idilike, tani në shitje ...
Toka është përfundimisht e rrumbullakët, apo si Tepsia e PLATONIT?
Sipas BEN - HUR-it, që garonte nëpër Arenat romake, me kuajt e NERONIT:
digjeni Shtetin tuaj, auto-shkatërroni çdo Gjë, se do e keni me vete ZOTIN
Trafikoj me HAJDARIN, ikona e gurë të rrallë, për ta konsoliduar Kulturën
po pse, Tregu ndërkombëtar: A mos e ka humbur Busullën?
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Kujt i dhimben Popujt që shesin të Kaluarën për Bukën e pastaj për Luksin
që zhveshën nga çdo Gjë dhe pastaj vajtojnë, si Krokodilat mbi Pusin?
Siç më tha një Mik: Me pas mujtur, né do e kishim shitur edhe GJUHËN!
Shpërthej një Diaré e papritur epidemike, gjatë Pushtimit të ÇADIT
Humanizmi yt, dekoroi me Street Art, Muret e lebrozuara t’ISLAMABADIT
A mund të prezantohem me PLASTIK BERTRANIN, në Garat speciale
zgjedhjeve Presidenciale amerikane, mbushur me seks dhe skandale?
Biodegradabël, në çdo Kohë të çmueshme, është tashmë Filli i Trendit
Veturat hibride, Ushqimet vegane, Mendimet sipas Vendit dhe Kuvendit
sipas Ritit gjerman të Punës: Vazhdojmë në Fabrikat e prodhimit të Benzit!
Mos u zgjo për askënd, o Teveqel, dhe Vendin tënd, mos ia lësho askujt:
as një Plaku të kalcinuar, e as një Gruaje shtatzënë, që i kalon 9 muaj!
Sundoji të gjithë pamëshirë, si t’ishin Plehëra apo Vegla, tha halla ARIANË
gjatë një Ekskursioni dimëror, me Roger MURIN, në KRAS-MONTANË ...
Tani dhe në të ardhmen, Rigoroziteti i Filmave të BRESONIT, në aksion
do jetë rregulli i shenjtë global, për ta përmirësuar këtë Shoqëri pa timon!

Makth ëndrrash të tmerrshme, në Kampet e trishta “SABRA e SHATILA”
na rikthehen si Jehonë, herët a vonë, gjithë vuajtjet e Njeriut, çdo Sabah ...
Histeria fanatike, ma tronditi Stomakun, si Krim plot klithma
kur flitet për Pjesën tonë të zezë: Ku është saktësisht Nisja?
Pse dikush e zhvillon Mirësinë ekstreme, e dikush tjetër Barbarinë?
me siguri, që Psikoanaliza e shpjegon, nëse e përziejmë me Filozofinë!
Çdo gjë shënohet dhe anulohet, por nuk jemi fare në një “HAPPY END”
Tragjedia ka një Fytyrë humane, pavarësisht se nga cila Anë, na vjen?
Flotoj në Vaskën time, dhe pres mbërritjen tënde, si një EVË erotike
i rrethuar me ca Anije misterioze, nëpër Udhëtimet fantazmatike ...
“Aksion” klith Frederiko FELINI ... Luçe, dhe “La Citta di Dona” vazhdon
Krahët e mi plot Dashuri, të pushtojnë me dhembshuri ... here in LONDON
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Oh ti, Specie GJUETARI, n’improvizim dhe liri: A e di, se ku do me mbërri
të vijnë inspirimet në Ajri dhe t’akordohen intuitivisht, në një Simfoni ... ?
Mos ia shkul Qerpikët e syrit, Trimit të madh, me shtatë Zemra
në Brigjet e VOLLGËS së kaltër, ku në Roman, të presin tridhjetë Femra!
Perandoria MONGOLE, po dehet nëpër Stepa, me qumësht Pelash
Bukuria jote, krijon për mua, një Melodi tjetër, me Kitarë mes Telash
s’kishim nevojë për Fjalë ... mjaftonin Shenjat spontan të Jetës!
Harroji gjithë Pafuqitë e tua, që humbin në këtë Hapësirë
në kërkim të Pafajësisë së një Fëmije, të dëlirë e të lirë
Le të vijnë Gjërat siç dojnë, pa i sforcuar në çdo Stinë!
Udhëtova nëpër Yje, drejt Lirisë emblematike t’Artur REMBOSË
në Gjumin e Vetmisë, mbeta i shtangur, para Portave të GODOSË ...

E gjuaj Sorkadhen e madhe, Luginës së gjelbër, rrugëve të HUJI-t
Po, zoti Ambasador: jam Diplomat dashurie, e nuk i hyj në pjesë askujt!
Ju vë në dijeni për atë, çfarë ka ndodhur këtu, me Trimat e KARADAKUT
gjatë Martesën së KNJAZ NIKOLLËS me Bijën e KURTESH KOZAKUT ...
Ftuam për t’na argëtuar, Grupin e degjeneruar “VELVET UNDERGROUND”
ky Zjafet i pamenduar, për ca të hutuar, më kushtoi me mijëra PAUND!
Më ngjau, si një Bashkim makiavelik, me ca Lojra të ndyra politike
një Skenar antisovjetik, i teleguiduar nga Hipikët, me qëllime strategjike
ALKOOL AND SHIT, SUN OF A BITCH ... PËR TRIPET PSIKEDELIKE
Të dua shumë MARGARIT, por ma lejon të lutem, një Heshtje oqeanike
lërini të vallëzojnë qetësisht Mjellmat e SHKODRËS, në ujërat edenike!

E mërkurë, 6 korrik 1983 - 2019 në një Kafe të qendrës Komerciale City 2 - Bruksel.
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TABLO - 52
TEMA BISEDIMESH PËR MENYTË “GASTRO-GJUHËSORE”
NË SIMPOZIUMIN INTERNACIONAL, TË DEVIJIMEVE MENDORE
KA PJEPRA DHE SHALQI ME BOLLEK, NË TAVOLINAT ANËSORE!
DHE PSE GJATË VITIT TË RI, DUKEM I RI, NUK JAM ALAIN DELON
DO SHKOJ TË PRES TRAMIN 101, KREJT I LAGUR NGA SHIU
SE MË VJEN NJË HYJNI NGA MALI I ZI, SONTE NË STACION!

Mekanika e keqe sociale, po m’i helmon Thembrat aq vrik
Prova e këtij Krimi: Mezi po eci, dhe të bie në Koma, ka rrezik ...
Homazhe për Babanë e BUGATTI-t, mbushur me Shpikje e Dituri
Vetura aq e këndshme, dhe plot rehati, për t’u blerë me Kredi!
Evolucion i çuditshëm: Ishte çdo Gjë para çdokujt, por s’e blinte kush dot
mirëpo ky i Hutuar, vinte për ta pasuruar Thesarin tonë, i shpuar çdo Mot
Sot, fshehtas po zbrazet në Kujë, dhe po na qan me Lot, për kot ...
asnjë rrymë me Frymë të pazbuluar, nuk i mbeti në këtë Kozmos!
Plot dashuri, po ua them hapur: më vjen me vjellë, kur ju shoh aq bosh
është Mërzia dhe Zbrazëtia, në dimensionin e nëntë, kahmos
që na invadon të shpupluar, për një Program, që na çon në KAOS!

Mos ndërro Jetë gjatë xhirimit, i dashur JEAN-LUC, se nuk është Zgjidhje
po vijmë nga ishujt MARKIZE, ku ishim të ngopur, me Peshk e Midhje
Ma jep Luanin e artë të VENEDIKUT, se luajta në Film një aguridhe
dhe po t’i jap Çelësat e Batiskafit, për një Udhë imagjinare në ANTILJE!
Duke adhuruar Misterin dhe vëzhguar Hyjnoren, që në Qiell po bredh
harrova për t’ia ofruar Unazën ELEONORËS, e Supa në Prehër, m’u derdh
Nëna ime, m’i lidhi rripat e Pantallonave plot fije peri, me shtatë Ngjyra
në autostradën A-33 dhe B-99, nga Turpi i pafund, m’u nxi gjithë Fytyra!
Çdo NATYRË është e vlefshme, gjatë Zbritjeve të Festave, me Pasqyra ...
jap Puthje në këtë Kohë të akullt, dhe fantazoj për Qurën me çervish
po të dërgoj n’OLIMP, për një udhëtim, mbushur me Ëndrra çiliminjsh
Një Forcë superiore, si Mbifuqi, ekziston me siguri, të dashur Eruditë
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çka mund të më thoni, o Miq, mbi këtë Provim të vështirë metafizik?
Por sipas Dyshimeve dhe Pasioneve të mia, mbushur plot Dallgë:
t’ia lëmë çdo Ekzistence, notat e Muzikës, që Shpirti t’i digjet Flakë!

Pse rri duke nxjerrë Shqelma gjithë kohën, si t‘ishe Hajvane
a thua se Bota është në Faj, për rënien tënde në Batakhane?
Rri më mirë në Skrofullën tënde, dhe haje me Nënën, darkën mjerane
shuaju pastaj dalëngadalë ... si të ishe një Vesë e Agjeve lurane!
A po e zgjedh Peshkimin në Lumë, apo Vrapimin pas Kobrave
apo të shkojmë, e të votojmë, për Trungun e kalbur të Sorrave?
Jo, i kam disa Kosha rrobash për t’i larë, tek Lavanteria e madhe
dhe Telenovelat latino-turkomane, për t’i parë gjatë kësaj Mbrëmje ...
U përgatita në këtë Verë, të shkoja te Daja i madh, në AMERIKË
për Kastingun pranues në Universitet, xhironim Skenat me frikë ...
Humanizmi intelektual i majtë, nuk merr Vlerën që i takon
nëpër Sallonet e mëdha borgjeze: Vera me Djathin, s’po shkon!
Më kujtohet Jusuf VRIONI, që s’kishte me kënd, i shijon ...
Ndyrësitë tuaja të përditshme, më kanë gërditur, në TRINIDAD e TOBAGO
Në Maratonin e Xhelozisë, shikova me ironi, deri ku mund të shkon?
kjo quhet Real - Politika për Qyqarët, por këtë Gjellë: Midja s’ma duron ... !
I ngjyem Gishtat në të gjitha Salcat, po nuk pamë shumë Ndryshim
morëm pjesë në të gjitha Paktet, dhe unë bëra me gëzim Rolin tim
MAMBO and SALSA, gjer në Agim, në këtë Ambient ultra Latin!
fundi i Aktit teatral, ishte sublim, me dhjetë minuta Pushim ...
Kohë vdekje për çdo Kauzë ... që rreket të kthehet, pa Qëllim
po mirë zoti BRAHIM: më thuaj sinqerisht, pse dole në Emigrim?
Si puna e të Përndjekurve politikë dhe Disidentëve hipotetikë:
a për një Vjedhje banale, një Aventurë të Filmit IKS, një Spiunim klasik?
Skanoni gjithë këto Statuse dhe demaskoni Mashtruesit patetikë!
një Popull uzurpatorësh, duke e luajtur mes veti, një Spektakël hipnotik

Nga na vjen kjo Aftësi për t’u mobilizuar, dhe për t’u bërë Ushtarë
për Çështjet qesharake, kur në vend të Bukës, na japin veçse Bar
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për të qenë aq indiferent, ndaj Trajtimit tonë, si t’ishim Berre
çrregullimeve natyrore dhe existenciale, për t’i shuar ca Sherre?
Sipas Emmanuel LEVINAS, mikut tim, Gilles DELEUZE dhe JANKÉLEVITCH
Pafundësitë na thërrasin dhe Universi, na shtron Pyetje, gjer në infinit!
I humbëm Bagazhet tona mendore në KRETEJ, dhe e përpimë Tasin
më dërguan në TROPOJË, si korrespondent për Agjencinë e TASIT!
A je për integrimin erotik, apo për integrimin spiritual, me pak uri?
Emigrantëve magrebianë, u bëjmë një Thirrje, për më shumë Dashuri
ROCK in the CASBAH, bërtiti FATIMJA e SUSIT, duke qëndisë në TUNIZI ...
Bravo të qoftë, moj Nuse e nderuar, se po të ftoj sonte në MALËSI!

Duhet t’i spërkasim Bletët çdo ditë, se Mjalti s’vjen kuturu
ndihmoje një Buallicë, të pjellin sa më e qetë, diku në KOTUNU
Nata të jep Këshilla të mira ... po mos fli kurrë në Mal, me Ujkun GURU!
Isha në Rini, gorilla e Guy LUKSIT dhe i Pierre DUKSIT, në një Fabrikë lëkure
para se ta festojmë Bajramin me meze e dajre: M’i rikujton disa Sure!
Të plastikuar në Mëngjes, nga Banda e Zhan ZHENESË, pas Ramazanit
futeni në arrest, o TAREK, se Letërsia mund të fiton, në fundin e Kazanit ...
Ishte në Jetimore, plaçkiste disa Libra dhe Produkte ushqimore
por dikur i mësuar nga vet Jeta, na u bë Autori i disa Veprave madhore!
Kudo në Lindjen e Mesme, shëtisja i shoqëruar me dy Kobure
si ISA BOLETINI nëpër Suke, mes Tadjinit dhe Kuskusit
por dikur në Festivalin IRAKIAN, edhe ti Sojnike, më sëmure!

Po e pyes veten: Çka jam duke bërë këtu, me Zemër të plasur
në gjithë këtë Nxehtësi, me një turmë Miqsh të fandaksur?
Ish fans i Soneteve të Motrës sate, këndoja Majave lirika
derisa ajo më hodhi një Kovë ujë të akullt, e mua, më ra Pika!
Po rikthehemi përfundimisht, në Thellësinë time oqeanike
në Burimin edenik e magjik, të Fjalës së parë biblike ...
E ke Memorien e lashtë faraonike, që mbulon Brigjet e NILIT
saqë, më bën të fshihemi nga Turpi, në guaskën e Kërmillit!
Botës aktuale, nuk i vlen as dhelpëria e ULIKSIT, as trimëria e AKILIT
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më thuaj, a mos gabova diku, në studimin e Diplomacisë së ÇURÇILLIT?
Po i rruaj Leshrat e Këmbëve, me Aparatin elektrik të Bandillit
sepse kam për të punuar në Trotuar sonte, në sektorin e EMILIT
Nëse e ke RUSONË si Tutor: Edukata jote, e gjen shpejt Fikjen
mund t’ushtrojmë në KOLONJË, dramën e ESKILIT dhe EURIPIDIT!

Të mobilizuar përjetësisht, për një Kulturë të fundosur thellë
në ITALINË e Xhuzepe VERDIT dhe të ROSINIT, gjithë këtë Pranverë:
gjithë Forcat proletare, kanë për të kositur dhe për të mjelë ...
Por rindërtoj mbi Pluhurin e Hirit, plot guxim, Aventurën TITANIK
gjithë Tempujt e shkatërruar të Shpirtit njerëzor, në ARKTIK e ANTARTIK
Disfatë tragjike në TEUTONI, para pushtimit të Barbarëve uralë
ca Raketa PERSHING shpërthyen mbi Magjen e Gjizës së bardhë!
Ndërsa misilet S.S - 20 e 21, prisnin copëzat e Djathit të prishur francez
s’e kishin mendjen fare në Pekmez, kur Wili BRANDI këndonte si Këndes ...
Era ka aromë Stuhie, në Tregjet e Lindjes së Mesme dhe gjer në KINË
vetëm Kastorët e veriut ndërtojnë Diga hidrocentralesh, se Punës ia dinë!
Jam kumbari i Tufave të Renave, nën bredhin e Stepave nordike
SIMONA, me brirët e Drenushës, nga mbrapa, për Lojëra më vinte ...
Kërkonte Burrin e vet të stinës, në Karnavalet e VENECIES, atë pasdite
Oh ti Zonjë: Po çfarë bën me këtë HUT belgjike, i zhytur në Trafiqe poetike
a mos është i paguar nga Fidel KASTRO e KADAFI, për një Jetë në Kafiqe?
Fitues i lotos së madhe: do bëjmë një Muaj mjalti, në KUBA
po e vajtoj Pol GOGENIN, që lufton kundër Mërzisë, me kupa ...
Më ftoni me Iv MONTANIN, që t’i rivazhdoj Kurset e Ekonomisë
Thank you, LIZË, por Temperatura më është rritur, nga zjarret e Dashurisë

Në plazhet e RIMINIT ... më pritën me ca Çifte, laperat e PASOLINIT
Hallexhinj të Periferive, Dallaveraxhi sipas ditës, na zinin ca herë Pritjen
L’UNITA: Gazetë satirike komuniste, për t’u kontrolluar, nga një Gazetar
u derdh Qumështi i Verës në Arë, gjatë Grevës së Blegtorëve xanxarë
Po mirë, shoku BERLINGUER ... si mund të jemi të abonuar në Pushtet
pa Lekë, as Treg, as Pazar, duke i pa të tjerët, me Standing elitarë ... ?
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Kur SHTETI të lë pa Bukë, pa Veshje, dhe me Uri e Skamje, të vret
më thuaj, pastaj si me vepruar, kujt me iu drejtuar dhe çka mutin pret?
Po i admiroj Kroasanet tua me çokollatë, momenteve të Miqësisë
Video-Klip dhe Festa në PRAGË, gjatë Mbrëmjes së bekuar të ish-beqarisë
Gatuam një Paella spanjolle, nën Muzikën e Kitarave iberike
duke kërcyer FLAMENGO, si të dehur, mbi Tavolinat plot Shishe ...
Në të 52-tin, Paralel, një lojë Shahu gjeo-strategjik, u luajt me Stil
lëpina një Akullore “tuti-fruti” italiane, dhe e laga me limonadë një Kërmill
Grupi Hard Rock “NAPALM BLUES”, na bombardoj, me ca Nota muzikale
të përcëlluar në SAIGON, Refugjat në PENTAGON, zbathur e pa Sandale ...
Në Tunelin e Akademikëve të RAVENËS, kërkoj me insistim fundin e Skenës
gjatë Tranzitit nëndetar të Sirenave: do triumfoj më në fund me HELENËN!

Ushtoj në pranverë Bolero Raveliane në operën e mbretërore të MADRIDIT
Zemra ime shpërtheu “Bum-Bum” në VALENCIA, pikërisht nga fundi i Prillit
Me anarshistët e PUM-it, dhe të KANKUN-it, i nxorëm Njerëzit nga Gjumi
çdo Revolucion ha Bijtë e vet, djeg atë çka mundet dhe na len Zullumin!
Të kam pas lajmëruar me kohë, miku im SHARLI, mos u konsumo në Klub
Vëllezërit tanë Muzhikë në RUSINË socialiste, punojnë në Miniera e në Pus
I kemi sakrifikuar gjithë këtë Rini të pafajshme, e lazdruar me Rock-en Roll
pse dojnë të ikin, nga Parasja jonë, për t’u droguar në PARIS dhe LONDON
AGAIN A BOOGIE-WOOGIE ... Let’s dance Brothers, tha Zezaku në KAPITOL
ne e kemi Mendjen veçse për Drogë, për Rap, Hold-Up dhe Basketboll
kështu na kanë karikaturuar Kushërinjtë e Presidentit Abraham LINCOLN!
Për kë do luftojmë o Zotëri: për Qejfin tonë dhe të Zonjushave bujare
ka Shekuj që kjo Shoqëri, m’i ka shqyer Topet, me ideologji batalle ...
Racizmi dhe intoleranca, na infektojnë Koshiencën tonë të lirë
më thoni: cilës Racë njerëzore i takoj, që ta di një herë e mirë?
Në emër të Drejtave të Njeriut dhe të Majmunit prodhojmë sa super Armë
gjithë Speciet po na zhduken, Ajri po na helmon dhe Natyra po na shanë ...
Ta celebrojmë me një Shampanjë të shtrenjtë, Astronautin e parë!
Filloi Festa e BOGO-BUGOS në AFRIKËN e Jugut, nën një Qiell me diell
ca Demokratë na mësynë me Eskorta dhe një Thes plot miell
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Lëkurë-çokollatat janë të nxehta, le të fshihemi në Shpellë
më pëlqenin Kongolezet e Ruandezet, të rafinuara si një Gazelë!
A doni pak Atmosferë, without Blame, apo një Varrim të mjerë?
Si shndërrohet gjithë ajo Dhimbje shekullore, në Forcë e Krenari
në një Shpresë të paimagjinueshme, për Hapësirë dhe Dashuri?
Le ta pyesim të urtin Nelson MANDELËN me takt, si e ka Punën
Mbreti i Mbretërve, që me Paqe, shkatërroi Racizmin dhe Dhunën!
Zbrita lumin Shkumbin me Kajak plexiglas, në ca Ngushtica mjaft delikate
pse s’e more Çunin tim të pashkollë si Ambasador, pasi mundësinë e pate?
Imagjinoj pas vetes, ELIZABETËN e ANGLISË, nëpër Ujërat e SHQIPËRISË
duke folur me Pleqtë tanë, Burra zakonesh rreth Sofrave të MALËSISË!
Po si i ke hallet, e dashura KLARA, a ke ndonjë propozim për Martesë?
MALROJA është në Luftën e SPANJËS dhe unë kërkoj Kufijtë e MORESË ...
A ke një Punë fiktive me Pagesë, se do t’emëroj këtë vjeshtë si Konteshë!
Western në gadishullin e KARABURUNIT, me një “Rave Party” të pa marre
e hapëm një Fermë “Hienash Politike” në Zonat sahariane, të dalura fare
Me pëlqimin e Sindikatave të BODRUM-it, dhe të Familjes sulltanore
Berberi i pa flokë, e braktisi Katundin dhe u bë Ministër i punëve Botore ...
S’numërohen më CHARTER-et, gjermane që zhgërryhen në Plazhet osmane
duke u ngopur si Thi nëpër Hotele, Bare dhe Pishina alla franga!
U kthyem plot Leshra, si në kohën e Kromanjonit, me Kirurgji estetike
Pirsinge, Tatuazhe, Moda delirante, Lecka të shqyera, si në Fiset primitive
na i fik Dritat, o Zagar, se me Fatura energjitike, Ekonominë ma fike!
Prostitucioni u bë Mjet vlerësimi, në Meset artistike, ku s’njihet më Vlera
vijnë dhe të shesin Moral, ndërsa janë vet të mbushur plot vese si Lapera ...
Ke fjetur me cilin, o SOLANZHË, për t’u bërë Objekti, i shtypit të shkruar
VIP-e, si një Shtazë? S’të uroj dot, edhe pse Presidenti i Francës t’ka uruar!

Xhoging i mëngjesit, në Fushat libaneze BEEKA, ku bien me qindra Predha
t’i përgatisim Demat e shenjtë indianë për Korrida, me Brirët plot dredha
Do të evoluojnë ngadalë-ngadalë, dhe do ta braktisin Shenjtërinë
për të punuar më shumë nëpër Ara, dhe për të harruar gjithë Mirësinë
Duke pirë Koka-Kola dhe kërcyer në KLUBIN 52, me John TRAVOLTËN:
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a mos e ke një zgjidhje, o Mik, se Migrena, po ma çan krejt Kokën?
Më mësynë Vëllezërit GIBB dhe MADONA e fillimit, Flokë shprishur
na fut edhe ndonjë Hit, që të dalim komplet të krisur ... !
Më lajmëroni, kur Historia reale e SHQIPËRISË, të ketë nisur!
Kemi nevojë për Baza, Referenca të vulosura, Dëshmi precize dhe Arkiva
Studime ndërkombëtare universitare, t’aprovuara në këtë Planet, nga Elita
T’i tejkalojmë Traditat e vjetra gojore, edhe pse kanë më të vërtetë Vlerë
Thesaret e trashëguara, me kohë të deformuara, Përrallat që të lënë në Erë
duhën Fakte të konsolidura, që asnjë Gjeni i Botës, s’ti hedh në Humnerë!
Më lodhi Kriza letrare e pafundme dhe Frymëzimi anemik i Poetekës
Narcisizmi egocentrik e minimalist, i kthyer rreth Kërthizës dhe vetvetes
Duhet t’i tradhtojmë Autorët madhorë, t’ia varim Këmborën vetes
të jemi ata që jemi, spontanë, autentikë, dhe të sinqertë ndaj Jetës!
Për të qenë Dikushi, dhe jo një Kopjim idiot, në Universin e Artit të lartë
nevojitet një Karrige hekuri, një Liri totale dhe vullneti i Titanëve në Pargë
Nuk besojmë në Asgjë, kemi prekur Fundin, kemi shtjerrë
një happy-end, për ta kolauduar super Piraterinë e bekuar ...
E kam besimin e Qenit dhe i mbyll Sytë, gjatë një Udhëtimi të gjatë
në Kanalet televizive private, ka vetëm Filma me Sulltanë dhe me Shpatë
Bleje një rrobë për Ballo, e dashur, dhe kapu pas Krahut tim prej Poeti
në mbrëmjen e Lamtumirës të Admiralit JIM, vetëm Vargu im të mbeti!

U fundosa keq Miss ELIZË, me Bitëllsat, Stonësat dhe Dizneyland-Paris
me James BOND-in dhe Seksin, në Qarqet misterioze, s’ka më Diskutim
Jashtë Tekstit, sipas Kontekstit, vazhdoj ta këndoj Ritmin tim ilirik, si Trim
Më kanë neglizhuar në Shekullin e Shkatërrimit ultim, por diçka do mbijë.

Mekanika e keqe sociale, po m’i helmon Thembrat, aq vrik
Prova e këtij Krimi: Mezi po eci, dhe të bie në Koma, ka rrezik
Homazhe për Babain e BUGATTI-t, mbushur me Shpikje e Dituri
Vetura aq e këndshme dhe plot Rehati, për t’u blerë me Kredi!

E premte më 8 korrik 1983 - 2019, në Galeritë komerciale “Passage 44”- Bruksel.
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TABLO - 53
VARGJE ANTISEPTIKE, ME TIPARE KURUESE ANTIBIOTIKE
PËR T’I NGRITUR LART FUSTANET E MIKESHAVE SADISTE
QË SHKOJNË ME ÇANTA TUALETI, NË PROVIMET AKADEMIKE ...
MARJETË, QETËSOHU NGA ANKTHI PA FUND, SE S’JAM NË IKJE
MË KAPI NJË KOLLË ME ZULLUM, NË MALET E LARTA DINARIKE!

Tekst për t’u recituar në Biçikletë në rrugën: “BRYZHË-DAM”
nën Qiellin modest e human të vizatuar, buzë Kanalit FLAMAN
para se të mbytesh me Arkivolin e Gjyshes në GUADAL-CANAL!

Kërkohet gjallë a vdekur, sepse unë, s’po gjej dot Gjumë e Pajë
Sadisti i vjetër postmodernist, që ma ekspozoi Surratin, e më thërret: Dajë
brenda Galerisë së Pasqyrave plot Magji, të Mbretit Diell në VERSAJË ... !
Ah, SHIT: Bateritë më kanë rënë, dhe Dritat mu shuan papritur në Vaj
e kam dashur dikur aq shumë, por s’po më kujtohet tani, Emri i saj?
Ndalojeni JACKPOT-in, o Djema, se Bixhozi u lenë zhveshur, mu në Sokak
Kafka na është krisur, e na rrjedh Gjak, por Pena e KAFKËS fle në Oxhak
Shpirti im po luhatet me Dallëndyshet e rastit, shkak e pa shkak
Pasionet vijnë e shkojnë, kalojnë si Valët e Detit, duke na lënë një Tallaz
sipas Humoristit të LEZHËS, asgjë nuk vlen, me Syrin e Bufit në këtë Mraz!

Rrojmë në përpjekje, për të shmangur një Boshatisje, në tri Karrige
Protokoll anadollë, për t’i shkoqur Pantallonat, nga Kolltukët e grisura
Çdo gjë e ka një Masë: 8 orë Muhabete të kota dhe me Perdet e fëlliqura!
Gjuani leckat nën Tavolinë dhe bishtat e Cigareve në Plehurinë
ma paguani një Pastruese, që t’ma freskojnë gjithë Shtëpinë!
Jepi gaz, o Karabosh, se u mbush me rrush një Kosh
po më dukesh më i shëmtuar, se Personazhet e piktorit Zherom BOSCH ...
Do të takohemi, kur të çelë Lulja e Kajsisë dhe të ngrihet Bishti i Dhisë
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në të parën kukatje të Bretkosës së madhe, në gjolin e SHQIPËRISË!
Për fat të mirë, kjo Vajzë krenare, ardhur nga Klasa e Punëtorisë
zotëron për mrekulli Shkencën e Kuzhinës dhe Artin e Dashurisë ...
Debat i Magjistraturës së lartë në FRANCË, nën prezencën Papale:
çfarë formulash do të përdoren për Ngushëllime, në Vdekjet aksidentale?
Filip SOLERS dhe Benard HENRI-LEVI, më bllokuan krejt kot-së-koti
në trekëndëshin e Meditimit, ku gjendet i gurëzuar, Çelsi magjik i ZOTIT
U kacafytëm me Aleatët, në Orizoret e përgjakura me Kufoma nga Pol POTI
e shtrova Çështjen në NEW-YORK, në Fabrikën underground të WARHOL-it
Ma thirrni Adjutantin, që Marrëveshjen ta rishkruajmë nga e para
se nuk më vjen çdo Ditë në zyrë, me një Zarf të majmë, Kumbara!
Panxhar të kuq do hanë Kontët, në gostinë e Vampirëve në ASKOT
në YAHT, ftova gjithë Familjet e mëdha, të cilave ua kisha një Borxh ...

Pse ka aq shumë Fshatarë, që ngjiten mbi Shkallët e rrënuara të idiotësisë
për të rënë me Kokëfortësi, si Mushkat, në tokën e kalbur të Çorodisë?
Ereksioni i Çiftit të ri në natën e mjaltit u dogj për shkak të Vapës së madhe
një Njollë e vizatuar nga Joan MIRO i arsyetoi para Fisit në Kullat binjake ...
Doli në pizhame Halla, te kali i Zi i hardallit, për ta gjuajt me nalle Hamallin
theu njërën Këmbë, shau Dynjanë, teksa kalonte Hunjtë gjigantë të gardhit
Ja veshën Këmishën e forcës, Trimit turfullues, në Spitalin e Psikiatrisë
Fati paska lëkurë Qeni, nëse nuk ia pret Fillin direkt, Pushtetit të Marrëzisë

Më sakrifikuan gjatë luftës së ESKOSË, në një heshtje hipokrite, aspak fine
ua bëj naftën, dhe i flak pa kurrfarë nostalgjie, Kujtimet e mia bizantine ...
Çdo rrahje me vizore në Gishta, gjatë Shkollës fillore, që në nisje të saj
më gërditi, nga Mendimet e detyrueshme të Mësimeve patriotike pa skaj!
Kjo pedagogji senile, m’i fshiu gradualisht të gjitha Besimet e mia iluzore
A nuk ka një metodë Disney-Land, për edukatën e papërlyer fëminore?
Frazë e HEMINGUEJT në gazetën TIMES: “E fali Diplomën time, o Mik
përkundër një Shëtitje me Kalë dhe një Peshkim aventuresk në ATLANTIK”
M’u rikujtuan Gjinjtë e tu magjikë, kur ishe me Dashnorin tënd simpatik!
në jetimoren e KALKUTËS, ku vdisnin Kalamajtë urie, u bëra dikur Amnezik
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Hoteli afishonte “komplet”, dhe s’më mbeti veç të flija me një iriq nën Fik
i mjeri ti për Mend, mistrec! Trullografia e jote është Mëkat që nuk e falim
një Cunam i paparë, ku humb çdo Qenie e gjallë, Logjiken dhe Abetaren ...
i zhytur në një Koma letrare, Kontesha SY HËNË, ma ngriti pak Moralin!
Vadita veshkat me Birrë, i zbarkuar në KALAIS, në pritje të qiellit të Lirisë
gjatë regjimin të VICHI-së, më ngujuan në Kazinonë e madhe të BASTIJËS
Pse nuk je pak më e duruar SILVI ... gjithë Natën, nuk mund të kërcej Danc
për më tepër, tri Anije të NATO-s, zhbllokuan Lesh VALESËN në GDANKS!
Nesër herët, më presin në Ministri ... duhet ta luaj të shkretën Diplomaci
më kanë thënë në LAPONI, se Dervishët nuk përdorin as Lepur, as Dhi ...
Mos u çudisni fare, me Nivelin e dobët të Rezistencës, në aspektin etnik
Brezat që vijnë mbas Zhan MULEN, janë mjaft Meskinë, Spiunë dhe të lig
Pastrimet aplikohen rreptësisht, sipas Fjalimeve të Liderëve psikopatikë!
Pas rënies së Kursit të Leshit dhe të Preshit, në Tregjet ndërkombëtare
zëvendësoj Tekstilin me Kanabis Sativa, Bimë kurative me shumë Pare ...
Dakord: s’është morale, por sa Gjeni plot merita, kanë jetuar për marre?

Çdo produkt, i dalë nga Truri im i vogël, ka një Vërtetësi autentike
jam sikurse ju 100% Shqiptar, jo me Postura kafesh por me Fakte simbolike
dhe përgënjeshtroj me keqardhje shumë Afirmime të rrejshme historike ...
E dua Realitetin siç është: Mirë a keq, jemi çka jemi, brenda disa Limiteve!
Po çfarë bëjnë sot në fundin e VALONISË, këta ILIRIANË të diskretituar
nëpër Klube dhe në Asistencë sociale, rreth një Flamuri të përbashkuar?
Çfarë ëndrre ekziston, për një Komb të copëtuar në pesë Shtete e pesë Fe
vulosur nga të tjerët si t’ishim Lopë, duke na mbjellë Sherrin në Atdhe?
Angazhojmë Piratë dhe Skllevër, gjatë rrugës sonë për në Detët japoneze
te Xhevahire SADRIA, janë pritur gjithmonë Mysafirët me Mish e me Meze
Ulërima e fundit i Luanit, prekur nga sëmundja e Sidës në parkun atraksion
vajtuam Monarkun e shkurorëzuar ... zëvendësojeni me një Luan në karton
Hej! Heshtja është e shenjtë! Po a mundet, që i marri Michael JACKSON
të kalojë një Ditë, pa Fëmijë të njomë, kur Pafajësia blihet me çek e kupon
Gjeni absolut i Muzikës: Okay? Por degjenerimin palimit: kush e toleron?
Në të ardhmen, vetë imagjinata, mund të blihet nga një Konsorcium kinez
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i zhveshur nën Pardesy: A mos ju dukem si një Dendi anglez që ha mergez!
Në labirintet e Pushtetit, po i ngjyejmë Disfatat tona, në Salcë tartare
Lamtumirë, o intelektualë të Big-Pazarit: më interesojnë Trafiqet e rastit
Pse REMBOJA dilte mendsh në Afrikën tropikale, i rrethuar me ca Skllave?

Tani që Xhepin e kam përplot, me inteligjencën time mjaft Fitimprurëse
duke u shitur pranë Partive Politike, mu sigurua një Pleqëri me ca Nuse ...
Ju ofroj të pini çfarë të doni, vetëm mos më shënoni në Blloqe me minuse!
Ka kohë që jam konfrontuar, pa asnjë Mirënjohje, kundër çdo lloj Virusi
tani dua që të marr Frymë lirisht e të këndoj çdo Mëngjes si Knuesi!

Kam nevojë urgjentisht për një Psikolog, kërkoj të gjej Zgjidhje madhore
a ua dinë arsyen, Anktheve të mia, e të gjitha Shtojcave të tjera mendore?
O të verbër dhe të pafajshëm Keca, s’dini çfarë ju pret brenda në Thertore
Ujku, fshihet pas Mjekrës së kuqe të Miliarderit me shtatë Shërbëtore ...
“E pericoloso Sporgesi” - Mos u përqurr në Parvazin e dritares, o Ligavec!
Aga MARSEL: çfarë ka humbur, ka humbur! Nuk ia vlen të kthehesh pas ...
shpjegoja mirë Problemet e tua kupidonike Shefit dhe jepi Gaz mbi dërrasë
Monika VITTI, Vidi e Viçi, janë pjesë e një Filmi serial në Televizionin italian
porosisni tre Pica napolitane, por provojeni së pari Çorbën turke në Kazan!
Të pyes: A e fitove me këtë varg, Cezarin e Humorit albanez në BALLKAN?
si mund ta takoj HUGON, HOMERIN dhe DANTEN, me Miq në ZULUSTAN?

Meditoni mbi Teoremën e PASOLINIT, në momentet kur era fryn gjithandej
e mos ia hapni Derën të parit të Panjohur, që vjen nga Komuniteti Gej!
Kam njohur mirë Alan GINSBERGUN, në bredhjet dëshpëruese pariziane
lexonim Poezi nëpër Tarraca, për një Sanduiç, një Kafe dhe dy - tre Franga ...
Do të përfundoni të shtypur si Ostia e Kishës, në Lëkurën e Mëkatarit
ka gjithmonë në jetë, Ngjarje të papritura, që nuk i tregohen as Varrit!

Ky Djalë ecën më ngadalë sesa Gaforrja e helmuar nga Nepërka laroshe
dhe tingëllon më i zbrazët sesa Tumpani, kur vallen e hedh një Kodoshe ...
Ruani shpinën tuaj ... sulmi me Thikë, nuk vjen gjithmonë nga një i Huaj
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zakonisht të telekomanduar dhe të sunduar, ne vet i fëlliqim Duart!
Dikur bërtasim si Krokodilët: Po pse këtu nuk ecën Asgjë për së mbari?
kurse veprojmë si Shkatërrimtarë të pervertuar e të shkolluar nga Djalli ...

Si i ke hallet, o i Çmendur, ti më ke gjetur me Kësulën, ku ulet një Mizë
nuk është se kam shumë shikueshmëri me emisionin “Surprizë-Surprizë!”
Ma çukiti Lugën me Havjar një Struc që m’priste në Bush për ta lagur Gojën
ma sill gazetën “Le Monde”, që ta shkruaj një artikull për t’jua nxjerr Bojën
Harroje këtë Aperitiv, e ta pi një aspirinë, se mu ça Koka dysh nga Dhimbja
ta përqafoj Shikimin tënd në çdo Stinë, nëse më betohesh se do jesh e imja
Me sensin tim intuitiv, vrapoj mes rrugëve të Tiranës imagjinare si një Naiv
dola nga cikli i BERGMANIT, mjaft i shkundur psikologjikisht, my dear LIV!

Jam kundra Artit kërthizor, që kamuflon Boshësinë ekstreme në stil minor
që admiron vetveten, si Thiu i kënaqur i SOKRATIT, në dy Metra katrorë
“Es mi Dolor, senior Matador ... te quieres mucho, mio Amor!”
Jemi duke e kompjuterizuar edhe Heshtjen, për ta shkatërruar Meditimin
kolonizuar Neuronet me pseudo informime, për ta bllokuar dhe Mendimin
Na rroftë Shpirti poetik algoritmik, i mbushur plot Ekuacione informatike!
Tani mos më çani Bythën, se jam duke u rrokullisur në KOMË, me ROZËN
brenda Pallatit të Palaços së palarë, po e shpreh respektin, e po bëj Pozën
Te Lartmadhëria e tij Mbreti BODUENI i Parë, po diskutojmë 5 orë pa ndarë
rreth Pavarësisë së rrejshme të KONGOS, dhe Patricë LUMUMBËS së vrarë

Gjysmë - Valon, gjysmë-Flaman, por i shoqëruar me dy Qen gjermanë
e kam mbështetur dikur të Drejtën e Luftës civile, në KARAIBE me ca Kopile
Një harabati me Bimë medicinale, ma gjeti pa Hajmali në Han, një derman
MALROJA më tha: o SHERIF, mos u lazdon aq shumë me Vajza prej SEVILJE
jemi të angazhuar Këmbë e Krye për një IDEAL, e jo për t’i ndjekur idilet!
Në Testamentin e vjetër spanjoll, ka qenë i regjistruar, si një Këlysh pinjoll
i një Familje të madhe aristokratike, me Tipare të theksuara anemike ...
Kam dërguar Petro MARKON e shenjtë në VALENCIA, si Dëshmitar
për të përjetuar gjithçka ... Krimet për t’i komentuar dhe matur në Kandar
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Më tha: “Hasta la Vista!” me një Frymëzim romanesk të paparë
teksa ARAGONI shiste Stalinizëm vullgar, në Sallonet e PARIS-it, elitar ...
Shtrohet pyetja PSE? E pse vazhdon non stop, Karnavali planetar bizar?

Një ish Drejtor i karikuar, si Telefoni im i mallkuar, vjen tek unë, i eksituar
“A do të bësh Karrierë profesionale, o i Droguar, apo ke përfunduar?”
Në moshën tënde, Njerëzit janë bërë Bosa dhe plot Shtete i kanë drejtuar!
Preferoj të jem Oficeri i Mbretit ZOG, me xhepat plot Napolona ari
me mbledhur Taksat dhe me ngrënë Mish të pjekur te Katundari ...
Le të pallë Shefi im, Qeveria Belge, Dashnorja BILLIE JEAN dhe vetë Gomari
kam lindur Dembel i pashërim e me identitet në kërkim, siç thotë Komisari
KUAZIMODO, një Hut me Brirë, e dashuroj ESMERALDËN, pa dashje
kurse Peshkopi na infektoi, me Sëmundjen e tij perverse, pa ilaçe ... !
Në Shoqëritë fiktive, çdo Gjë është mundshme edhe ajo e pamundshmja
ca Biznesmenë orkestruan Piramida, e Para me fajde, gjer kur erdhi Tundja
i lehtësuam gjithë të Varfrit, por çuditërisht na u kthye e Kundërta ...
Faleminderit shumë Kryeshef, s’kam ndërmend të zhyhem në Korrupsion
po e ndërtoj Nekropolin tim, si Faraoni i fundit në HILTON dhe SHERATON!

Atributet gjoja moderne të Shtetit dhe të Parlamentit të sotëm Helen
na bëjnë ta shpallim Luftën e madhe Botërore, për HELENËN në HARLEM ...
Preferoja të jem Dashnori i këngëtares së famshme botërore MADONA
më në fund, përfundova në Papafingo, me një Pjatë bajate plot Makarona!
Na erdhi një Kërcu me një Hit të shpikur pahir, në Sheshin IRË në gjumë
s’më kujtohet mirë, kush m’i shiti Vathët e Nuses sime BLERINË në KRUMË
Kemi edhe disa Trima që bënë Flluska uji, në rrethin e sheshit SHUMAN
Klonimi postkomunist po funksionon dhe Propaganda e bën Punën, taman
Të kolonizuar keq nga Marrëzia, Materializmi dhe Kultura publicitare
u shndërruam në Lugetër të pa Tru, të zhveshur krejtësisht, për marre ...
Patriotë kafesh me Postura teatrale, por pa asnjë Përmbajtje reale
i shajmë pandarë gjithë ata që investohen dhe na demaskojnë në çdo raste
S’flitet për Atdheun, ditë e net, o Miq, por veprohet me Fakte të sakta!
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Mirë se vini në Radiot FM, Librat e vizatuara dhe Ekranet e shumëzuara
të kësaj Bote të amerikanizuar, të karamelizuar dhe të hamburgerizuar ...
Ju uroj një fat të mirë në shkretëtirën e Gobit, ku fryn era e ftohtë mongole
për XHENGJISKANIN e ri, na duhen edhe ca llafe historianësh nëpër Sallone
mund t’iu ndihmojë me Mitraloz SCHWARTZENEGERI dhe Rocky STALLONE
Më dëgjoni pak, o Njerëz dhe mbani Vesh: se edhe Mushku im ju përqesh
të keni pak Dinjitet që t’ju përshëndesin bile dikush, kur të kaloni në Shesh
Jeta vjen e shkon, Kredibiliteti ngelet mes nesh dhe Memoria nuk vdes!
Aromat e Fshatit dhe perspektiva e Vendeve të Ulëta, mbushur Tulipane
më bënë të ik me Kalë shale, në Fantazinë time të madhe Hollivudiane ...
Pata një Takim në Malin magjik, me Nancy REAGAN dhe Robin WOOD
e jashtëzakonshme dhe e përjetshme, ishte Miqësia ime, me një Xhuxh!
Sipas mixhës RAMË, ky është kulmi i Shkatërrimit të Vetëdijes personale
në vend që të hapen Kanale dobiprurëse për Kullimin e Mutit në Komunale
Mos na mërzit me Fraza boshe në Karmel ... e kam një Mikeshë ëmbëloshe
m’intereson një Biletë për derbin “P.S.G - MARSEJË” Tribunës në qoshe ...
Keni të fala nga Hamëz BAJRAMI, burrë esnaf, i Qafës së MORINËS
nuk mbahet një Shtëpi për sevap, pa i kositur Mbjelljet e Stinës!

Do më zgjedhësh mua, në Stacionin e Trenit, se ia kuptoj gjuhën Legenit
çdo Histori dashurie, herët a vonë përfundon: M’ia rikujton ENDIT ...
Ku do t’i transportoj me Vagon from BONN, dhjetë Bajraktarët e vendit?
ka rëndësi që t’i vulosim me Nder e Sukses, gjithë Vendimet e Kuvendit ...
S’jam perfekt. Ca shumë të Meta që kam: do t’i vë si shenjë në istikam
por t’integrojmë me çdo kusht, Logjikën e veprimit të një Shteti evropian!

Kërkohet gjallë a vdekur, sepse unë s’po gjej dot Gjumë e Pajë
Sadisti i vjetër postmodernist, që ma ekspozoi Surratin, e më thërret: Dajë
brenda Galerisë së Pasqyrave plot Magji, të Mbretit Diell në VERSAJË ... !

E diel, 17 korrik 1983 - 2019, në një Kafe të Galerisë komerciale Citi II, në Bruksel.
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TABLO - 54
“QENGJI YNË LARAMAN, NË MULLI PO SHKONTE
HEJ, TRALA-LA-LALA, UJKU E PËRGJONTE ... ”
NDALOI DELIRET TUA DHE KONCENTROHU, O BURRË VENDI
ËSHTË ORA VENDIMTARE, E FATIT TËND, SE PO TË IKËN TRENI!
METRAZH I SHKURTËR ARTISTIK, NË NJË QYTET TË HUMBUR
ASNJË ËNDËRR NUK ËSHTË PA NJË TË NESËRME, ME KUNGUJ
SIPAS FILOZOFISË SË KUSHËRIRIT TIM, KOMPLET I SHKUNDUR!

Sulmi i Tempullit NÔ, ishte i pari Halldup historik
që nga Koha, që ne flirtonim së bashku, në PASHTRIK
Ta ngrehim nivelin e Debatit, thanë Thithëlopat në Ujë
me Komplimentet e Nusemirave të bekuara pa Bujë
që bredhin nëpër hijet e Shkurreve dhe Trëndafilave
tek bien mes Gjinjve hyjnorë, të Markezes së Trishtilave!

I ngopur me Shkopinj Gome, nga vetë ZOTI i ndritur
çdo Sistem politik, përfundon keq, duke na shpifur
Leximi i Ditarit të SARTRIT - “Në Ferrin pa Dëshmitarë”
m’i la “Duart e fëlliqura” dhe Trutë e fikura në TRAFALGAR!
Abuzuar nga një Peshkop, në kapinën e Kishës së madhe
ajo qe e desha me Pastërti spartane, më konsideroi si Pishane
ngaqë e kisha parë duke u larë, nga Shtëpia ime, me Dylbi gjermane ...
Spiunimi gjatë Epokave të Pushtimit, sjell shpeshherë Karrierë mondane!
Për ta marrë një Bon, që ta mbush mirë Stomakun, me një Racion
adresoju me shumë Respekt, Ministrit kuisling Morris PAPON!
Po kush i shtyni gjithë këta Minj për zi, që t‘na denoncojnë?
Kur e sheh veten në Pasqyrë, zoti Zullumqar i mallkuar:
A i mendon pak a shumë Jetët e Engjëjve, që i ke shkatërruar?



436 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Haje supën, dhe rri si Aristokrat në tavolinë, o Demon i gjallë
shko e laj Turitë, pasi ke përpij Tagjinë, e mos rri pis si Pallë!
Ec si Karkalec në majën e Gishtave, me klas e kulturë, se je Sojni
Fisi i huaj në DRAGOBI, do të pyesë me siguri: Na erdhe nga e cila Shtëpi?
Liria e menaxhuar nga Sindikatat postkomuniste është rrenatare
kemi shkëmbyer tash pesë vite, o KAROLINË, Dashuritë tona legjendare ...
Më mbolle në shpirt një Luledielli, m’i zbukurove Nostalgjitë mërgimtare
jam veçse një iluzionist magjistar, një humorist, që bën me vargje Pazar
tentoj t’i shpreh të Vërtetat e mëdha, sa më butësisht e pa zarar ...
Përkundër mikut tim Michel LEJRIS, një Makbeth tragjik, por i gjallë:
e kultivoi Rimën me “e” në Çati, pa u torturuar si Maniak, tri javë!
Në një moment vërdallë, më erdhi MANDJARGI, një asketik fetishist
për të më futur Thonjtë në Fyt, se priste Vdekjen për bakshish
Mezi ja hoqa duart, Breshkës së GALOPAGUT, nga Qafa ime ...
të Çmendurit kanë Fat, edhe pse Poezia e tyre, s’vlen një Qime!

E kërkonte veten, në një Bredhje të pafund, duke iu dredhur Jetës
varte rrobat e tij të lagura, futur në Thes, në ballkonin e ZHULJETËS
Dëgjo, miku im, pa marrë diçka me peshë nga Ekzistenca, nuk ke Çajre
të pësosh gjithçka në Jetë, s’ka Vlerë, e të përdorin si një Leckë për marre
I mbështetur mbi një shtyllë, Pushteti m’u është lagur nga Shiu e KRYEZIU
le të pyesim Dacin e madh: Ku e ka vrimën Kokomiu-Korroziu?
Çdo Pari e Malësisë, imponohej nëpër Oda dhe gëlltitë Pulat e Komshisë ...
Shijoje mirë këtë Verë të magjishme, mes Baticave dhe Zbaticave
dhe mos u huto, si Dashnori i SELVISË, i përvëluar në mes dy Sisave!
Ka tri javë që po i eksperimentoj gjithë Kështjellat e Oenologjisë franceze
na erdhi me një stilolaps Guidi PARKER, i shoqëruar me një Ugandeze
A e ke kuptuar këtë Popull aziatik, me një Sens të theksuar robotik?
ngaqë, s’ishin asgjë individualisht, përfunduan të krisur kolektivisht!
Pse kalojnë aq lehtë nga respekti i Zakoneve milenare në Valën e ekraneve
Michel SERRI kishte medituar në simbolikën mistike të Kopshteve orientale
Është shënuar në ADN-në, e tyre, të veprojnë pa një Mendim, mekanikisht
kur i sheh si Turistë në PARIS, si Buburrecët e programuar, çuditërisht ...
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I thua vetes: e ekziston te ata Njerëz fjala Liri, improvizim, Sentiment intim
janë Komunistë pa e ditur, brenda një Kapitalizmi, i cili i çon në Asgjësim
siç e kemi Modelin hibrid e patologjik kinez: totalitarë por në Shfrenim!
N’aparencë, një Liberalizëm komplet, por i kontrolluar nga Big Brotheri
gjithë në shërbimin e një Kauze të caktuar, për ta sunduar gjithë Miletin ...
Nëse huazoj një Element preciz në këtë Botë, do bëhet Pjesë intime e imja
sipas Mongolëve të parë në Fushat pa bar: çka mund t’ishte SHQIPËRIA?
Në emër të “Romanit të Trëndafilit“, me këngën e Trubadurëve mesjetarë
shpenzova me Frida KAHLON në Kazinotë e MEKSIKOS, dy valixhe Dollarë
Anatomia jote e prej Pantere në Savanë, m’eksitoi deri në palcën e Trurit
a mund të vi mbi një Gomar, për ta kërkuar Dorën, sipas ligjit të Kanunit?

Vaditni idetë tuaja, në Ujëvarat e NIAGARËS dhe dielloni Shpirtin
bluani sa të mundeni, Thashethemet e Lagjes, pa e marrë Gripin!
Në “MULEN RUZHË”, poshtë Fustanit të kuq të Valltareve
po varfërohem, duke i djegur në Vapën e madhe, lumin e Parave
Vizatoja trupin e tyre aq të skulpturuar, me TULUZË LAUTREKUN
kur na mësyni papritmas një Buall i huaj, i kryqëzuar me SHREKUN ... !
Ndodhi një eksplodim muzikor, me ca të Pasur dhe të Varfër, në Borë
Djam mes IGI-POPIT, të reptilizuar, LOU REED-it, të dekoduar në pop-rrock
dhe Alan VEGËS, të hipnotizuar nga ca Meksikanë në NEW-YORK ...
I SURRENDER më tha Gruaja e droguar, çka më shkaktoi një Elektroshok!
tash e pas, lus Zotin, që të keni gjithë Dimrin, ujë dhe strujë në GOLIOTOK

Kush e di, pse të takova mrekullisht, në eskalatorët e Lypsarëve të fjetur?
rrini në Kafazet tuaja të plehosura, gjersa të vijë Momenti i nxehjes feksur
Sinqerisht moj NINUSHKA, a beson në diçka konkrete, kur lëpin Karamele
apo thjesht, Koha jote kalon bosh, në një Ateizëm, plot Qejfe nën dhele?
Në kasollen tënde plot Ngjyra, arbitrova një Duel antik erotiko-skizofrenik
mes një Mezopoti të dehur patetik dhe një Asiriani të etur, para-biblik ... !
Tash, po u kërkoj Mendimin tuaj nulak, o të Tërbuar nevrastenikë:
a duhet ta skanojmë Këngën e një Zogu, për ta shijuar bukurisht?
ARTI i vërtetë nuk ka rregull: vjen e shkon kudo, krejt lirisht ...



438 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Pse duhet që ta kornizojmë artificialisht, me Kode dhe Norma fiks?
Përmbaju mirë Riteve të Malësisë, sepse duke i akumuluar Aventurat
do të mbetesh në rrugë dhe askush, nuk do të ofrojë Unazë për Duart!
Ta ngrehim Nivelin global, duke e ushqyer Lëkurën me Plan semestral
mos më pyet e Dashur: ku vajte e me kënd fole, sa herë që vi e që dal!
T’i këndojmë Gjërat e bukura dhe të pastra, të kësaj Bote, pa kusht
e t’i lidhim rripat e Brekëve, sipas modës BENETON, në muajin Gusht ...
Po kjo Nusja e re nga RUGOVA: A do na vijë të shtunën me sa Krushq?
Zbulojini sa më parë, Thesaret e BELGJIKËS birrore, me Doza këndore
Stella dhe Pils, Leffe dhe Chimey për çdo Myshteri, nëpër Hanet popullore
Mund të shndërrohemi si Kometat, në një Pluhur inter-galaktik e yjor
nëse e ngatërrojmë Koka-Kolën JANKEE, me Petrolin ekologjik diellor!
Vapë e padurueshme në PEMPOLL ... pritet shpërthimi i madh i Vullkanit
nuk është koha ideale për të mbledhur Kërpudha nëpër Pyjet e BALLKANIT
A mund t’i paqsoni dikur, gjithë këta Popuj, të dalë komplet Dore
me një Pite pranverore të gatuar, sipas Formulave të Gjyshes punëtore?

Shfletova në restorant, Kujtimet turistike të eksploratores Edith DURHAM
si po ecin Kazinotë tona, anash Stacionit të Trenave, në ROTERDAM?
Më bekoi me ujë Frati, edhe pse më kishte nxjerrë jashtë ligjit, Monarku
e aplikuam pa u menduar, Teorinë e ARKIMEDIT dhe na zuri Barku ...
Në disa raste, o Bir, me tha ELIANA: nuk duhet me ia tepruar!
A bëre Pazar për mua me Amerikanin, si lloj Drejtori, në një Bordell të huaj
Tentativa e fundit ishte e mira, kështu thoshte ajo më e dëlira
e festuam Vitin e ri “te MAKSIMI”, dollarët i bëmë Peshk e Kumpira ... !
Françoise FABIANI, ishte super e zënë, me leximin e Teksteve teatrale
moment i artë për mua, të blija një Diplomë eksperti në Hajgare, me pare
Ndërkohë, që gjithë Shqiptarët kaposhë e koburexhij, të regjur në Krim
kërkonin anembanë, Femra belge e gjermane, për shfrenim në BERLIN ...
Nuk do të vijë së shpejti Fjala e ZOTIT, në këtë Popull plot degjenerim
edhe pse Nënë XHEVA, priste me padurim, Zbritjen e MESISË që në Agim!
Nga universiteti në FOREST HILL, deri në kuzhinat e Jetimores me të uritur
nuk e di as vet, sesi u zhvilluam në përgjithësi me plot Pengesa, pa e ditur?
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Shkoja për ta ngacmuar çdo të diel Romi SHNAJDERIN, me Fjalë noprane
ia këndoja me ca Lypsarë të BATHORËS, gjithë Serenatat shkodrane
i mësuar qysh kur me SISI-në, nëpër Kështjella, në mbrëmjet mondane ...

Dije moj ALINË, që ekzistoj pa ty dhe kundra teje, në Sfidë dhe në Dhembje
gjatë pushimit tonë në Kazbah, ose të vajtojmë ose të vdesim me Bindje?
E frymëzojmë njëri-tjetrin, përziejmë idetë dhe epshet, parfumet e Trupit
sipas zërit të Zemrës, veprimet tua shpirtërore dhe Mitologjisë së Turpit!
Të lirshëm me instinkte automatike, e thyejmë valën e Tiranisë ideologjike
në trekëndëshin e BERMUDËVE, pasioni na çoi në Misterin e ATLANTIDËS!
Dallgët na përplasën në Oqeanin e Diturive, të cilit s’ia gjetëm Fijen ...
si Shpërblim, morëm një Kovë me Drithë, destinuar për tufën e Thive
u shlodhëm mbi këtë Tokë martire, të ngopur mes Batutave dhe Historive!
A mundet një Primat i një Familje të mirë, me pak Shkollim dhe Njohuri:
të më thotë saktësisht, çka po ndodh me Grupet armiqësore në SHQIPËRI?
Të pushtuar nga Mushkonjat, Mizat, Karkalecat dhe Brumbujt verorë
ia futa pa humbur kohë dhe shumë shpejt në Surrat, një spraj lulëzor ...
Kundër Sëmundjeve ngjitëse të Mediokritetit, bëjmë gargarë në Mëngjes
n’Universin e rrënuar dhe të djegur: Nderin e vranë dhe e futën në Thes!

E dua Babanë dhe Nënën time, si çdo Njeri, që ka ndjenja familjare
po mos e pall këtë Lajm anembanë, se do qeshin me mua, plot hajgare
Pasnesërmi, do t’angazhohemi në Ushtrinë e Mercenarëve, me llullë
do gjuaj në KONGON belge, ç’të mundem: Luanë, Tigra, Krokodilë dhe Buaj
YES zotëri: Kolonitë përfunduan, por Kolonizimi vazhdon më mirë se kurrë
komplet të varur nga ne, do i shfrytëzojmë dhe do i manipulojmë si dikur
i kemi të gjithë në Kontroll, si në Teatrin e Kukullave për Fëmijë në KRUJË!
Ne vet i kemi shkolluar, formuar, menaxhuar, me Merita të stërforcuara
i kemi vendosur aty ku janë, me ca Programe specifike, ultra të filtruara
dhe sot punojnë për ne, duke e shtypur pamëshirshëm, Popullin e tyre
ndërsa i mbajmë me Kurva, Vila dhe Dollarë, duke vezulluar si Pasqyra ...
Kur të jenë në gjendje ta drejtojnë Shtetin e tyre, si Demokratë tamam:
na lajmëroni urgjentisht që të gjejmë ca Skllevër të pa Nënë në tjetrën anë
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As ndjekje as përndjekje, përpos Valleve mistike, në Skenat utopike
po shkoj për dy javë stazh në KONJA, n’epiqendrën e Dervishëve ...
Uria luhatet në Stomakun tim, si një Boshësi që sjell përçudnim
siç thoshte Karl MARKSI: pa bukën e Ditës, s’mund të ketë Filozofim!
A thua jam ai që jam, që mendoj që jam, apo që ju keni dëshirë që t’jem?
për t’u përgjigjur seriozisht, kërkoj Këshillat e mikun tim, Jacques LAKAN!
Po kush është Skënder SHERIFI? As PLATONI, as ESKILI dhe as NERONI
as SARTRI, as KAMYJA, as PRUSTI, as BRETONI, as FRASHËRI as GOGOLI ...
Po e gjej vetveten me Pasion, aty ku Drita e pastër hyjnore buron
aty ku Fjalët zbehen, Përrallat shuhen dhe Heshtja sublime lulëzon ...
Shpjegimi ultim i BIRIT të shenjtë i Njeriut, në Komisariatin e Policisë:
“Po më përgojoni si Kriminel, por ky është Kulmi juaj, i Paditurisë
do lutem për Shpirtin tuaj, para Perëndisë, Arkitekti i Gjithësisë!”

Sulmi mbi Tempullin NÔ, ishte i pari Halldup historik botëror
qëkurse flirtonim së bashku dhe ledhatoheshim Dorë më Dorë
Tërmete të pafund, shkatërronin Antikën shpirtërore, në ANDORË
teksa gjethet e Ahut shkundeshin nga Era e ftohtë, e muajit Nëntor

E mërkurë, më 20 korrik 1983 - 2019, në Bruksel, në një Kafe emigrantësh në Skarbeg, duke pritur Shiun e
madh belg, ngaqë Festa kombëtare e Belgjikës është në çdo 21 korrik të vitit dhe zakonisht sipas fakteve reale,
nuk dihet pse, por bien shpeshherë Shi!



FESTIVALI I  PASIONEVE | 441

TABLO - 55
EPOPEJA HEROIKE E SHAKAXHINJVE, AQ TË SHËMTUAR
BREKË-GRISUR DHE TË ARNUAR, TË DEHUR E TË COPËTUAR
NËN KOKRRAT E NJË BRESHËRI, TË PARALAJMËRUAR
NGA MARASH TUSHI, PARA KUÇEDRËS, NË NIKAJ E MËRTUR!

Harroje burrërinë tënde Kanunore, nën Tirqit me lara, plot teka
dhe ndërroja pelenat Djalit tënd, deri sa të kthehem nga Diskoteka
I ulur mbi Hutninë e vet të pa Kufij, brenda ajrit, me Cigare tymosur:
shfletonte Faqet e fundit, të qelizave të Trurit të tij trullosur!

I pamotivuar, për të prodhuar pa bujë, të Brendshmet fine femërore:
ndiqte varrimin e Sardeleve në Ujërat e turbulluara, nga Fekalet dimërore
Ndërsa BUALOJA e dublonte në Autostradë, me një “FERRARI” të kuq
i tha vetes në Garë: “ta marrë Djalli, si u katandisa kështu, në një Pusht!”
Pesë Hallexhinj dëshmuan, se Politika e tij s’vlen një rubël, për Mençuri
duhet një fije Social me një Flijë, për ta ekuilibruar çdo Shoqëri në çorodi ...
Më falni të dashurat Kukulla, të Lojës së madhe globale:
ka kohë që çdo gjë na ecën për së mbrapshti, dhe luftojmë për një Mbathje
Ekzil kolektiv i Kukudhëve në ALBANI, për të shijuar Jetën e Natës
ndiqi këto Arixhinj, duke kërcyer si Ari, në territorin e Thëllëzës ...
Në Tempullin SOLAR, po ju lajmëroj, se Bronxazhi me strujë është i ndaluar
në të kundërtën, Vetëvrasja për një GURU të droguar, ju është sugjeruar!
Më rregulloni një Takim, me një Borgjeze të rafinuar, me Ujë të distiluar
e cila, mund ta shndërrojë Rutinën ditore, në Qejf të kondicionuar ...
Para zhdukjes sime të shpallur, nga Trumbetat e Apokalipsit të harruar
Sid VICIUZI i grupit SEX PISTOL, ia bëri Lëmimin fillestar, duke ulëruar:
GOD SAVE THE QUEEN, nëse na ka ngelur ende dikush pa u çnderuar
“PUNK, Baby PUNK” në Lagjet e pshurruara dhe në Kombet e Bashkuara!
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Nga një Kështjellë në tjetrën, do ecim duke vallëzuar si të Çmendur
me ëndrrat e Rinisë, që na gërvishten si mace, Lëkurën e ndezur
çdo Puthje e vjedhur me pahir, fsheh një Emocion të pashprehur ...
Është një betim me besë Burri, për një Dashuri, gjer në fundin e Jetës
më ke mbështjellë, me Butësinë tënde, si një Pëlhurë e kthjellët
mes Veprimit dhe Mendimit ... dikur, do i japim llogari Vetvetes!
Nuk po mundem të çlirohem, nga Dëshirat me ty, për t’u tretur
një Fuzion në pafundësi, që na len njëri për tjetrin, përjetësisht të etur ...
Mos harroni, t’ia ofroni një lëmoshë, Ciganit që na solli Trëndafilat rozë
teksa Violinat na shoqërojnë në Kalimin tonë, nga Bota në Botë
Armiq të rutinës, mund t’ekzagjerojmë ndonjëherë, me një Overdozë!
E braktisa klubin e Fashistëve, në tavernën “LA LUARË”, pa i parë
për t’u regjistruar si Anëtar nderi, i një Kopshti zoologjik me Zagarë ...
Mirdita Zotëri NICK CAVE: si zhvillohet Undergroundi në hangar?
para se të pjekim Qofte në zgarë ... BABY, YOU CAN DRIVE MY CAR!

Në kohërat e mia, Kriza ishte mjaft e rëndë, dhe Uria, ngjarje globale
ushqeheshim me Patatet e VAN GOGUT dhe si ÇAPLINI, piqnim Sandale
Për të fituar ca Lekë, morëm pjesë, në të gjitha Lojërat televizive seksuale
na mallkoi Shkëlqesia tij, Papa PIU i tretë, gjatë Meshës në një Katedrale!
Tenorja amerikane Barbara STREISAND, më ftoi pa e ditur pse, në Hotel
i panjohur në HELL, nuk shkova si Pasardhësi i denjë, i Mbretit DEMBEL ...
Nëse mbeteni pa Çaj dhe Dëshpërimi ju mund në Saraj, si e zeza Letër
keni durim se Cianuri do iu rimbursohet nga Sigurimi social, në Botën tjetër
Në NURENBERG, fikeni Jetën tuaj me kujdes, Rituali merr kumt të vjetër
sipas Samurajve japonezë: Ekzistenca pa Nder është si Paraja pa Vlerë
kalon Anonim, pas një Korridori të gjatë e të errët, duke dalë për këtë Derë
Që nga Sileksi prehistorik, deri në Anijet aliene futuriste, të stilit KUBRICK
mbjellim Evidenca dhe Dyshime, nëpër rrugët e vështira lirike, plot risk ...
Pas një kacafytje proletare, Grevisti pshurri në këpucën e një Polici hardall
e pyeti në KAPDAG: A po të djeg Këmba nga vala e Ujit të një Djali amoral?
Më thoni: po pse Murtaja divine iu bie në Kokë, gjithë Lopëve alpine
a thua Fajet tona debile, duhet që t’i lajnë gjithmonë Krijesat jetime?
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Asgjë! Jo s’është asgjë, Jeta e Vajzës që bridhte rrugicave me Kordele
se Asgjë është Diçka, por Fjalët gjinden më vështirë, se Lulet sherbele
Vallëzoja tango çdo mbrëmje në MADRID, me këtë Tigreshë rebele!
Një Shtrigë ma vodhi papritur Shalqinin në Pjatë, pa më të voglën Frikë
fillimisht m’u dukë Lopë e ligë, por në vend të Kosit, më doli Gjizë ...
Bandillja më la me duar përpjetë, si të isha një Statujë krejt e pashpirt!
Të humbur qemë të dy, në fundin e ARDESHIT, shëtisnim rrethit të Sheshit
Deleve të pamjelura e të paqethura, duhet t’ua shesim Qumështin e Leshin
Skicuam territoret e pazbuluara, të Pasioneve të nakatosura
pa kodet e Qytetit, pa Busull as Drejtim, mbi Civilizimet e varrosura ...

Grevë gjigante në Mensën “PETIT SHATO” ku Emigrantët, i griu Uria
pa Punë e n’asistencë, të mbajtur nga Qeveria, i kishte kapur Neveria
Për krijimin e një Kinemateke në Azil, protestuan të zhveshur tebdil
e gjithë ky delir për ta parë: “120 ditët e Sodomit, ose Salo të PASOLINIT”
dhe për të kundërshtuar celebrimin në MOSKË, të LENONIT dhe LENINIT!

Lëri gjërat pa emër, e dashura BABETË dhe hidhu shpejt, në Qafën time
më thirr, Franz FERDINAND, fans i SHOPENIT dhe i SELINIT, netëve sublime
A e imagjinon ELTON JOHN-in, në KREMLIN, mbi Piano duke kënduar
defiluar më pas më 1 Maj, i lustruar, si Oficer i një Regjimi të dështuar
me njëqind Dekorata fiktive Gjoksit, si pseudo Hero i Luftës së manipuluar
janë Skenarë paraprakisht të shkruar, me Aktorë banal për t’i interpretuar

Si adhurues i Revolucioneve, sipas Modeleve të famshme franceze:
shpërndaj Trakte propagandistike, pa m’u dridhur Qerpiku i Syrit
Në daljen e Uzinave të diamantit, nuk korren vetëm Suksese
angazhohuni së paku për Drejtësi, për të mirën e njëri-tjetrit ...
e më vonë, likuidohuni si Rivalë, për ndarjen e ardhshme të Pushtetit!

Me mijëra Ekrane, na ndalojnë për të menduar, ashtu siç duam vetë
për ta jetuar Jetën tonë në Liri, o MARILU: si Delfinët nëpër det ...
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Harresa e vetvetes, e vulosur deri në infinit, në Orgazmën e shpejtësisë
nëse të kap papritmas Meningjiti: Dije, që je plot mëkat ndaj Shoqërisë!
“Rock and Roll” atitudë, thoshte Johnny HALLIDAY, me një Kitarë në brez
fundi i Dënimit me kusht, i erdhi, por Nota tingëlloi aq bukur, mbi Tapet ...
Misteri i Mistereve na sheh, edhe pse veprojmë për dreq, pa Zot as Shtet!
U zhyt gradualisht në një Koma morale, ai Trimi pionier i Demonstratave
kaq u desh, që nëpër Televizione, të niste lumi i Talljeve dhe Gallatave ... !
Në Festivalin e Dhierjes permanente, çdo Vlerë reale shndërrohet në film X
ja futa dy Shpulla duke kaluar pranë tij, se m’u duk i Përgjumur dhe Rakitik
por nuk i hapi Sytë, i zhytur në Narkomani, dhe llamba e Trurit sërish iu fik
Si piktor i dështuar, imitoja DEGAS dhe SEZANIN, e PIKASO më bëri të fala
më spostoi në Prehistori të artit aq thellë, saqë në krahë më mori FALBALA
e cila më dashuronte me epshet e Shtriganes, që njeh Erotizmin perfekt
përfunduam Lojën e goditjes së goglave. Humba ... A s’më thua pse qesh?

Krijuesi merr vlerë në Vitet që vijnë, ky është Ngushëllimi i Dështakëve
por Ditët e tij janë të numëruara, para se ta pjekim, si Qingjin e Pashkëve!
I thithur nga Shenjat abstrakte të një Libri të vizatuar, në Shpellën e Ariut
desha ta shpëtoj Balenën e çorientuar, Oqeanit të turbulluar të Veriut ...
I mjeri Planet Blu, që e mban Kryqin e miliona Mjeranëve, nëpër shekuj
të skllavëruar nga Modernizmi sharlatan i shiringuar, dhe gjysmë të vdekur

Po ju braktis Pit e Rik Van GUGENHEIM, me Pasurinë tuaj aq të majmë
do m’i ekspozoni Kujtimet “without blame” në Muzeumet e ardhshme!
Më keni pas kidnapuar, manipuluar dhe intoksikuar, nëpër Pyje dhe Parqe
takuar me Lugatë të mallkuar, Poet të iluminuar, te Ura me tre Harqe ...
Ndoshta dikur, një Binjak i dubluar, do vijnë n’EDEN, për t’na kompletuar
pse jo, pasi që erdhëm mbi këtë Tokë, aq të verbuar e të përgjysmuar?
Për ta konsoliduar një Mazhorancë, na nevojitet një Konsensus elektoral
kërkoj një Shtëpinë time, një Shërbëtor dhe një Gjeneral, ose bëj skandal!
Shporru, moj BUÇE e pangopur me Pretendime, nëpër udhët e Sherrit
po pse, ke pas mbërri si Hipik more Mik, në Kullën e Jakup FERRIT?
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Dembelë të pavaksinuar, zgjohemi për Punë, në këngën e dytë të Gjelit
harrojeni Teorinë, por në Praktikë: çka predikoni për Pasardhësit e ADEMIT
Welcome in Radio LUKSEMBURG, si Amatorë bastesh tek kafja e Kazinosë
u jargavitëm si Ujqër, pas prapanicës së bukur të Brizhid BARDOSË!
Në Garën e kuajve të FRANCËS hekzagonale, denoncuam një Manipulimin
nëse do, që dikush të të mbajë për Qejf, futu në Harem te sheiku ALAMIN

ose shko pa teklif te Mixha turk, që ka dhjetë Restorante në SKARBEG
ha “Qofte e Presh”, se do kesh plot Lek, për ta blerë një Orë “ROLEX”!
Ma jep një Puthje të fundit, moj Bukuroshe, dhe të qoftë rruga e mbarë
kam për të shkuar në RIO të hënën që vjen, e gjithë Fisi ka për t’më sharë

Hipokrizia e saj, më detyroi t’ia zbus Kafkën, para Provimit të fundvitit
Babai im, Pasha pa Sulltanat në Emigracion, ma premtoi Postin e Ministrit
ndizja dikur në BRUKSEL, Cigaret e Prek PËRVIZIT dhe Rexhep KRASNIQIT ...
kisha Përvojë serioze në Mërgatën e Qyqeve, por unë doja Jetën e Shqypes
Mu rikujtua në NEW-YORK, një ditë e plotë bisedash, me Sami REPISHTIN
një Japoneze e mbyllur në Banesë, me të cilën dëgjoja Franz LISZTIN ... !
Pse veprojmë mbarë e mbrapshtë, shpeshherë thjesht, sa për Sy e Faqe
pa u implikuar shpirtërisht e intelektualisht, as në Mendime, as në Akte?
Vijat e drejta në përgjithësi, më zhysnin në Monotoni, në Mërzitje kolosale
si udhëtimi nëpër Autostradat amerikane, ku s’ua sheh Fundin fare!
ish-Luftëtarët në autolëvdata na u shuan, si Martirët e rremë vajtimtarë
m’i lodhën timpanet e Veshëve aq keq, saqë u strehova në një Bar ...
Si mund t’jua shpërblejmë gjithë këto Sakrifica, me Kredi bankare
me ca Letra të pavlerë, për t’u mbrojtur nga Pluhuri, e fshij Bolet e palara
Filli i Trurit m’u këput dhe nisa të cicëroj si Hut rrugëve, pa frikë fare ... !
Pse duhet një i Persekutuar të poshtërohet nga Qeveria e tij, për pak Pare
për t’i kërkuar më në fund çka i takon: të Drejtat e tij legjitime e primare?
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Si e ke hallet e shtrenjta DENIZË, ma dërgo një Telegram sa më shpejt
po e kërkoj një Shtet blu, ku Spiritualiteti është i mundshëm kur hesht ...
I ushqyer në LIEZHË nga André SHURAKI: Fjala e shenjtë e prek Qiellin
po pra, nuk e luan nga vendi as Diktatori, as Shpend SHERIFI e as ÇURÇILLI!
E doja urtësinë e HOMERIT, dritën e MOISIUT, që nuk u mposht nga Vesi
Lirikën antike, Shpikjet avanguardiste, që më dolën papritmas nga Thesi ...
Shkarkohemi emocionalisht, në çdo urdhër të Eprorëve tanë, të pa Bisht
megjithëse brenda Kokës i është shpuar Qypi: po i rrjedhin Fjalët fare fiks!
Duke iu falënderuar ditëve të Lutjes, më lejoni t’ua shpreh një Uratë:
Ekologjia e Botës sonë të tymosur është një Pemë me Trung të thatë
si do ta ndalim furinë e Ndotjes, pa e ditur kujt me i dhënë një Xhevap?
Filozofinë e shpëtimit të Fokave, e hipotekojmë shpejt nëpër Biblioteka
Speciet e egra na u zhdukën nëpër Savane, Shkretëtira dhe Këneta
Insektet na mbaruan, Bletët na u helmuan, Malet na u reduktuan
Bravo na qoftë, o Burra sa shumë fituam, sa shumë shfrytëzuam
Waou super: Sa shumë skllavëruam, dënuam, poshtëruam e masakruam
Mirëpo kur do na vijë Fatura e paralajmëruar: kush do e paguajnë?

Harroje burrërinë tënde Kanunore, nën Tirqit me lara, plot teka
dhe ndërroja pelenat Djalit tënd, deri sa të kthehem nga Diskoteka
Tash e pas, edhe Gratë e shkreta, na i kanë fituar ca të Drejta
GIRLS: JUST WANT TO HAVE FUN ... na tha CINDY LAPERJA
BABY, ONE MORE TIME ... se më erdhi BRITNEY te Dera!

E martë, më 26 korrik 1983 - 2019, në një Kompani sigurimesh në Bruksel.
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TABLO - 56
BALADË E VOGËLUSHEVE, TË DASHURUARA KEQ FARE
NË ARGJENDARË PRIZRENIANË, TË DYQANEVE TRADICIONALE
DHE T’EMOCIONUARA, NGA ÇRREGULLIMET HORMONALE ...

Çorbë erotike, për një Gomar me Pasione historike
që shkelte mbi Gjurmët e Origjinës parabiblike
“What a Shit” briti Sami DAVIS, në Skena panoramike!

Lundroj çdoherë, kundra rrymave të shpërdredhura të Modës
nga Civilizimi i Dollarit jeshil dhe i Seksit juvenil, tek Bijat e Botës ...
Ç’putanëri perverse në GREYHILL, më sulmuan njëmijë Mushkonja të liga
a keni një Spraj t’i vrasim në Kohë, e t‘mos vdesim të pushtuar nga Frika?
Nga klasicizmi ultrafin i MIKELANGJELOS, tek stili barok i GAUDIT:
më lindën ca ide gjelbëruese, si Bari pranveror me plot Aromë të Fshatit
buzë Lumenjve të argjenduar, ku shëtisnin Troftat dhe Nuset fustanbardha
bënim kujdes të madh mes Arave, po prap pa dashur, i shkelnim Ngjalat!

Mbylleni muzikën në këtë Klub, se u bë si Hani i “LESH MALOKUT”
po shpërthen Zhurmë e madhe, si në Bursën histerike të NEW-YORKUT!
Kam gjithë Jetën, që jam i abonuar, në Fabrikat e BANGLADESHIT
ëndërroj pandërprerë një OAZ blu, që në Dritën e parë të Mëngjesit ...
Lëre për sonte, Artin e Dashurisë së OVIDIT, në një Qoshe të harruar
kam nevojë të pushoj e të fle pak “crazy NUR”, për të mos shkalluar!
Qëndis ndonjë Shami, o Nuse e papunë, stolisi mirë Muret e Shtëpisë
studion në JORDANI, mbi Thesaret e vjetra të BABILONISË ...
para se ta prezantoj, një Burrë mjaft të pasur, në Vaporet e GREQISË!
Më kujtohet, kur ishim nëpër PARIS, rridhnin kudo Shkëndija ylberore
në pafundësinë magjiplote të Poezisë dhe Ndjenjave të forta dashurore
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Propozona një sallatë ruse të AJZENSHTAJNIT, në brigjet e ODESËS
me shijen e Revolucioneve të tetorit dhe sipas Recetave të Tezës!
Pa një Karrocë bebesh, për të Voglin e sapolindur, në Janarin e ftohtë
mos prit, që po të thonë gjithë Burrat e SHKODRËS: “pirrolla të qoftë!”
Jetojmë si Lypsarët në rrugë, s’kemi ç’të hamë, as Bukë as Çorbë
për fat, disa Shoqata, na gjuajnë në Surrat, ndonjë copë Tortë ...
S’di, si ta nderoj Najadën time të EGJEUT mitik, pa qenë fare një ULISË
ma dhuroi një Oktapod, në stinën e APOLONIT, dhe mu paraqit lakuriq
Ec e merri vesh siç duhet, gjithë Ritet e ISHUJVE të virgjëra helenikë?
Ku rrjedh Gjaku krejt kot nëpër Trotuare, është fillimi i një Fikje pa kthim
Viktimat e pafajshme të ideologjive morbide, kërkojnë një Dëmshpërblim
Pse xhanëm e kryejnë të gjithë Akademinë e Artëve, sikur të ishin Pinguinë
për të përfunduar Këpucar ose Shoferë taksie, diku larg në FILIPINË?
S’bëhet asnjë GJË serioze, pa një Motivim sublim, një implikim intim!
Kam një propozim origjinal: më mirë t’i çojmë të gjithë në SIBERI
ta kuptojnë se çdo të thotë VLERA autentike, në një Vetmi të pakufi
ku Lufta për t’u ushqyer është ekstreme, për çdo Gjallëri ...
Sa okupojnë kot Banka shkollore, për t’u zhagitur si Kapadai
na kanë lodhur me Ëndrra sterile dhe Fantazi hibride, gjer në Marrëzi!

E admirojnë dhe urrejnë ARTIN, sipas Modave të rastit dhe Grishjeve
Spotet publicitare, dalë nga Oligarkia financiare dhe Teorisë së Prishjeve
Supermarketet plot reklama ua këputën Kokën, të dënuarve të rinj
po shohim Popullin e hedhur në një Shkretëtirë, sikur Delet pa Barinj!
Pa hulumtime intime, pa kuriozitet fëminor, as instinkte të qarta
s’e kupton askush Esencën ekzistenciale dhe gjithë Misteret e arta ...
Preferojnë ta përpijnë Bukën e huaj, që dikush tjetër ua bluan në Kafshata
celebrojnë Vlerat e lëvduara dhe të ambalazhuara nga Mërgata
nga Klanet e autorizuara me një Politikë të vulosur në Ministri e Ambasada
Po ti, e preferon idenë e supozuar, Marketingun e shpallur me duar
Cirkun mediatik të propozuar, ose Veprën autentike të denuduar?
Çfarë të pengon ta shohësh, atë që e ke studiuar ca vite, pa u penduar
atë që e ke vrojtuar me kujdes, menduar me sukses duke kërkuar e lexuar?
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Një NJERI u fundos në Det, me shpresë që të ri-mishërohet sërish
në një Balenë, në një Mi a Mizë iks, në një Krokodil në NIL, apo në një Viç!
Me një Gjuhë të bastarduar, si mund t’identifikohet një Popull unik?
Pse duhet fshirë Burimet antike, në të cilat jemi respektuar siç jemi vetë
mohuar rrënjet tona, e shlyer Gjurmët, për t’ia mbaruar qejfin cilit Shtet?
Erdha 54 vjet më vonë në NEUILLY, për të zbuluar së fundmi, këtë Sekret
në të njëjtën Bankë publike, ku luante domino Jacques PRÉVERT
dhe shkruante një Poezi popullore, plot Filozofi, Dashuri, Ironi e Lezet ...
Mu rishfaqën disa Filma të frymëzuar në thjeshtësi, t’errësuar në Realitet!
Një handikap në Karrocë, ma gjuajti Peshqirin e tij të lagur
më shumë Mendime agresive, të cilat duheshin flakur
Më dërguan në Kamp, si fashist ... ngaqë Nusja më kishte ikur
dhe Sigurimsave të kuq, Shansi i Seksit me të, krejt u qe fikur!
Edhe pse, nuk dimë nga po shkojmë, po shkojmë se po shkojmë ...
fluturojmë si Artistët, njëri me tjetrin dhe në Mjegull lundrojmë
Nostalgjikë dhe Bohemë: vuajmë, sepse nuk dimë të harrojmë!

Duhet të lëvizësh Dhjamin, o Njeri, se përndryshe do kalbesh në Shtëpi
e mos prit, që do varrosesh te Dëshmorët e Kombit, nga kjo Qeveri ...
Të duhet të kalosh në 47 dyer, në Ministrinë e Klonave të pa Punë
i thirrur nga 47 gishta Eprorësh të sëmurë, që Egon e tyre s’ua zë një Lumë
Kujdes, këtu po dëgjoni Radio LONDRËN, lufta e tretë filloj në Miniaturë
shtypini ca Butona, se i ngjan një Loje fëmijësh, me Armiq fiktivë si Piona
i kontrollon nga larg me Satelit spiuna, dhe i qëllon imtësisht me Drona ...
Mendimi i tij, ishte më i mprehtë se Syri i Bufit, kur kalonte Zogu i Bushit
Ishte orgjia e imagjinatës, që përhapej gjithandej, si Epidemia e Murtajës
Dehja dhe shpejtësia e Dritës së AJNSHTAJNIT, ia mprihnin tehun e Sëpatës
Sipas një Guide turistike, e mekanizuar nga LÉZHER, me Teknika 3D print
kanë mjaft Nerva, dhe vrapojnë sa kali, Emigrantët portugezë, në Sprint
ndërkohë që Sicilianët e vegjël, të veshur me Mburojat e DAMIANIT
celebrojnë “Kultin e Ngadalësisë” si Breshkat e AFRIKËS, para Luanit
duke futur Kokën poshtë Korracës, dhe duke sfiduar Mbretin e Savanit!
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KUNDERA deminoi Minierat e minatorëve, përballë inxhove të Korridorit
surfojë mbi Valët e tua trupore, i frymëzuar, nga Këngët e MALDORORIT ...
Jam një fans i entuziazmuar nga Kënga “O GABY”, pas Boksit nëpër Metro
eja me mua te italiani për një Regjim strikt me “Chianti dhe Osso Bucco”!
Përshëndes Kristof AVERTI-në me emisionet Trendi dhe Dancet e Salloneve
ç’mendon Aga BAJRAM për Luftën gjeostrategjike, në lidhje me Korridoret
Drita zbehej ngadalë, me afrimin e Muzgut, në mbrëmjet e ngrohta verore
mund të dashuroheshim me Sokoleshat pa rënë në sy, kapur dorë për dore
pasi ato shpërndanin Qumështin e ditës, në rrugicat e vjetra të BRUKSELIT
ishte një Parajsë paralele, pas gjuajtjeve të forta me Top, të TARDELLIT
na i rikujton Robokop, fjalimet e Milovan DJILASIT dhe Edward KARDELIT?
Të kalli dhe të fshij, me një Vizë lapsi, i thashë një Vajze të re, në mesnatë
rilind e pastaj vdes, se i kam Pasionet e furishme dhe Vargun e gjatë!
Një instinkt kaotik, më bën kripto-katolik, prandaj dikur të braktis dhe ik
Në bulevardin e Dashurive të kurorëzuara, i varrosem ca Junta Ushtarake
shpikën Frigoriferin me gaz, në shpellat e Shën ANTONIT, kur hanin japrakë
ajo cicëronte mes Zogjve “si-ré-mi” në malin ATLAS dhe unë i ngjitesha pas
Do t’i pleqërojmë këto Çështje prioritare për Planet e ardhshme qeveritare
me Dyer të mbyllura, pa Publik, si në Dramën tragjike në Ferr, të SARTRIT!
Në këshillin futurist të MATRIX-ave, do t’eliminohesh me Lazer fiks-finish
na u shndërruan Ekzistencat, në një Delirium të pistë, teknologjik e robotik
kush do merret me Vlerat, apo me Origjinën, në këtë Disney-Land kozmik?
Një Popull i pa Kulturë as Histori: sa mund të shitet në Tregun Mundial IKS
Okay Bitch, të vazhdojmë me Barcoleta dhe Muzikë pelash, në TOBAGO ...
na ka rezervuar një Zezake si peshqesh një pro-albanofon Doktor ZHIVAGO
Shoqëria t’i ka ngulitur në kokë, Thesaret teorike dhe Monedhat faraonike
Utopitë romantike, përzier me Përrallat biblike dhe Shkrimet sanskrite ...
Kemi notuar në Liritë edenike, pa Njohuri akademike, as Puthje adamike
duke i ndjekur në pesë Kontinentet, epshet e Grave tona të marra pa limite
Por ç’mund të themi, për poshtërsitë e Marie LERMITIT, gjatë anestezisë
që na i zhduku me Gjilpërën e bamirësisë, gati gjysmën e Myshterisë?
Kopilesha e pafajshme e Bernard LABITIT, na vrau edhe Gjarprin e Shtëpisë
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O Miq të mençur por të trulluar, Poetë e Filozofë të mohuar e të padëgjuar banoj tash
ca Vite me gjithë Fisin tim të vaksinuar, në këtë lagje të helmuar
ëndërroj të bëj si Gjyshi dikur i sakrifikuar një Revolucion fshataro-proletar
për t’i vë flakën Aristokracisë së rafinuar, me ca Djelmosha të droguar ...
Do i ndjekim Shefat tanë, të formuar e t’eksperimentuar, pa e diskutuar
dhe do i pushkatojmë për të Mirën tuaj, të gjithë ata, që na i kanë caktuar
dikur, do na vijë rradha edhe ne, por do jetë tepër vonë, për ta kuptuar!
Me ZEPIN dhe ZAPIN, bijtë e Mzatit, shkoj në Shkolla të pa ardhmëri
sa për ta kaluar kohën me Komshinj, si unë për zi, e t’i marrë Alokacionet
që Shteti belg, duke iu falënderuar KONGOS dhe Socialistëve në VALONI
na i jep, tash e një gjysmë Shekulli, për çdo Familje, e për çdo Fëmijë ...
Listen o AGATË, “ti amo” që kur të takova, të dielën e Pashkëve në KRETË mos më
përkëdhel nën Tel, se po ngrihet papritmas, Herkuli përpjetë!
Do t’i pres në marrëzi gjithë Pemët e Parkut dhe do vij të thyej keq në Bel
What do you think about this Story, my sweet “MICHÈLE MA BELLE?”
Diskriminojmë pozitivisht, Emigrantë të shkretë myslimanë, si në Mesjetë
Zezakë afrikanë, pa Shtëpi as Kuletë, si gjatë Shekullit të tetëmbëdhjetë ...
shpallim të Drejtat e Njeriut dhe flasim çdo ditë për Demokracinë e vërtetë
i konfiskojmë pamëshirësisht Pasuritë dhe i akumulojmë Padrejtësitë
e kështu vazhdojmë gjenetikisht, duke iu referuar si model GJERMANISË!

Nga Tabelat e koshit, në Futbollin e Favelave, nëpër plazhet braziliane:
jemi duke i menaxhuar një tufë Parazitësh, në pritje të Ndihmave sociale
Mirë se na vini, o Çuna si kërcuna, në Shumazhin e përjetshëm shoqëror dhe në
Pensionin minimal të Shtetit, për Njerëz të dehur apo të gjorë!
Brenda getos sociale ku sundojnë Trafiqet e kanabisit dhe Shkollat e dreqit
nuk mund të jetë kushdo në Futboll, në Basket, ose duke rapuar Sheshit ...
Jemi si INDIANËT e Filmit, që shkojmë në Luftë me harqe, përballë Topit
që ikim nga Spitali Psikiatrik, përmes Budizmit Zen dhe Jastëkun e Shokut
Të parkuar me një Numër Dosje, të cilën s’do e hapë askush, Mot pas Moti
në Kopshtin Zoologjik, ku zbulojmë me dinjitet, Gramatikën e Shkopit!

Në pulsimin e Amnezisë, më pyeti një Budalla: kush janë Stërgjyshërit e tu
të cilët Sulltani i madh i Ottomanisë, i pat ngulur për Kryeneçësi në Hu?
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O idiot, mua s’më kujtohet as Babai as Nëna ... mos u ngatërron kot me mu
po eja ta pimë një Birrë të freskët te ZANA, e ta hamë një Pjatë me tru!
Po ku gjendesh o Liri e shenjtë, Krenaria e syve mi ... po të kërkoj gjithkund
atje ku ka Ajër dhe Dritë, ku ka Tokë dhe Ujë, atje ku Era gjethet na i tund?
Fuck off, të mallkuar! Do më gjeni dikur, in the DARK SIDE OF THE MOON!
Ndërkohë e shtrenjta HAJRIE, mbulohu Këmbë e Krye, është Fati yt barbar
nuk mund të pretendosh më mirë, në gjithë këtë Pazar me Burra hileqarë!
Tallavahane e paparë ... Gabelhanja triumfoi, gjer në rrethin pseudo-elitarë
Mjaft e vështirë, të jesh një Bebe, të qash në Djep, i lidhur me Shpërgenj
siç këndonte dikur JORDI i klonuar, në radion e famshme “KISS F.M”!
Dëshiroj të jem një UNË i plotë konfidencial, BABY, pa ndërhyrje të FBI-së
ky Popull verior, që jeton akoma me Arusha, duhet t’i shmanget Anarshisë
Mos na ngatërroni Arkitekturën moderne, me Kasaphanat e ANDERLEHTIT
i kualifikuar në Kupën evropiane, pa ndërhyrjen e dhunshme të Shtetit ...
Ku janë te ne: Ming PEI, Norman FOSTER, Jean NUVEL dhe Frank GEHRY?
Pse i ndërtojmë gjithë këto Qytete, aq të shëmtuara e të betonuara
si BRONX-et, apo Miti amerikan i skaduar, që mbijnë si Legot mbi Hurdha?
i ka pas skicuar dikur vet Henri MISHOJA, me Strofa të veshura me Zhulka!
O Ushtarë, të mençur e të marrë, të rreshtuar dhe të gatshëm për Urdhra:
meritojmë më mirë, sesa këto Lagje të lebrozuara dhe të çara si Kërpudha!
Shoh Minj dhe Mace, që gjejnë strehë, në Kuadrate kaotike e monotonike
gëlojnë gjithkund Kandrrat, mes Bërlloqeve dhe Fytyrat fëminore anemike
që mbledhin Mbeturina ushqimore dhe Mbetje të shumta metalike ...
Grupi trash metal METALIKA, mund t’na shpëtojnë Fabrikën metalurgjike!
Kjo quhet LAMERIKA e ëndrrave si në filmat e HOLLYWOODIT “Happy End”
Perëndimi i pasur nuk ekziston dhe transformohet në një Rebel pa mend ...
herët a vonë, JIM MORRISON siç na ke thënë: THIS IS THE END, my Friend!

Do të martohem diku në Breg t’AZURIT, me një Nuse të fryrë si Tollombace
para një Mistiku të filtruar dhe dinak, do të shkojmë pas Zënies, për Paqe
por një Pop from Woodstock, me goditje Shok, do na zhysë në Sex and rrok
duhet që të pajtohemi si Klosharë, me lotarinë e javës, more Helaqe!
Apeli i 18 qershorit, drejtuar Perandorit japonez dhe MAO CE DUNIT kinez
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na la, që të dorëzohemi para Forcave aleate, të cilat këndonin si Këndes ...
T’i pyesim Oborret Mbretërore, a mos na gjejnë pahir, një Mbret albanez?
Furnizojeni pa humbur kohë Konton bankare, ose shpika Revoltën për pare
ka shekuj që ky Popull i shkretë e i shkelur nga çdokush, kërkon një idare!
Gjatë këtij viti të ri, të Thiut Mongolez dhe të Grushtit të shtetit Kongolez:
me çka do merremi, a s’keni ndonjë ide për dreq, se s’kemi asgjë në Thes?
Nga LONDRA në NAPOLI, po i teri rrobat e mia të lagura, me Shampanjë
duke luftuar kundra Kërpudhave toksike, që prishin perimet në Kampanjë
dhe Dashnorëve SEVILJANE, që i kam pas njohur me ERNESTIN në SPANJË!
Vapa Afrikane, me vorbulla sahariane, na i zhduku 15 mijë Pleq në FRANCË
kaq, s’kanë pas shkuar, gjatë një Konflikti të armatosur, me nder me thënë
Dërgova një CV, për të kërkuar Punë si Kameraman, në TV. “Gab and Klan”
si Poet afgan, i mbrojtur nga Kamorra Siciliane, me Financime dhe me Plan
Normal për mua si Kali azgan, por Përgjigje tamam, asnjëherë nuk mora
ngaqë përdorja në Barbecue për Mishra, mustardën e famshme AMORA!
Një freski e madhe mbulonte qytetin LASA në TIBET, atje ku ftohjen e mora
duhet të disiplinohemi me një Plan-Program, që mos t’na humbë kot Koha
E rishpiknim të dy, Dashurinë e rastësishme, në Bordurat e lulishteve
më kujtohet në Qafë të BORIT, me Rushë BRAHIMEN, shija e Tespishtëve!
Rocco SIFREDI mund të kthehet në Shtëpi, se Kriza nisi edhe në Pornografi
në Shekullin 21 plot shpikje shkencore e teknologji, na pret një Civilizim i ri
Dueli i Klaneve filloj rishtas, mes Lojërave të Fatit dhe Kurvave të Ekranit
mos kërkoni në gjithë këtë shpërbërje, Filozofinë antike të Sokrat Hamamit
Për një IKONË të shenjtë, e cila ngjante, me Statujën e rreme të Papës
thurëm një Marrëveshje gjatë natës, në Sofrën e adjutant Ahmet SATËS...
Shantazhuam Firmat Farmaceutike, me ca mbështetje të forta Luterike
meriton edhe AFRIKA ca ilaçe kundër Sëmundjeve të neveritshme venerike
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I mjeri Humanitet, ku gjysma e Botës ngordh, flenë dhe zgjohen Barkbosh
para Syve tanë, pa Bukë as Ujë, pa Mjekime, duke ngrëne Krimba në Kosh
ndërsa vazhdojnë duke iu nënshtruar verbërisht, si Urithë të pa Sy
Ligjeve të rreme të Tregut ndërkombëtar, ku pesë plus pesë, bëjnë dy!
Por ne i mashtrojmë, i ekspluatojmë pamëshirë, si një kohën e Kolonive
i shohim në Televizion, si t’ishin Kukullat tona, në Dokumentarin e Minjve

Këtë dashuri të madhe për ty moj Mike, do ta gatuaj me Karkaleca deti
pa e ditur as qysh as pse, më ka hipur inati, që dallgëzon si rrëmeti?
Një Pikëllim i paemër, i mbulon të gjithë Qiejt gri, të Trurit tim rebel
si një Re kërcënuese, që nga Shpellat e thella të Maleve, papritur del ...
Kush do mbajë Mend, diçka nga né, më tha në Bordel, një Shqiptar teveqel
I përshkënditur Bandill, që Fanny ARDANI, e merrte në Prehër me stil:
gdhendi Lotët e tua fëminorë me Joan MIRO-n, e shko për Plazh në KSAMIL
Më mirë pro Amerikan, sesa pro rus e kinez: a je dakord me mua, o QAMIL

E braktisur, nga një Gey pervers flaman, mes një Dëshpërimi mjeran
e qetësova me një Çaj, kurse ca Atdhetarë, donin ta çonin n’AMSTERDAM
Në Stacionin e Trenit, më erdhi si një Pulë, e përdhunuar mendërisht
mirëpo këtu moj Motër, nuk janë Pushimet verore, në Bregun e Fildishtë ...
duhet ta gjejmë patjetër një Zgjidhje fikse, me Ministrin e Filmave IKS!
Të celebruar nga Vëllezërit LUMIÈRE, me Aparate primitive plot Sharm
u lutëm plot Nostalgji, me Viktor HUGON, në Katedralen, NOTRE DAME
O kumbull e hedhur, e Kullave të GENT-it: do të ta pi Lëngun krejtësisht
për ty, e kam një Pasion poetiko - erotik, që e befason pa dyshim çdo Artist
Netëve verore, vizituam Nënën tënde të shkretë, e të plakur sa një Grusht
për ta futur në DOM, na u duk një Turp ... më mirë ta gjuajmë në Pus!
M’erdhi një Bushmen australian, për t’m’i transmetuar ca Pleqëri në Bush:
vrapoj si Gazela, pas Autobusëve e zbathur, për t’më parë me çdo kusht
isha i Dashuri i saj, i përzier me Etruskë, ENIGMA e fundmuajit në Gusht ...
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Para se të na mallkojë dikush, pa e ditur pse: le të pallim ca Këngë të çlira
i dashuri SHEKSPIR, na i sill dy Birra, se duam të pimë, ta marrë e mira ...
Para fillimit të Lojës teatrale, duam të rrihemi, e të bëjmë pak Skandale
Dramaturgjia e jonë e përkryer, mund të hyjnë shumë shpjet, në Anale!
Duke shkuar në DINANT, me një Vejushë dhe shtatë Kursantë minorë
mbërrina në DINARDIN francez, ku mbeta i bllokuar, me një Orë për tri orë
Kërkova një Rol të vockël, sa për të mos kryer një Vetëvrasje, pa dashje
në Filmin e fundit të GODARIT, mora një Honorar, në një Jetë plot agasje
Dhëntë zoti, që ky Protestant delirant, që hedh Pare në Erë, me xhirime
m’i ka rezervuar tri Fraza për t’i shprehur, se ndryshe, u rrokullis Puna ime
Shëroje migrenën tënde, i mjeri IZIDOR, dhe mos bëj sikurse ke vdekur
ç’është Kënga e dhimbjes së Agimit, kur gjithë natën, Gjumë nuk ke fjetur?

Në tastierën e Ndjenjave të mia rimoj Ëndrrat e tua me Oktave dhe Tercina
çlirohem nga të gjitha Varësitë e Botës, shkoj të vras me çifte Gjeraqina ...
Kur ZHIZELA qet shkelma jashtë Shtëpisë, se nuk i pëlqen, tipi i Puthjes
marr një Kitarë në Koliben e avllisë, dhe i këndoj, me stilin e Shkëputjes
Ja shprehëm Dhembshuritë tona maureske, njëri-tjetrit me Serenatë
Natyrës së përjetshme, ngopur me bukuri, i bënim Hapat shtatë nga shtatë
Shikoje baba MELVININ e gjorë, që mbledh nëpër lagje, Patate te hedhura
më ndihmo Burri i dheut: kujt mund t’ia shes, këto Bizhuteri të vjedhura?
Po ku ishe ti, në orën e Krimit, e dashur, a mos po krihje Flokët tek Pasqyra
Karikatura, është violina ime e Dhembjes, dhe për këtë më ndrin Fytyra!
E kam një Papafingo për ta meremetuar, po s’kam para për Ustain
kisha një Punë “part-time” por e ndoqa për aventurë, këtë Viç të majmë
në Humnerë, me plot Antivlera false, do të zbres në Verë, që ta shlyej Fajin
Të kuptoj, por nuk kam sesi të pikturoj, se Boja bashke me Shiun, më kulloi
Artet plastike e Alkimia poetike, nuk funksionojnë me Indian e me Kauboj!
Okay Sojneshë: po i ngjyros vetëm për ty, Fletët e Gjetheve në vjeshtë
por për të qenë MONEJA, KLIMTI apo VAN GOGU, nuk është aq e thjeshtë!
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Sex-shop në shpellat e Shenjtit të Prapësisë, atje ku Emocionet na shuhen
Nëna ime ma kish përsëritur shpeshherë afër Shpisë, nga Falsiteti të ruhem
Po ekzagjero me Paranojë o ANTON: A ta festojmë me Udbën, SHNA NOJIN
Welcome for Dinner, Mister SHERIF from TROPOJË, në Buldingun: the COIN
Kohë super-gri, në GRIJË, mes Bunkerëve bërthamorë, made in PENTAGON
në gjithë këtë Trullografi: t’imagjinojmë pak Dashuri më tha John LENNON
se kisha mendjen në Revolucion, i zhytur në Pasion, me gjyshin DANTON!
Vallëzoja për dashurinë e Lejlekëve të bardhë, lagunave të KARAVASTASË
një Balet modern, i Maurice BEZHARIT, rishikuar më vonë nga Pina BAUSH
Gjithë jetën kishim shaluar Qejfin, me lekët e Femrave borgjeze
të cilat nga rutina, kishin humbur Orgazmat, por Shijen s’e kishin të keqe
kruanin me Kunja, vrimat e Veshit dhe provonin me Burrat e ri, një Treleçe
ARTI ushqehet nga Personi që e frymëzon, e stimulon dhe e dashuron
nga Parajsa blu, deri në Parajsën e bardhë: do planojmë me Avion
në Territorin e Pinguinëve, n’Akullnajat mahnitëse: Njeriu duket si Kloun!
Caktova një takim me MADONËN hyjnore, po interesi mori vinë
si po të shkon Muzika, e dashur Veronique SAMSON, në FILISTINË?
dije se pa DALILËN, borzilokët do të thahen, e Vera pa Plazh mori arratinë!
Dymbëdhjetë sfidat e frikshme të HERKULIT, më injektuan Forcën e gurit
ma shtuan Çekun e Pushimeve vjetore, në brigjet e kaltra të Azurit
njëzet vitet në Ministri, s’peshuan sa Skijimet në ITALI, të Rozher MURIT!
Nga ORLEANI gjer në SUNDANCE, fluturova i përgjumshëm, nëpër Këngë
JAZZ-i, më çoi te FILMI dhe Përditshmëria mu dukë, si një Legjendë ...
I trulluar nga qetësuesit dhe barnat e Gjumit, më gëluan Dëshirat e Burrit
ç’është ky irracionalitet më pyeti NUNI, por instinkti s’kërkon kurrë Kusurë
O Miq, a e dini kush m’i vodhi Lekët kur pa kujdes te VIOLETA i vara Brekët
përndryshe, do m’i paguani ju Faturat, se ekonomia e tregut, i urren Poetët
Me Pierre POKELIN, vëllain e MOLIERIT, iu afruam rrethit të nëntë të Ferrit
po pse, s’e hani Karkalecin, Mishin e Lepurit, të Dhisë, apo të Derrit?
Vera e kuqe preku fundin, por Djajtë e PIRANDELOS zgjuan gjithë Katundin
“Oh, Of, Uf, If, Af, Ha, Hi, Hej“ klithi një farë PASHKU, i kallur prej Zullumi
A mos ishte Gjuha e parë e Njerëzimit, monosilabet bazike të Majmunit?
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Mora Anijen e dehur, plot shend në Mëngjes dhe gjithë rrugës fjeta në thes
për një Destinacion të panjohur dhe misterioz në Kozmos ... jo në HADES
Edhe pse jam një Bitnik groteks, ndonjëherë, më duhet të marrë Abdes ... !

Për “Shukrutën”alzasiane të darkës, derdha Kaparin, në rue d’AERSCHOT,
ju thashë: duhet të më prisni pak sot, sa të mbërrijë me zotin DON KISHOT
E detyruam Afrikanen dhe Bosin e saj Nigerian, që ta lajnë Trupin me vaj
t’abonuar në “Free Style” dhe në Kampet nudiste franceze, në KAPDAJ
I dalë nga Shkretëtira e pështirë e Nulitetit, nën urlat e frikshme të Miletit
nën Urën e AVINJONIT, Lumi rridhte i qetë, e u sillem më Kuajt e Karuselit
Takuam tre Binjakët, si Cerberët e Xhehenemit ... pimë Kafe te ORFEU
do ishte mirë, të përkthehen në ca Gjuhë të huaja, Veprat e Petro ZHEJIT!
Shkriheshim gazit, pa e ditur pse? Për Korbat e rrugës apo Mizat “ce-ce”?
ta ndihmojmë Shokun MARKO, që luftoj për ne, se Jeta ka shumë PSE?
Mos m’i shkatërroni Lulet e Kopshtit tim privat, se do ju zbut me Dajak
si veproni në Jetën moderne, o Krijesa plot mëkate, pa Agjendë as Sahat
se për Fjalën e nderit, ua lëshova Qenin tim gjerman, i madh sa një Mzat!

Në emër të Pulsit për të jetuar, fitova Maratonën e frikshëm, në ATIKË
ca Zulandezë pa Mafez, na bënin që në mesditë, Magji të zezë në AFRIKË
Zonja HILLARY: A t’i pushkatojmë Bufonët e Oborreve, pa asnjë Mëshirë
se te ne, e Vërteta vdes në Burgje, në Shoqërinë e servilëve të Pështirë?

Në këtë anti-Shtet të paparë, kapim çka na fal Jeta, në kushte papunësie
mes një Publiku të marrë, i nënshtruar që nga Lindja, pa gjurmë Qytetarie
Siç thotë një iliro-malazeze e çuditshme: ishalla na vjen dikur MESIA!
This is my last French-Kiss, BABY ... në shenjë Mirënjohje dhe Dashurie
po iki me Artur REMBONË, n’oazën e Poezisë, në Horizontet pa Hije ...
Mos bëj gafë MAKBULE, merr Pilulën moj shule, përndryshe vetes ia ngule
kush i rrit Kopilat e tu të tërbuar, që rrugën nuk ta lëshojnë, si të droguar?
të jesh e vetëdijshme, me përgjegjësi të afirmuar, në këtë Xhungël të huaj!
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Historia e Kuzhinës, m’i pushtoi vrimat e Hundës, brigjeve të BUNËS
Shkodranët kanë pasur Traditë, e jo me “Junk-Food” si Çunat e MUNËS
Kur e mendoj Origjinën time prehistorike dhe Humbjet apokaliptike prore
them, se është Koha të afirmohet, Sensi i ekzistencës për Etninë hyjnore
sipas QAMILIT të vogël, Gjuha e vjetër Gege, përmban Sekrete madhore... !
Ju njoftoj se në neolitikun alkalin isha në krye të listës për votimin në LISUS
në Festivalin e Përkëdheljeve, ca Thesare na u vodhën, e u zhdukëm në Pus
Nisini gjërat për së mbari, me Provat e fundosura, në Zonat plot Kaktus
shfletoni gjithë Arkivat e grumbulluara me shekuj në Biblioteka të pa kusht
nëse s’gjeni Përgjigje, lexoni Predikimet e mediumit francez: Nostradamus
nësër në “TOUR D’ARGENT”, një Mik i njohur, do ma gatuan një Knues!
Ngaqë, isha i pakujdes dhe nga Djersët e shumta, u ftoha mjaft shpejt:
Gjyshja më ndiqte në Male e Lugina, me një gotë Lëng portokalli të freskët
Po unë doja si aperitiv, një dozë “Porto” dhe një copë Çokollatë si AZTEKËT
Dëshira ime ishte: t’ia kaloja Jeanne KALMANIT, me 120 vite Jetë, pa ekses
Mund t’ia përcillni të falat e mia, Princit ELIOT NESS dhe Faraonit RAMSES
në Provincën DASHUR: Kishim ndërtuar pesë PIRAMIDA, “more or less”!
Pas shkretëtirës së humbur të MEMFISIT, gjer te rroku i bukur i ELVISIT
i grisa Këpucët në të gjitha rrugët dhe parqet e PARISIT me Klaus KINSKIN ...
S’i numëroj Aristokratët që më ftonin në dreka e në darka, për qejf si Artist
Pallatet e Luksit, Kështjellat marramëndëse, Jahtet në CANNES dhe NICË
“Nice to meet you DUKE, i am honored to be your Guest in all this Dream”
dijeni që pas Gaforreve të detit, Vajza juaj e lazdruar më kërkon një Piknik
Më intereson pa masë, dhe do ta shpie për Shëtitje, nëpër Livadhe e Pyje
qartë shihet, se jemi të dy Bukuroshë, shkëlqejmë ikjeve të gjata ndër Yje
lus Zotin, i nderuar Mik, që Jeta e ardhshme, t’na i zgjidhë disa Nyje!

Letra filozofike, adresuar kryetarit të BRUKSELIT: “Pse bie aq shumë Shi”
pse Dielli nuk del, Periferive të Qytetit, kur dy Ekzilantë ecin nëpër Stuhi?
Po vdesim në “FRITLAND” në erëzat e Patateve dhe Mishit të Derrit të zi
s’po shoh Kulturë gjigante në këtë Popull krejt fiktiv dhe pa shumë Histori!
“O Poet i çartalluar” mos i shkarravit Mjerimet e tua, në Muret e BERLINIT
në kazanet e Plehrave të SKARBEGUT-ut, na u kacafytën njëqind Fise ...
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Leku blen çdo Gjë, more idiot: Misset idilike edhe Mendjet elitiste
t’ishe lidhur me një LORD skocez, do ishe sot Dikushi, në Trojet britanike!
Pse nuk martohesh me një Katundare, në ishujt MALDIVE, atje larg
pasi që dëgjove babën SHPEND për ta gjetur sa më parë një Nuse në vend?
Ngjarjet më tejkalojnë dhe Jeta ka nevojë, për pak Kripë në këtë Varg
Pas mesjetës në PRAGË, nisa me Bob MARLEY and the WAILERS, një DJAM
një Muzikë të improvizuar, në të cilën, na u bashkuan edhe disa JAZZMEN!

Lundroj çdoherë kundra rrymave të shpërdredhura të Modës
nga Civilizimi i Dollarit jeshil dhe i Seksit juvenil, tek Bijat e Botës ...
Ç’putanëri perverse në GREYHILL, më sulmuan njëmijë Mushkonja të liga
A keni një Spraj t’i vrasim në Kohë, e t‘mos vdesim të pushtuar nga Frika?
Nga klasicizmi ultrafin i MIKELANGJELOS, tek stili barok i GAUDIT:
më lindën ca ide gjelbëruese, si Bari pranveror, me plot Aromë të Fshatit
buzë Lumenjve të argjenduar, ku shëtisnin Troftat dhe Nuset fustanbardha
bënim kujdes të madh mes Arave, po prapë pa dashur, i shkelnim Ngjalat!

E premte, më 29 korrik 1983 - 2019, në Trenin për Provincën e Henosë,
për një week-end te një shoqe, në Belgjikë.
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TABLO - 57
OH MIQ ALBANEZË! HAPINI HORIZONTET TUAJA ÇDO MËNGJES
SIÇ I NDËRRONI PERDET E SHTËPISË, ME FINESË PËR ÇDO FESTË
DHE VARNI FANTAZITË TUAJA TË DAFNESË DHE ORFESË
NË BALLKONIN PLOT LEZET, TË NJË LORDI TË PLAKUR ANGLEZ!

Kam harruar Kanotieren dhe një palë Çorapë te Kris ISAAK, në BLUE HOTEL
tredhja Koçet në HOTON, këtij Përdhunuesi me kaçurrel, që po na tërbon
briti në bordel, Drejtori xheloz e mafioz, i Karmeliteve në Karmel!
Duke marrë parasysh në thelb, Tragjedinë e fakteve
ejani ta thithim llullën indiane, e të celebrojmë Paqen
Gabeli i lagjes, na ktheu Kaparin e majmë të Vrasjes
dhe mbajti një Fjalim eponim, te Shoqata e Alkoolikëve anonimë ...
S’dua që një Kauboj i pa soj, t’ma prish Qetësinë e Dasmës
tha Gjenerali IDI AMIN ... na rroftë Dashuria, amin
A mundet ndonjë Kopil, të ma sjell një Çaj kamomil

Gëlltisni këtë Qull bebesh, derisa të mësoni, sesi qërohen Karkalecat
pasi e kapi Sëmundja e marifetit, le ta largojmë nga Viruset e Miletit!
Çdo çështje e ka një kauzë! Për të Drejtat e Njeriut luftohet me Skalione
priti mirë Miqtë e shtëpisë, më këshilloi në Pishinë, Silvester STALLONE ...
Në unitetin e pafund të Kohës, të Hapësirës, dhe të vetë mendimit
dëgjo, o Guak: rinovoje Pasaportën tënde në Drejtori, para udhëtimit!
E kam parkuar gabimisht Makinën me rrota në Trotuarin e SHËNGJINIT
por në këtë Shtet shqiponjash, të shkatërruar nga Mongolët e DRINIT:
uroj të mos më vijë një Polic, për t’ma kërkuar Kuletën me para të Krimit!

E takova rastësisht një Nimfë eterike, mes Ujërave sublime
që përqeshte me ironi Shkretëtirën time, në Oazat divine ...
Në tramvajin e Narkozës dhe autoshkatërrimin tragjik të Heshtjes:
le të shkojnë në Liqenin e Nënës së tyre, të gjithë Gjenitë e Ngërdheshjes!
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Noterët e pamëshirshëm epileptikë, po hanë ndër varre, Kocka
në Kryqëzatën e ardhme të Mëngjesit, s’do na mjaftojnë njëmijë Gota!
Po të paralajmëroj, o LOLITA romaneske, me Fraza të forta filozofike
që nuk je gati për ta parë Nënën tënde ... pa ma premtuar Dasmën idilike!
A mos ke mjaltë Bletësh? Le ta ëmbëltojmë Shpirtin, me nektarin e ZOT-it
që në mes nesh të lulëzojnë një Përrallë dashurie ... e ëndërruar kahmoti!

Seks dhe Profeci, në oborrin e pasmë të Kështjellës dukale
Rite satanike, të cilat kanë lërë Gjurmë speciale nëpër Anale ...
Një Refugjat politik e xhiroi Skenën, me një Stil simbolik neoklasik
metamorfoza ndodhi dhe na u kthye, në një Artist kirurgjiko-plastik!
Po shkarravis kujtime, në Shpinën tënde të bronzuar, nga Dielli i qershorit
Përkëdheljet e mia anarshiste, t’i qumështonin Gjinjtë e kraharorit ...
Në EVROPËN e lindjes, vetëm Poezia kelto-gaelike rezistoi pak më gjatë
shiko ti, e dashur: Lojërat tua afektive më vendosin, me Gjoks mbi Shpatë!
Vajtimet regresive, ma shtojnë Reumatizmin, në Palcën e thatë
nuk e di, çka më solli pozitive tash ca Vite, kjo Mërgatë?
Dhimbjet shiatike, nisën Marshimin e tyre, nëpër urat e Ekzistencës
para Denoncimit tim në publik si Socialist, për vjedhjen e asistencës ...
Si Gazetar gjysmë Kloshar, i RADIO TIRANËS, pa Lekë, nga dita e Premte:
a po ma garanton, një Abonim vjetor falas, në Restorantin e Pendës?
Sigurimi m’erdhi në Orën e caktuar, por Dosja ime kishte ndërruar Duar
si Hajdutë të zgjuar, në blu LAGUNË, na pret një Pushim luksi, i parapaguar

Mos iu frikëso multi-kulturalizmit, o Viç, dhe orgjive mes Racave
është Evolucion i pandalshëm, si multiplikimi i Taksave ...
Mish-mash bardh e zi, çokollatë afrikane dhe mongolizëm aziatik:
qetësoje Urrejtjen tënde Miss ANIK, racizmi ka vdekur, i varur në Fik!

E Vërteta ime, harmonizohet me Hamburgerët, e Popullit të dhjamosur
do ju ofroj sonte për darkë, Legjendat e THOTIT, në EGJIPTIN e pasosur
Në Mistikën sahariane, të vetmet Guida hyjnore, janë Devetë magjike
që rrugën e pashkruar e perceptojnë, me Kode të vjetra aramenike
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tri javë pa pi, me një Budizëm shpirtëror dhe një Busull hipnotike ...
I pazgjedhur dhe jashtë Sferave biblike, jetoj si Analfabet nëpër Mite
Mediumet, m’i lexonin Kafetë e zeza dhe Çajërat jeshile, nëpër Megjlise
këtu, të gjithë jemi Vëllezër, celebrojmë kujtimet e Skllevërve prej AFRIKE
Gjaku i Poetit na u tha, sipas Zhan KOKTO-së, përtej rrymave artistike ...
të gjithë quhemi ALI, tha FASBINDERI në MUNIK, pas Lojërave Olimpike!
PASOLINI, i shtrirë nën hithrat e OSTIJËS, nuk e tregon dot Vrasësin e tij
në atë Moment: Cili Film i defilonte në Sy, për ta ilustruar atë Tragjedi?
Ç’na thonë gjithë këto Qenie të sakrifikuara dhe të mallkuara nga Fati?
Cilin Kryq të përgjakur, mbajnë mbi Shpinë, udhëtimit të tyre plot Histori?
Cilat Evidenca na i sjellin, në Kumtin e rëndë, të Modernitetit paranormal?
Poetët janë të mohuar gjithmonë për së gjalli, me një indiferentizëm fatal
pas Vdekjes, me Vajtim e Qurravitje, ua ndërtojnë një Varr monumental
Hipokrizia njerëzore, Poshtërsia shoqërore, na infektojnë si një Virus banal
Poshtë ARTI, BUKURIA dhe DASHURIA, amen! ... pas urdhrit tim: Zjarr!

E ke shpëtuar gjithë Traditën e Gastronomisë, me Thika të mprehta
duke mitizuar Spinaqet e POPEYE-it, e duke u rrahur në Bilardo me Steka
Ta festojmë të Kaluarën prestigjioze të Presidentes evropiane Simone WEIL
A je Agjent i Perëndimit apo i Sulltanit të BRUNEIT, më pyeti Peter GABRIEL
“Alles gud, Stabedaf Peij“ më tha një Trullan flaman, në një Koktej!
ZOTI ka bërë Maksimumin e mirë, po duke parë shkallën e Hutësisë tënde
s’ka mundur të bëjë më shumë se kaq, ndaj je katandisur në këtë Gjendje
Le t’i lutemi Alen ROBBE-GRILLET, që të të pjekim me Flakë të butë në Hell
O Miq të tërbuar, Romani i ri vdiq, kur Natalie SARROTI fluturoi në Qiell!

Kjo Dhi e egër, është Sinteza e gjallë, e këtij fund shekulli pa Gjelbërim
e pres me klarinetë TEREZËN e BRETANJËS, pas mesditës, për rrokullim ...
Do lulëzosh anembanë, si Dogmat e Kopshteve bizantine, në shkatërrim
është një Filozofi e thellë, që vetëm Aziatikët e mbërrinjë, në Meditim!
Si mund t’i kërkoj falje Gjyshes, që më dënonte, për Lazdrimet fëminore
Fusha e WATERLO-së, s’është monotone, kur shëtisim Dorë për Dore



FESTIVALI I  PASIONEVE | 463

Tash sa mote, me të Drejtat e Njeriut dhe më mbrojtjen e Refugjatëve
mora këshillat e BELGIES , për t’i shpëtuar Delet e Teologjisë prej Kasapëve
RROK ekologjik në zemrën e SORBONËS, por Mbeturinat na ngelën në Park
në Arenat e ROMËS, pranë kohortës së Skalionëve, gullfonte mjaft Gjak ...
O Loçkë, a i kemi Bizneset në rregull, që ta shijojmë këtë Mëlçi të pjekur
pa ideal as vlerë, non stop në llogari: ka shanse që s’do jesh si unë, i djegur
Si t’u duk kjo Verë nëntokësore Jurasike, mes Fiseve të egra Afro-Arabike?
O Krijesa idilike e eterike: eja të surfojmë si Delfinët, mbi Valët oqeanike!
Sorry, po pse buzëqesh, o NIK: jam duke lexuar BODRIJARD dhe DERRIK
Po nuk të pëlqeu Shoqëria ime, ma le mua PENELOPËN antike dhe ik!

I sabotuar gjer në Zorrë, nga Amebat siciliane dhe Teoritë darviniane:
evolucioni m’u është vonuar dhe ngela i fundosur në Tallavahane!
Humba gjithë Shijen e Ushqimeve dhe Dëshirën e Lundrimeve detare
Etjen gjigante për Dije dhe puslin primar, për Eksplorimet planetare ...
Si mund t’ia justifikoj Kristof KOLOMBIT, ëndrrën e sëmurë amerikane?
gjenociduam INDIANËT dhe AFRIKANËT, në Tokën e të parëve!
Festivali internacional i Metafizikës globale dhe i Patafizikës Kenoniane
u zhvillua nën Qiellin e ngarkuar të SPLIT-it, me Vallëzime Kollo-Cigane
Ushtrime stili me ZAZI-në, dhe provokime pagane, në Metronë pariziane ...
Më preku, Dëshpërimi i pafiltruar i Dominikë LAFFIN, që me patjetër
kërkonte të bënte me mua Dashuri të egër, te Lumierët në studion e vjetër
A thua, ishte me të vërtetë, fundi i Pasionit tonë, në PARISIN mondan?
gjërat vdesin një Ditë papritur, dhe askush me forcë në Jetë, s’i mban!

Pse shet Psikoza të forta atomike, përmes Spoteve publicitare akademike
u rikthyem në kohën e STALINIT dhe të Pastrimeve të vjetra etnike ...
Brenda sloganeve të vjetra të Kooperativave, fshihej Skllavërimi i errët
a do ca Gështenja, zotëri BRISKU, derisa Sistemi nga poshtë të shqerret?
Pres me padurim në mërgim, Gjinjtë e tu të fryrë, për t’ma shëruar Gojën
i vetmuar me një Zog në Bankizë, jam Ariu i bardhë, i cili ka humbur Bojën!
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Le ta shpëtojë kush të mundet Veprën time kaotike, me një Stil babilonik
e kopjuar, që në fillim e mbarim nga Piratët, që brenda s’kanë Frymëzim!
Në ditët tona, vetëm Banditët e pavlerë, marrin Çmim dhe Vlerësim
Servilët e rretheve të mjerë, që zhysin Kombin në amnezi dhe argëtim ...
Ndërsa MOZARTI, përfundon në Varret kolektive, si të ish anonim
VAN GOGHU, i kërkon lekë Vëllait të tij, në dëshpërim dhe mbijetim
Po çka i duhet ARTI, një Populli fiktiv, i abonuar në Konsumim?
“SEX and GAMES, BROTHERS ... AMERICAN DREAM, deri në vetëmohim!”
Pastaj pyesni veten: pse jemi tash ca shekuj në Falimentim?
Çka kemi ofruar ... çka kemi krijuar të bukur, në gjithë këtë Njerëzim?
Prandaj, jemi siç jemi, ngaqë veprojmë vetëm në Dallashim!

Na mësyni Turma në DAMAS, për shkak të Luftës së Gjirit Persik
kërkonin t’na blinin Bretkosa dhe Kërmij, me një Çmim stratosferik
a mos ke ndonjë Plan poetik, miku im Ezra POUND, në Azil psikiatrik?
Nëse e përfundon Kantikun tënd ... do të ftoj në PASHTRIK, me një Miss
Djalin e MUSOLINIT, e kam Kuzhinier dhe Peshkun e gatuan në Fërlik!

E prapambetur pa Limit, me Përparëse shik, si Pela e bardhë në Stallë
e lavdërova Gomaricën në Publik, sepse ladronte vërdallë, me një Pallë
Qeveria, po na i taton rëndë, të gjitha Lojërat kafshërore në Cirk
René SHARI rezistoi para Emisionit Bidon: “Mos më hy më në risk!”
ARDITI na faktoi, që Sharlatanizmi ekziston dhe të Ndershmit, e kanë pisk
në Kazinonë “CRAZY BOY” më shoqëroi FATOSI, në një “CITROEN D-IKS“
Në zgjedhjet që do vijnë, do votoj për Trockistët, nëpër Kutira ngado
ngaqë, për nga Natyra, isha i majtë ekolo, tendencë GRUSHO - REMBO!
Po kush mund të m’i përshkruajë siç duhet, Sekretet që mbretërojnë lart
Mbledhje urgjente, për Restaurimin e Neuroneve, të plumbosura me Art ...
Ej, kamerier, na e sill llogarinë e ditës, mua dhe Martin HAJDEGERIT
ngaqë hymë frontalisht në Luftë ideologjike, me Pionierët e HITLERIT
Masa do Futboll, Seriale televizive nule, e Patate të skuqura me Mish derri
kur të vijë e Diela, mesha për kurim, e parqe për hutim, që të ruhet Nderi
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E bukura OFELIE, Pasioni im për ty, më zhyti në Ujëvara platonike
vallëzova me Erën dhe Kometat idilike, nën Qiejt e Ylbereve galaktike ...
isha Njeri më i dashuruar në Botë, sipas Druidit keltik PANORAMIKS
Më duhet patjetër, të bëj një Operacion plastik, si Aktor në Filma “X”
sepse, Arti i shtatë është shndërruar, në një Supermaket debil e tragjik!
Asnjë universitar aktual, s’e njeh Jean Luc GODARIN, as Stanley KUBRICK
po na shlyhet gradualisht, gjithë Memoria e Artit kinematografik
cili i Ri sheh sot, Filma autorësh aziatikë, rusë, polakë apo nordikë?
U martuam me Ekrane, të zhytur komplet në një Univers kimik e robotik!
Prandaj nuk mendojmë, nuk kërkojmë, nuk reagojmë dhe kullosim si Viç
çdo Gjë në Materializëm, në një Virtualitet komplet bosh dhe patetik ...

Pas kësaj Elegjie të trishtë, me Shtesa të panevojshme emocionale
ia adresova një telegram Mbretëreshës së Palaçove, në Karnavale
Aktivizoi atributet tua të Putanës, nëse do ta rimosh Violinën e PAGANINIT
dhe Kohën tonë ta zgjedhosh në të kryerën e shkuar sipas skenarit t’IBLISIT
Në të Ardhmen time, na i lulëzon Foljet tona, në Pranverën që vjen
Gramatika e jote m’ushqen ... Pasioni është Pema e Mëkatit tonë në EDEN
Në diktimin e Bernard PIVOSË, na mundën edhe Afrikanët me katër Klasë
O idiot i Qorrbelasë! Harroje zgjuarsinë e marrë dhe thuri lëvdata Parasë!

Çka na mungon në këtë mes? Shkallojeni gjithë Shtëpinë për municion
nga Bodrumi deri në Tavan, me këtë Milet, gjithë mundi dëm na shkon ...
Do i marr pushimet e mia në HAWAI, pas një Aksioni të madh spektakolar
nëse vritem aksidentalisht, do shpallem Hero, për një Kauzë të pakandar
po pse, Civilizimi i rafinuar rikthehet herë do kur, në një Puls barbar?
Avokati i NORIEGËS do merret me Dosjen e tij, sapo në Gjykatë të mbërrijë
ndërkohë që ai Mjeran deklaron në Komshi: Jam i pafajshëm si një Çilimi!
Çdo FUQI na përdor me interes, për ta ndjekur me zelli, një Gjeostrategji
sot Mik, nesër Armik: sipas një Loje shahu, në PENTAGONIN ngjyrë gri ...
Ndërkohë, ta menaxhojmë sa më mirë, e në Liri, një pseudo Pavarësi
Çka prisni prej një Poeti, pos me ua treguar Realitetin, në relief bardh e zi
por ndoshta preferoni ILUZIONIN dhe TRULLOGRAFINË në zhurmë dhe Raki
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Kam harruar Kanotierën dhe një palë Çorapë te Kris ISAAK, në BLUE HOTEL
tredhja Koqet në HOTON, këtij Përdhunuesi me kaçurrel, që po na tërbon
briti në bordel, Drejtori xheloz e mafioz, i Karmeliteve në Karmel!

E enjte, 4 gusht 1983 - 2019, në Plazhet artificiale të Komunës “Jette” në Bruksel.
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TABLO - 58

JEPET ME QIRA STUDIO E VOGËL MBI URË:
PËR TRAFIKANTË IDESH, QË KËRKOJNË AVENTURË
E QË PËRGATISIN NJË GRUSHT SHTETI, NË DIKTATURË!

Oh, le ta këndojmë Himnin e Marsejezës franceze
në Fetusin e Mëmëdheut tonë, me Gaforre kalabreze!
Do të martohem mirë, të Dielën e Pashkëve nga halli
me një Shportë fruta pylli, e ca Thëllëza të pjekura mali ...
Mos më llomotit si Putanë perverse, o zoti ALFONS
se i murosa dje pasdite, pesë Muzikantë, në një ton Beton!
Për një fije Floku, o qelban pa taban, Vdekja vjen e të merr
s’më rruhet fare Trapi, për një të Asistuar, që rron e vjell si Derr!
Që kur, e kemi zhvatur falas, gjithë Kontinentin e zi afrikan
Popujt hanë “Leshtë e Currit”, se gjë pas Shpirti nuk kanë ...

Lojë bixhozi në STALINGRAD, me Tanke dhe Avionë lufte
ku Humbësit, në çastin e fundit, iu ofronin dhallë Fituesve
A mos na gjen një Vend, pak më të përshtatshëm në BAGDAD
ku mund ta hapim së bashku, një Piceri katër stinësh, me shumë Fat?
Në humnerën e Dështimit total, askush i zhveshur pa Bukë, s’të fal
ke ngrenë Zhavorr në Spital, por tani je i lumtur, mes Minjve në Kanal
Çfarë na thonë YJET sonte për Moral, i nderuar Admiral?
sipas fallxhores në Stan: do pushkatohen në maj, Njerëz të pafaj!
A ke vendosur të punosh si Xhandar, apo të grindesh në Kuvende?
s’mund ta hash deri në fund, Pensionin e Nënës sate, të paemër ...
Ju këshilloj Shkencën e saktë dhe Diturinë e lashtë, para rrëmimit në Kosh
sa herë ta djegësh Shansin tënd në Sport, nuk ia vlen që ta vajtosh!

Mos e harxho kot se koti, gjithë Potencialin tënd artistik
Pastërtia dhe Pafajësia, janë shik, por s’të ndihmojnë shumë, o Mik!
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kishe si Kapital inteligjencën, por Koha e bëri punën e vet të përsosur
vetëm do mbetesh në një Skuat i qurrosur, pranë një Dhie të zgjebosur ...
I sapodalë nga Trupi astral, me Blatime të hijshme hyjnore
po avancoj në Heshtje, mbi antikën e Trashëgimisë atërore
Ia hoqën imunitetin parlamentar, se hante Petulla në arë
rastësisht, shpëtoi nga Gripi i Pulave, pasi pagoi Doktorin me ar!
Në shenjë Hakmarrje, për këtë Nder të zi, kurrë të paparë
i përlau Nëna e Bija me pander, dhe i la të gjitha me Barrë ...
Mirës se vini, në Kompaninë belge: “Cie and Co-Leoptarë“
nuk ndërtohet EVROPA, me Fshatarë dhe Emigrantë të palarë!

Në TOKIO, do ta bëj këtë Panterë, e cila më ka munduar çdoherë
ky Betim, m’i largoi të gjitha Gejshat, e më hodhi keq në Erë ...
Përgëzohuni duke i hequr njëri-tjetrit, Morrat e Kokës për hatër
lahuni dhe lyhuni me Pudër, para se t’ju mbërrijnë Nuset në Çadër!
Sipas SHERIFIT: Njeriu është Majmuni i fundit, në Dimensionin e katërt ...
Xhaxhai surrealistë René MAGRIT afirmoi në Dasmë: kjo s’është një llullë!
jepjani një Drapër me Çekan, borgjezit të hutuar, shoqëruar me dy Shpullë
Je mjaft elegante moj HIRUSHE, po mos m’u ngjit si Vinovil
koncentrohu në maksimum, për ta kryer Maturën me stil!
Pasi nuk kam Lidhje të forta, që të kaloj, në Shkollën e lartë të Bufonëve
le ta provojmë një Udhëtim galaktik këtë Natë, me Princin e BURBONËVE

M’ia çon Gazetën e ditës Luis BUNUEL-it, dhe Pijanecëve të Kafenesë
për ta festuar Sharmin diskret t’Aristokracisë, brigjeve të MORESË ...
Kini kujdes ndaj Faunës dhe Florës së dëmtuar, në Luftën e KORESË
me Politikën delirante e një Shtresë të pafe, më firuan Mendtë e Kresë
Në ciklin negativ, ende nuk kemi dalë nga Tuneli, i çrregullimit ekologjik
Bota ka nevojë për Mëshirë e Mjekim ... ne e dëmtojmë, si të ishim Armiq
“Ah sa talent të madh kish MARCELI”, i thashë Shërbëtores së tij në Hotel
Po pse na lodh me Kohën e humbur”, ma ktheu, e më dha një Shqelm?
Më futi një Rekuiem, e më zgjati një Shishe helm ... WELCOME në EDEN!
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Ka vite, që një Lopë fle në Shtratin tim, rekomanduar nga një Beduin
më mbron kundër Syrit të keq të Xhindeve anonimë, pa ndonjë Përfitim
Waou, po çka na thotë ky Libanez i KOSOVËS, që ecën në rrugë si Pinguin?
Kemi parë gjithçka ... po s’kemi parë asgjë, nëse bosh është Xhepi im
kush shkarravit Kotësira, jeton në një Argëtim, pa asnjë Kalkulim?

Shtyje takimin me Loken për më vonë, dhe mos fli gjumë si Lehonë
filloje Mëngjesin me “SATISFACTION” i grupit ROLLING STONËS!
Angazhohu me Këmishët e zeza, për idealet që mbeten të fshehta
Heil EVA, shihemi në Ballon me Maska ... të ftoj në Vallëzime të arta!
Një Filozofi e bazuar në urrejtje, racizëm, euzhenizëm, mohim e denigrim
të çon si një Kancer pa shërim, në një Nihilizëm ultim, në një anti-Njerëzim
A dëshironi që t’iu shkojnë gjithë Punët për së mbari, qysh e dikton Morali
Metoda është e thjeshtë: transformoni gjithë Toksinat e Viruset infektuese
në një ENERGJI superpozitive, që iu çon përpara, pra në një Frymë kuruese
e dikur, do veprojmë të gjithë në mënyrë korrekte, të drejtë, e stimuluese.

I pushtuar nga Hyjneshat, si në një Përrallë të rrallë, pa Andrallë
më mbeti Poema e bllokuar, në Vargun e parë ... Moment për të qarë!
Që nga Vala e re e GODARIT ... Dëshira ime për TY, m’u rrit në infinit
por ika te Pol GOGENI, për ta ngjyrosur prarimin e Diellit mistik, në EGJIPT
i mishëruar me TUTAN-KAMONIN: mu duk vetja, mjaft enigmatik!
Vij para jush me Shkronja, i bie Ziles dhe jua hedh, si të ishin Xixëllonja
ECCE HOMO, më tha Umberto ECCO, from the UNIVERSITY of BOLONJA ...
Ma rikujtoni Adresën tuaj të fundit, se nga Mendja e nxora
do keni Provim për MASTER gjatë shkurtit, para Komisionit në GESTAPO!
Siç më duket o Sojnike, akoma s’i ke rregulluar Problemet tua erotike
mund të shkojmë ta bëjmë një Provë në TAHITI, Plazheve idilike ...

Nëse ngordh nga Uria në Kryeqytet, bëj durim dhe mos u përhap në Shesh
pse punojnë Fëmijët tetë vjeç, në sektorin e Tekstilit, në BANGLA DESH?
Mund ta pjekësh në zgarë, një Lepur të madh parku, si të ishte një Cjap
e ke Romanin gjenial, por në përurimin e Sezonit letrar, Çmimin s’do ta jap
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Kështu jemi ne: njohim vetëm dallaveren, interesin e çka shkon për dallash
përgatitu sa më mirë, me OFELI WINTER-in, na e sill sa më shpejt, në Konak
Ka punë të madhe në këtë Fermë, për t’i ndjekur me Dajak dhjetë Mzat! Kush po pyet:
Çka duam e nuk duam në Jetë? Vala e qejfit na la pas ...
Nëse e mbajmë Autenticitetin tonë, rreth Qafës si një Këmborë
kemi diçka Esenciale për të thënë, rreth vetes dhe Kulturave anësore
Mbërritën zjarrfikësit e SENËS, me Makina gjigante, si në Filmat amerikanë
për ta shpëtuar nga Tribunali, Hisen ABREJ-në, Diktatorin-President Çadian
Kush do i paguajnë Mëkatet në flakët e Ferrit, në këtë Labirint kafkaian?

Një HUT na u paraqit në Publik, me pretendimin se është Djali i ZOTIT
Ankthet tuaja lëvizin me risk, si Kurset monetare dhe Luhatjet e motit ...
Por ti, Zonjë e bekuar: mund të ngjitesh lirisht, në Katin e shtatë
kam një Dhuratë të rrallë për ty, dhe nuk do të largohesh aspak thatë
Oj motër e Periferive plot Bërlloqe, më ke pas pëlqyer gjithmonë
po isha i mësuar keq, nëpër rrethet mondane, dhe erdha pak vonë!
Sipas Roland BARTIT, SARTRIT dhe SOKRATIT, sa për Njohjen e vetvetes:
Gjithë Fjalimet e Shoqatës, janë Uzurpim dhe kanë shijen djegëse të Speces
Për ta fshehur të Vërtetën, NJERËZIT kanë shumë thashetheme
Zhurmat përhapen dhe marrin erë, me vrullin e një Krizanteme ...
Po përgatitem për të vrapuar, në Maratonin vjetor të PARIS-it, shik
pasi ta marr një Çaj ritual miqësor te Aktorja ARLETI, me zërin e saj poetik
Këndoji tekstet e tua, më tha miku Léo FERRÉ, ngaqë je një Poet i lindur
kjo Shoqëri s’të meriton ... mos të vajtojnë të Shkretit me një Shpirt të fikur
Më shumë kam mësuar prej Majmunit tim Pépé, sesa prej gjithë Njerzimit
dhe Bufi që e kam pas shpëtuar, m’i pinte në qosh të syrit, Lotët e idhnimit
Waou, çfarë Leksioni fenomenal, që s’ma kishte dhënë as Prindi as LENINI!

Na u paraqit një Lugat handikap, si të ish një Firaun gri
mes Pushimeve të drekës në Bodrum dhe Zgjimeve në Çati
Bela e madhe! Pse deshe të më takoje, me këtë Shtrigë sllave
kur shijoja qetësisht BERGMANIN dhe gjithë Veprat skandinave?



FESTIVALI I  PASIONEVE | 471

Meduzë apokaliptike, që vrojton në triptike, Zemrat e pastra lirike
falsifikon Historitë e lashta dhe Thesaret e pakta, të Kombeve antike
Po vallëzojmë në Det, mes Kaltërsisë së pafundme, që na përshëndet
si Dinauzori i fundit, përballë një Whalt DISNEY-it: Nuk e kam aq lehtë!
Kam përjetuar me Shkrimtarin LE KLEZIO, fillin ironik të Satirave
më erdhën shenjtërit INDIANË, në Ferrin e madh të Shkretëtirave ...
Turbullim psikologjik pas mesnate, i një Zhapiku gjermanik
“Welcome in my trip, Bruce WILLIS, between ULISË and MATRIX!”
Në Ministrinë e Shëndetësisë, përgatisim bursat e Fizioterapisë
kam pasur nevojë, për një Kurë të mirë, përtej AUSTRALISË ...
Po ju paralajmëroj, të shkretët asgjë-bërës, mund të vdisni prej Urie
më mirë votoni për Partinë e Mëshirës sociale, ashtu siç ju ka Hije!
Më dënuan me një vit Burg, për çdo Varg të pjellë, nga një Shotë në Bokë
besimi më ka rënë, po akullohem shpejt, nga mezi e poshtë, crazy ROZË ...
O ti Grua, në SHIROKË, na ndiz Shporetin dhe sillna pak Bukë dhe Çorbë!
Georges BRASSENS do ju interpretojë për Festa, histerinë për Zgjedhje
Në bulevardin e Pasqyrave të Përjetshme, dukemi të urtë e të mjerë si dele
Të kam parë në Ëndërr, disa herë në SITERË ... Ma jep një Disk të Bitëllsave
kundër dy Rolling-Stones-ve, që u sjellin më pak të papritura Gjillsave
Nëse pajtohesh me mua Jane RUSSEL: do tregohem i dashur dhe ashik
kërkojmë një Dash katolik, gjysmë të pjekur, të Shtunën në fërlik
i cili na u zhduk papritmas, në Pistat e skijimeve! Okay, më mirë po ik!

Sipas teje, e dashura BAMBU, jemi instrumentet e cilit Muzikant?
në dyqanin e Kujtimeve, brenda valixhes së Ornella MUTIT, je vakant ...
Feminiliteti yt më ka prekur thellë, prandaj me Sheikët po bëhem Trafikant
pas Fotografive provokuese nëpër Revista, po ta gjej një Post superpikant
Çka të revolton në këtë Botë moj Mike, që më shikon, si të isha Ujku?
angazhohu me një Sponsor aristokratik, që Paret ia vodhi një Bujku!
Për ta mbajtur një të Verbër në LIBAN, nuk mjafton t’i dhurosh një Sahan
po çka po na thotë ky Kokë-Peshk, që gjitha Tepsitë për vete i përlan?
I pavaksinuar, që nga epoka e Djepit, i hëngra një tetë Shiringa në Bark
Autostop në Mikenën e Odisesë ... eja, ta pleqërojmë Luftën në Pallat!
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Mes skenave antike, ku PENELOPA, po thur Sixhadenë e Shpëtimit
Lumturia e pengon Dëshpërimin, mes Ëndrrave të bukura të Kthimit ...
Liria e shkatërron Burgun e brendshëm, dhe i jep krahë imagjinatës
eliminoni sa më shpejt, çdo Gjë që na kufizon: injorancën e Mërgatës!
Mos na pengoni, që të marrim Frymë, si Shqiponja e Maleve të larta
që përtej Dimrave të vështirë, fluturon në mes të Shtrëngatave ...
Jemi bijtë e një Misteri IKS ... që Historianët s’e kanë kapur ende përpara!
Mos u krahaso me asgjë tjetër o Djalë, vetëm provo të jesh vetvetja
Evropianët kanë tjetër Eksperiencë dhe i ka kalitur pak ndryshe, Jeta ...
Perfeksionohu, si Artizani që punon pa ndërprerje, Viteve të gjata
e zotëron Zanatin e tij në top, me një Pasion të trashëguar, që nga e para
Kush mund t’iu rezistojnë Lumenjve të turbullt, të idiotësisë fatale
kur vdekja të vjen me Kredit, rikompozoje Jetën tënde, pa Komunale!

Më nudo se nudo, në Plazhin e Parajsës, së përzhitur nën Diell
ti po ha Akullore, ndërsa unë, po kërkoj Nimfën time në Qiell!
Në stuhinë e Shekujve, që Nata i mbulon pa asnjë Kujtesë
Dashuria të solli në një gjendje hipnotike, në krahët e ORFESË ...
Çdo gjë kaloi tepër shpejt, si Vallja e Yjeve, pa asnjë yshtje
shko, tridhe një Dem në TRIRË të GJERMANISË, pa mëdyshje!

Oh, le ta këndojmë Himnin e Marsejezës franceze
në Fetusin e Mëmëdheut tonë, me Gaforre kalabreze!
Do të martohem mirë, të Dielën e Pashkëve nga halli
me një Shportë fruta pylli, e ca Thëllëza të pjekura mali ...
Mos më llomotit si Putanë perverse, o zoti ALFONS
se i murosa dje pasdite, pesë Muzikantë, në një ton Beton!
Për një fije Floku, o qelban pa taban, Mortja vjen, e të merr
s’më rruhet fare Trapi, për një të Asistuar, që rron dhe vjell si Derr
Që kur e kemi zhvatur falas, gjithë Kontinentin e zi afrikan
Popujt hanë “Leshtë e Currit”, se gjë pas Shpirti nuk kanë ...
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Je e vetmja Mbretëreshë, në rruzullimin e tjetërsuar
që ke deshifruar Librin tim të brendshëm ... pa u ankuar!

E mërkurë, më 10 gusht 1983 - 2019, në Bruksel, në folenë e së dashurës Izabela.
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TABLO - 59

POEMË PËR TA BINDUR MJESHTRIN E MADH RENÉ DESKARTË
QË ARSYEJA E EKZISTENCËS SË TROFTËS NË RRJEDHËN E KOHËS
IA KALON FILOZOFISË SË NOTIT, DHE NATYRËS SË HERODOTIT
MADJE DHE SHPËTIMIT TË NJERËZIMIT, ME ANIJEN E NOES!

Ah, ç’po peshkoj çmime Nobel, me Grep poemash kaotike
në Liqenin e Emigrantëve albanezë, të ngordhur prej Frike
lundroj me Kalabrezë të vdekur, në Kanalet e NEW-YORK-ut
ti po tallesh apo të kanë rrjedhur Trutë, o viktimë e Folkut?
Mirë se na vjen, o Princ LUDVIG, në Kështjellën Vagneriane
nëse heq Parukën dhe Kapuçin, në Ballon e madhe mondane:
do të dukesh si një Plak i rrudhur, nëpër Varkat veneciane

Diskursi i një Metode: “Parimi i parë është, të ekzistosh në Jetë”
ndërroni Filozofinë tuaj, siç i ndërroni Kostumet, në çdo Festë!
Pavarësisht hiteve të Këngëtarit “PRINCE” nga FILADELFIA
vetja me duket, si në një Thriller të KING-ut, me Shtriga të këqija ...
Shtrëngoj mirë Gjinjtë e tu seksi, me Sutjenat moderne PLAY-TEX
nëse do ta provokosh që tani, luftën botërore për Seks në SUSSEX!
Shuaj, moj e shtrenjta Luaneshë ... akoma një Pretekst në aneks
Agimi po feks, a po shkojmë për t’u frugulluar me lezet, në Bregdet?
SHIT, kush m’i manipuloi, ingredientet e erëzuara, në këtë Tekst?
Dështimi karnavalesk, do studiohet nga Sharlatanët tanë, në Kontekst
Gjeli tashmë ka këndur në Kotec ... qetësohuni, o Trima, pa kompleks
sipas teje, Mistrec: A do kemi një Shans vitin tjetër, në SONG KONTEST?
Jam lulja dimërore, e çelur mes Barit, duke filluar nga gjysma e Janarit
s’jam për shitje në Treg, do të ma skanojnë gjendjen time në Korteks
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Përsëri, i dehur nga Vera, përballë Orgazmave të Statujave antike
m’u morën Mendtë keq dhe Eksitimi im kaloi, në Disleksi patologjike
Bëra ç’bëra, por me Jim JARMUSHIN, pa Fishekë, në kulmin e Hutisë
vodhëm një Veturë të shtrenjtë, e brodhëm në Bidonvilet e VALONISË!
Mora një Mësim të mirë mes Bandave, përsa i përket Leksikografisë
Gjuha evoluon, si çdo Organizëm i gjallë, Luginave të Malësisë ...
Fatkeqi Gjeneral BIGARD: tashmë e humbëm Luftën në ALGJERI
po të duket çudi, pse çdo Koloni, kërkon dikur një Pavarësi?
kthehu sa më shpejt, në rezervën e Bizonëve apash ... në MISURI!
Më kaloi nëpër Mustaqe, një Lakuriq nate dhe më kafshoi në Faqe
kundër Vulgaritetit abisal dhe Antikulturës globale: kërkoj ca ilaçe!
Më pas në GSTAADT, mu turr një Lugat, që ma vnoj një Minë në Sahat
pa Disiplinë nuk ka strukturë, e pa Strukturë nuk ka rezultat, o Bac!
Nga mesdita e pas, jap dorëheqjen, nga Armata e madhe e Pallarëve
kur s’kemi ku të kapemi në Realitet, zhytemi në Mit dhe Kultin e dollarëve
Kalorësi i fshatit KURBNESH na pyet: cili është Shërbëtori prej nesh?
se në një Shtet, nuk munden tre milionë Njerëz, për t’u bërë direkt Mbret

Përkuluni përpara Krijimtarisë sime, sipas Hierarkisë së Vlerës
ngaqë s’vleni më shumë se një Çaj blini, i derdhur pas Derës!
Pa norma serioze në Hapësirat e pamatura, dhe me Kujtime të shuara
më thuaj brenda këtij Kaosi të programuar: Kur ke Kohë për të pushuar?
Më imagjinoni mua, i shtrirë mes Viçit dhe Gomarit të Karuselit
në Kreshmën e bukur me ojna, të Krishtlindjeve të BRUKSEL-it ...
Në vilat e Pushimeve dimërore, mes Nudizmit dhe Bardhësisë:
shijoje këtë Heshtje të paçmim, gjatë Pasionit të Lumturisë!
Do ndjesh një Përjetim mistik, kalon cakun e Dhembshurisë
si në Filmat e TARKOVSKIT, zbulon Shpirtin e pafund të RUSISË ...

Totalisht i krisur, pa shumë Vida në Kokë, xhepa-bosh dhe Trokë
sipas Piktorit belg FOLON dhe Lypësit BUDY, iu kërkonte lëmoshë!
Një Shqiptar i kryqëzuar, gjatë Kryqëzatave të egra të BUJONIT
shpërndau Krenarinë e Anadollit, gjithë Popullit të AVINJIONIT
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Më takoni pas Dyerve rrotulluese, në Ministrinë e Konfuzionit ...
çdo gjë më shërbente në Art, përveç Alltisë së Kollokotronit!
Sekondat peshonin një Shekull, sipas Ritit arkaik të APOLLONIT
precizojmë kohën e Shpirtit, në Ovalen perfekte të Elektronit ...
Kur të shndërrohemi në AVATAR: Ku qendronë më vonë, Njeriu i Zotit?
Të kam pas njohur në Stinën atomike, me ca Formula biblike
para se të bija Viktimë, e insekteve toksike, në Fushat armike ...
Në shesh-betejat e pandershme, të Mjaltë - Haremeve arabike
Jeta pa ty, plot POEZI, mu duk më zi, sesa Kriza e rëndë ekonomike!
Kur e mendoj, që e urrej nga Lindja, çdo Cirk militarist në lëvizje
kush e di, pse kam qenë kundër çdo Uniforme dhe Familje?
Gjithçka që kalon, më shpëton nga Dora, dhe më jep Britje
në librin e Telefonave të natës, kërkoj Emrin tënd, e dashur Mike!
Duke punuar për mua si Gjermane, ma konsolidove Dembelinë time
do e bëj minimumin për të mbijetuar, në këtë Botë absurde e anonime ...
I ke gishtat e Shtojzovalleve, e dashura ime, që më elektrizon
nga Këmbët në Sternum, ekstaza e ëmbël, herë pas herë na kaplon!

Drejtësia divine, na dha një Leksion të hollë, nën Mollë
për të vdekur si Robot, duke u zhgërryer në Uzinë, si Bollë
nën Urdhrat, e një Kryetari polpotjan, mjaft mendjehollë ...
Udhëtim gjeografik me Pigmentim erotik, në Territorin e Dashurisë
Historia botërore, u rrokullis si një Disk, në prapa-sfondin e Njerëzisë
sipas XHEVAHIRE SADRISË, pritet dikur në SHQIPËRI, ardhja e Mesisë!
Shurupi yt, more Huti i Mavisë, ma solli Mendjen vërdallë
po lodhem, duke e parë Jetën time në Shkrirje, me ngadalë
si Bora e bardhë, në Parvazin e dritares, Pranverës së parë ...
Pa shpresë, për të rilindur për së dyti, adoptova një Kushëri makak
në Kullën e KARL MARKS-it, pranë një Lope prusiane, pësova një “atak”
ROZA kulloste Fraza teorike, ndërsa klithja me BILIN “as Zot, as Mësues!”
U ngrita me vrap dhe ika me Ateista, ngaqë ka Vite, që punoj si Kërkues
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Ju ofronim lajthi, Ketrave të Operetës, në Pushimet e shkurtra
pastaj ngacmonim Starletat, me fjalime romantike mjaft të bukura
t’inspiruar nga Filmat klasikë amerikanë, që i shihnim pa Biletë
me një Fantazi të papritur, plot Eufori: E merrnim Jetën tepër lehtë!
Kur mund ta bëj një Banjo, me Ava GARDNERIN, i nderuar MANKIEVIÇ?
Ah, Mëngjeset e lagura, duke ëndërruar për të në shtrat dhe pallur si Viç
kam dashur Kinematekat e gjithë Thesarin imagjinativ të tyre aq fantastik!
E fsheha Arin tim në Stallë, por si ish Budallë, tani në merak jam
humba një Dhëmballë, për shkak të konfliktit të gjatë, irako-iranian!
Në çdo Mëhallë, duhet Djersë dhe Mundim të madh, more Engjëllushi im
për tu bërë si MIKELANGJELO apo DA VINCI i famshëm, në Kapelën Sikstinë

Miqësia ime e thellë dashurore, u shkri shpejt, në këto Dekore si Akullore
ishte e barabartë, o LEONORË, me shijen e Birrës PILS, të dielën në Shitore
Më thuaj me Këmbët përpjetë në Tavan: A e bëre Qejfin taman?
e trallisur, a e njeh vetën pastaj, moj Mike, në këtë Hotel turk me Haman?
Ah po! Më kujtohet një seancë Erotizmi ekzotik, me ty, në Teleferik
fluturonim përmbi Shkëmbinjtë e mëdhenj të malit Olimpik ...
Zemër: Prit e mos më bëj Nevrik, në Parkun privat “ASTERIKS”
Përralla ka mbaruar dhe Vendi banohet tani, nga Konti “POM CHIPS”
dhe Kontesha “Viks VON KONIKS” që bën Tatuazhe magji-zeza me Rite X
Çdo gjë po na shpërbëhet dhe Kultura po përfundon, gradualisht në HIÇ
për vdekjen në VENEDIK, o VISKONTI, skenat janë të pasakta, Varkës në kiç
i abonuar si “Teenager fat and cheap” në: “Pop Corn and Comic Strips”
finesa e Baroneshave, mbi muzikën e MAHLER-it, po tingëllon si një HIT!

Gjumi më ka ikur për dreq, pas një Loje bulingu me uiski skocez
do ta shuaj Melankolinë time të hidhur, duke kënduar si Këndes ...
Pas një Tango-je ugandez, para gjithë Bukurive tokësore dhe hyjnore:
jam ndezur keq! Çfarë sensi ka ky Road-Movie, PATAGONISË në mëngjes?

Në kopshtet e AMAZONISË: shënoj Emrat e Luleve të Fëmijërisë
kush e ka humbur Memorien, do ta rigjejë, mes Notave të Nostalgjisë ... !
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Shqisat tona shkëlqenin në të gjitha Anët, me shkak e pa shkak
krijonin Ylbere hënore gjatë Natës dhe kishin aromën e Zanave në Krevat
Ngritja në Post ia vlejti vërtetë, e mu zgjat Qafa, si të isha një Gjirafë
pasi ma ngjitën një Etiketë, si nën-SHEF i nën Dosjeve, në këtë Barakë!
Absurditeti ka fundosur deri tani, më shumë, se një të Çmendur
mund t’i ulni Pantallonat, para çdo Superiori, nëse ZOTI ju ka nëmur ...
Vulosni të nënshtruar me Pasion e Servilizëm, urdhrat e atij që ju sundon
Faleminderit për mikpritjen tuaj në Stacion, zoti President KING-KONG!
Kjo Lama pa karma, më pështyu në Surrat, si këngëtari Serge LAMA
në filmin “NAPOLEON” të regjisorit mitik Abel GANCE, plot elegancë
“Bodhi Dharma dhe Mahabharata” gjatë një dyshi, në Lumin GANZHË
do ta sqarojnë me siguri, Fatin tënd të Lindjes, rimishëruar në Thëllëzë!
Çfarë urie prej Lubie ... ua kalojmë edhe Balenave, rreth brigjeve nordike
moj e dashur, e butë si Delja rudë: A do vallëzosh me mua, me rreze Drite
ose po e përplas Kokën “në qoshen e Tabelave” si Vepra ime ultime ... ?

Struci e gjykoi gjithë Njerëzimin, duke rrasur qafën, në Rërën e nxehtë
ju ankova ZOTIT, për inxhinierinë e padrejtë ... si Engjëjt doja të kisha fletë
Nënshkruama këtë Çek, i nderuar SHEIK, përndryshe merri Kurvat dhe ik ...
që të kullos qetësisht në tufën e Dembelëve, duhet ta paguaj Mbretin IK!
Çdo gjë është marrë nga uji, RENÉ! Mbeti veçse Mercenarizmi, pa atdhe
vështirë të jesh i Lumtur, me një Popull pa princip, pa etikë, pa parim as Fe
Aty, ku s’trajtohet asnjë VLERË reale, me një reagim normal të shëndoshë
ku e zeza emrohet e bardhë, Derri thirret Dajë ... të ngelet me lyp Lëmoshë
ARTI në përgjithësi është sikurse n’aviacion: Kutia e zezë e Njerëzimit
ke lindur Plak dhe do vdesish i ri, vazhdoi Përparim KABO, rreth Shëngjinit
Po e ndez Flakën për ta sakrifikuar EFIGJENINË sipas urdhrit AGAMEMNON
le ta lëmë gjallë Lopën e shenjtë Hinduse, ngaqë Turma shumë e nderon!

Përjetësia u zbuluar rastësisht në MORINË, në 41 Qypa me dioksinë
Ushqimet na u bënë Stërvinë, por ki kujdes Regjimin tënd, Miss REGJINË!
Për integrimin e të Humburve, që kërkohen me Qej, në gjithë ITALINË:
adresojuni urgjentisht, me një Telegram, fashos Luis Ferdinand CELINË
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Ah, ç’po peshkoj çmime Nobel, me Grep poemash kaotike
në Liqenin e Emigrantëve albanezë, të ngordhur prej Frike
lundroj me Kalabrezë të vdekur, në Kanalet e NEW-YORK-ut
Ti po tallesh apo të kanë rrjedhur Trutë, o viktimë e Folkut?

E hënë, më 15 gusht 1983 - 2019, në pikën e zhegut, me 3.500 Libra përreth në papafingon time, me një
Maçok kubanez marksist “ Havana ” në Bruksel. Mund ta fusni, sa për atmosferë dhe qejf, muzikën
“Buena Vista Social Club”.
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TABLO - 60

FLUTUR-FLUTURIM, IMAGJINAR NË MALLËNGJIM
GJUAJTJE DHE VUAJTJE ... GARA ME KUAJ DHE KONKURSE
LADRIM ME VARKA NË NJË LIQEN, PLOT ME UJË-KALTËRIM
KALLAMISHTE TË MENDUARA, SI POETË NË PENDIM ...
NË SHPËRBËRJE KOHORE
PAS KONTAKTIT ME GALAKSITË YJORE

I varur si Lakuriq nate, në bishtin e një Pande të tredhur
nga Kinezërirat e dikurshme, në Dinastitë e pamundshme
luhatem mes dy Universesh, mes Fantazive të bujshme ...
Po! Pikërisht unë mundem së shpejti, i dashur Elvis PRESLEY
It’s all right, Mama ... In this sad Country ... the Sky is always Grey!
Dielli i perënduar, po gllabëron Yjet e Qiellit, i revoltuar
por le t’ju rikthemi Fakteve kriminale, o Poet i mallkuar ...
S’kam kohë të humb, ia kam premtuar Gruas, një muaj mjalti
në Arkipelagun e panjohur, të një Oqeani të paemëruar
Të jeni të lumtur, pranë Zogjve të bekuar dhe në çdo Hap, t’iu ndjekin Fati!

Tre Gishta, ndajnë Lindjen me Origjinën e Botës, n‘apokalips
është Gjithçka që mund t’ju them në NISË, edhe pse Veza na u gris ...
Meditoni mbi Pikturën e KURBESË: ku ka nisur Pikënisja?
Bubullima na e parathotë Stuhinë, që na vjen nga Perëndia
mendoni pak, për Gjeneratat e ardhshme, para se t’i zërë Lia!
Po çfarë kemi për t’ju ofruar, veç Vaksinave që kanë skaduar
Kimikate të mutliplikuara dhe Dëshirat artificiale, që ua kemi programuar
Fast-Foode për t’u dhjamosur, Baste boshe dhe Lojëra për t’u trullosur
në një Planet aq të bukur dhe blu, të cilin e kemi poshtërsisht ndotur?
Sipas Filozofisë universale e humaniste: cilat Vlera ua kemi transmetuar?
NORGE, më ke bërë të vajtoj në SOMYRË, ndaj po shihem në Pasqyrë
po çfarë shije kanë Lotët e tua, gjatë një Vjeshte, plot Shi e pa Ngjyrë?
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Na mungon Dimensioni poetik shpirtëror dhe ndjenja e Shenjtërisë, zotëri
u bëmë Qenie fiktive, Robotë konsumi dhe do përfundojmë dikur si Minj!
M’intereson vërtet Aktualiteti, prandaj e blej Revistën “Gratë e Djeshme”
të dhunuara në një Mal pa Thi, nga gjashtëmbëdhjetë Sudanezë qime-zi ...
vazhdoj Studimet në Kriminologji edhe pse loznim si Fëmijë, në MAL të ZI!
Pse na duhet gjithmonë, t’i zmadhojmë aq shumë, më Bujë e Potere
Ngjarjet banale të Ditës, si t’ishin Petulla të shijshme në një Fëtere?
Perfeksionoja si zakonisht, Shown tim sublim, mes PARIS-it dhe LONDRËS
a mund t’më sqaroni imtësisht, për Jetën në MAQEDONI, të GONXHES?
Pa shkuar kurrë për ta takuar si Burrë, Femrën që më donte marrëzisht
bëra plane Martese me një Familje tradicionale, por ngela pa Kokë as Bisht
Më në fund, përfundova mbi Ujë dhe nën Hije, si t’isha Viktimë e një Lubie
A sa i poshtër ky Milet, që i keqtrajton Kafshët, me ca Teknika hibride
me një Gjueti të pamëshirë, ose një mbyllje, në Kopshtet zoologjike!
I ftuar në një “IGLU akulli“ nga një Eskimez, që mbante Grep në Brez
ndërsa vjet, bridhja si një Këndes në FEZ, me një Beduine në Mafez ...
e kuptova këtë Verë, që asgjë nuk dija nga llojllojshmëria e Jetës së vërtetë
çdo Gjë më erdhi, në Momentin e duhur, në një Mëngjes tëpër të qetë!
Sepse në ekstremin e instinkteve tona, mbushur me njëmijë Dëshira
kufiri mes Njeriut e Banditit është delikat, e s’dallohet nga Kërmilli, e mira

Në emër të ZOTIT që është në Qiell, duke të falënderuar së pari Ty:
jetova njëmijë Jetë në NJË ... dhe kjo ishte thjesht një Mrekull!
Mund t’na mbetet diku në Kujtesë, ndonjë Këngë me Mandolinë
Lumenjtë e Dashurive tona plot Rima, që do ma sjellin sërish Rininë ...
na kanë bërë të notojmë, në Ujëra të ëmbla minerale, në çdo Stinë
Fëmijëria jonë, “my sweet ALINË” na vendosi thellë “in a beauty Dream”
Do ta ilustrojmë PASIONIN tonë të fundit, me ca Krijime tepër sublime
Tekste që i flasin çdokujt, mbushur plot Emocione dhe Mendime divine ...
Oqeanet do dridhen! Hëna do rrëqethet! Dëgjoje zërin e Qiellit që na flet
Somnambulë të ekzistencës: ecim intuitivisht, në një Tel aq të mprehtë ...
Nuk ka as Moshë dhe as Kohë ... janë vetëm Valët e Lumturisë
që na përplasin si Korrentet e Veriut, në Hapësirat e Përjetësisë!
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Kaloi më tepër se një gjysmë Shekulli, duke ju parë me Syze opake
por tani, ju këshilloj që të merreni më mirë, me Punët tuaja personale!
Duke t’i kontrolluar Dokumentet nëpër Sirtarë ... ja po ta them:
zbulova që më ke tradhtuar, me një Noter mëkatar, në WAREGEM
Pse mbyllen në një mënyrë kaq sterile, të gjithë Pushtetarët
në Klishe e Slogane, me ca Fraza të pa sens, dhe na lehin si Zagarët?
Duke e pritur “Fucking FERNAND”: le të më fusin, pa gajle në Burg
nëntë javë e gjysmë me Kim BASINGERIN në Birucë, është i vetmi kusht!
Që nga KOSOVA deri në SPANJË, brohorasim për Madridin apo Barcelonën
Jean-Paul BELMONDO, më shpëtoi nga ky Ferr, në Kanionet e DORDONJËS
E ringjalli Nostalgjinë time, në brigjet e Jetës tjetër, plot Trillime
po kush është rikthyer nga ai Mister, për t’na i përshkruar këto Përjetime?
Në kulmin e Pasioneve të thella divine, si një Flakë e shkime:
po shtrihem pranë teje, duke u fundosur n’Aventura pa emërime ...
Në ishujt e Trupit tënd, i akordoj të gjitha Notat e Simfonisë sonë ultime
O Burra të Malësisë: kjo është Opera e Dashurisë me Maria KALAS-ën time
Po shoh symbyllur: Jean Paul SARTRE, Michel FUKO, e Simone SINJORET
në ballafaqim intelektual me Jetën, si të ishin ata vetë, një Thesar sekret ...
Kam aq shumë Adrenalinë, në këtë Rutinë, të lyer me Vazelinë
risku për një Aksident rrugor, ma ngjall Krupën, e ma pret Fuqinë
është e vetmja Aventurë serioze e mundshme, pa Amfetaminë ...
në Historinë e Farmacisë, s’është gjetur Bari i duhur, për ta shuar Mërzinë
Shumë gjëra na befasojnë, por a jemi kredibël dhe sensibël siç mendojmë?
Të gjitha Qeniet tokësore, mendjehollë dhe të vetëdijshme, gjer në Kulm:
duhet ta shkruajnë Biblën e tyre intime, në çdo minutë e çdo orë me ngulm

Dikur në MANASTIR, ajo ia ofronte Trupin e saj, me shumë Pendesë
një Spiuni të Gestapos, si të ish një Statujë e dylltë, brenda në Banesë
I pushtuar nga një Stuhi dëshirash, imazhesh, e kujtimesh mes ANDORRËS
po shpik siç po marr Frymë, i tronditur, nga një Vrasje e Kamorrës ...
Hakmarrje e mjeruar kundra Fatit tim, që më gjuan përherë me Gurë
shijoje Antraktin para Vdekjes, se po përfundon me ca të Mjerë, në Furrë!
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I zhveshur nudo, në një Anije mitike, duke vallëzuar nga Kiçi në Fund
më thuaj o ELVIRA, ku janë Ëndrrat e dikurshme, për këtë Jetë në Katund?
Çfarë të frymëzon më shumë në Botë? Erotizmi gjatë interimeve
shijet e Verërave të ndryshme, apo Aroma e Supave me plot Perime?
Ekrane për Dekor: shporru more Horr ... MELISA, s’do të jetë dakord
Liria e lirë, s’ka koncesion: it’s Okay Baby? Welcome on bord!
Freskia e Limonëve në agime, më bëri ta fërkoj Komshijen time
si të ishte një Mace në mjaullime, që kërkon një Dac, për zbulime
Para se ta studiojmë më në thellësi në SHTIMJE, Arkeologjinë fine:
a ke ndonjë Vërejtje për të ma bërë, moj Çupëlinë e butë dhe sublime?
Gjyshja jote ERNESTINË, më jepte Gji, kur mësoja mirë në Shkollë
e gjej sot pa vend në Kasollë, një Edukatë e trishtë, që më kthen në Shollë

Në COSTA del SOL, u solla si Lol dhe ngacmova me takt, një Xhol
Trangujt e bronzuar lulëzonin nën Diellçadra, me muzikë Rock and Roll
ku ke mbërri o Kokë-Kaqol, me Tezën tënde mbi Lewis CAROLL në OXFORD
“Marrëdhëniet tragjike mes Artistëve të famshëm dhe Demonit alkool?”
Posa u lirova nga GOLGOTA, bëra një Lavazh, për ti hequr të gjithë Morrat
pas një Luftë të hatashme me Qelizat e Trurit, që klithnin non stop si Sorrat
Mund ta paramendoj Bashkimin e dy GJERMANIVE, mes dy Gjive
nëse na infekton me Politikë, miku im, do iu përgjigjesh Bythëzinjve!
I denoncuar nga Charles AZNAVURË, pas një rrëshqitje me Trena mbi Borë
u ftoha keq, dhe përfundova në Spital, i mëshiruar si Pacient i gjorë
kurse për Gjenocidin armenian: Mund të flasim pak më vonë ...

Isha Avokati anarshist, i çështjes MARKUZË dhe DREJFUS, në SIRAKUZË
me Rebelë të SALVADORIT, përgatitëm për mesditë në tigan, një Meduzë
a mund të m’i tregoni gjithë të Drejtat e mia, për sa Kohë jam nën Akuzë?
Çuditërisht VEPRA më reale e Botës, na duket irreale, deri në infinit
Alkimia nuk dorëzohet dhe Misteri vepron, gjer në Dimensionin IKS ...
Sidoqoftë e nxehta KARMEN, në Bursën e TOKIOS, me LUIZIN ngele Gisht!
Aksionet të janë djegur në Prill, ndaj mos bën Vetëvrasje në GULF STREAM
Po s’e di, a e kupton ti vetveten, o Djalë, duke kaluar Rimë në Rimë?
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Hej, hezitoj në N’DJAMENA, mes një Shëtitje të ëmbël në Anije me Vela
dhe Eros RAMAZOTTIT në “Rai Uno” në emisionin show: “Viva la Stella!”
A të kujtohen moj Mike, skicat e mrekullueshme romantike
pas zbritjes nga Bjeshkët magjike, nëpër Hotelet periferike?
JETA si VEPËR ARTI idilike dhe përjetësisht në Rishpikje!
O moj Koloristja ime e shtrenjtë, mes Fjalësh plot Flutura mbi Fletë
më vizato siç jam, mes dy Betejave, për Pallatin mbretëror në KRETË!
Jap urdhër, që të adhurohem duke kultivuar Ullinj të zinj, për çdo Festë
përveç Sirenave në Det, kush mund ta zbusë këtë Nomadë të pabesë?

E kam arrogancën e Filozofëve, që më bën të ulërij, mes dy Botëve
të refuzoj çdo nocion Skllavërimi dhe Poshtërimi, në Librin e Shokëve!
Duke parë Rënien e idealeve greke, në këtë Epokë moderne të pa Klas
pos Dashurisë në Shpellat e LASKOSË: A mund ta rikthejmë Kohën pas?
Çfarë mund të propozojmë, për t’u ngjitur lart, tek Zotët e OLIMPIT
për të debatuar me ARISTOTIN dhe PLATONIN rreth dramave të ESKILIT?
Po e vuaj, mungesën e Shpirtit të vërtetë, të periudhave Athiniote
Zakonet tona antike, Rapsoditë, Vallet, Folkloret dhe Eposet Malësore ...
Aloo, e dashura IZABELË, a e lexove Librin e artë të Perëndeshës AFËRDITË
çdo Nxitje pasioni është një Gramatikë unike, për Ndjenjat tona plot Dritë
M’i valëvitë Neuronet e Trurit pa limit dhe m’i ringjallë të gjitha Euforitë
Jeromë BOSHI, mu lut që ta thërras pas Meshës, por unë pata pak Frikë!

Kampion në HELSINKI, në gjuajtjen e Gjyles tokësore, me Forcë kanunore
kur po ua shoh Surratin gri, më kap Ankthi dhe zhdukem nëpër Korridore
Energjia po derdhet shpejt me Furi, për një Arsye, që sinqerisht nuk e di ...
Jeta në horizonte na buzëqesh, me një ironi plot Dhembshuri e Dashuri
Ta zëvendësojmë këtë Çorbë për zi, me një zbulim të ri në Gastronomi
Hello Nastasia KINSKI, a do kërcejmë në Ballon e Lordëve kinezë në ANGLI
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Hapa papritmas, Ditarin e një Zoofili, në MEMPHIS TENNESSEE
Faqen e parë po e gris, sepse Censura nuk e autorizon në ILIRI ...
I varur si Lakuriq nate, në bishtin e një Pande të tredhur
mes Fantazive të pakapshme dhe Vargjeve të pandezur
nga Kinezërirat e dikurshme, në Dinastitë e pamundshme:
luhatem mes mijëra Universesh, me Epshe mjaft të bujshme!

E diel, më 21 gusht 1983 - 2019, në galerinë “Passage 44”, në Bruksel.
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TABLO - 61

KU JANË SHUFRAT E ARIT, NË SIRTARËT E ZONJËS BOVARI
QË U PUSHKATUA SI SPIUNE, NË BERLININ LINDOR, ME TRADHTI
PAS NJË KACAFYTJE, ME NJË OFICER TË KGB-SË, NË NORMANDI
SI PRELUD I HYRJES SË NËNDETSEVE SOVJETE OQEANIT NË VERI

Një Melodrame irrituese, lëshonte Sinjal, në Surratin me kaktuse
E përjashtuar nga Libri i artë, i Yjeve të ndritshme, të Artit të shtatë
në Numëratorin e rëndomtë të Proletarëve: do kesh Jetë të gjatë!
Dhëntë ZOTI, t‘mos humbemi në një Mal pa Thi, me proteza në Këmbë
aj ... i abonuar në Kathurin e Pulave, asnjë Vezë nuk peshon rëndë
para Historisë së këtij Populli të mallkuar, të shthurur dhe të marrë!

Bukuri brutale: Mos e merr “Sirozën encefalike” nëpër Hane banale
duke shpërndarë Ajër të fëlliqur, në këtë Tokë mizerabël, pa Kanale ...
How did you came in HOLLYWOOD? By Mistery Train, poor Bitch!
Në dhomën time si Astmatik, shkruaj si Nevrastenik, me një ritëm tonik
shijoj Ferrin e të tjerëve duke pritur që Victor HUGO t’më shfaqet në Portik
Përveç Krizave ciklike dhe Antivlerave të celebruara, me Stil mediatik:
jemi shumë larg së Vërtetës së madhe, e kjo më dëshpëron, o Mik!
Po shëtis si PJETRI i marrë me Anna KARENINËN, n’hollin e Teatrit BALSHOI
në RUSINË e bardhë ... po përgatitet Revolucioni bolshevik nën Patkonj ...
Çfarë na predikon në këtë Ditë të mbarë, zonja Hana e Parë, dhe ju, o Yje?
Bisedimet e tij plot vonesë, po i acarojnë edhe Ujqërit e egër, në Pyje!
infektimi me Epideminë e Tërbimit nëpër anale, ngjall Epshet sentimentale
Për një intelektual të angazhuar, Politikat janë çështje tepër delikate
krahëhapur të pres nesër në Mesditë, për një Gjuhë të re hormonale!

E mjera GJINETË në PROVANCË, pas një Ndarje të dhimbshme me Mundim
na e kishte humbur shijen e Verës dhe të Djathit “BRIE” zgjimit në Agim ...
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Si e dëshpëruar e Mëngjesit, iu luta Zhan GABENIT, ta shpullonte disa herë
oh Jeta në Nostalgji s’ka vlerë, në çdo rrëzim, duhet të ngrihemi menjëherë
Mirdita o Shpellar, më jep mua një copë Bukë dhe një Dru zjarri të ndezur
që ta përjetoj së paku vetëm një herë, Mirësinë e Njerëzve të pavdekur
Mikpritjen kanunore, prezencën e një Familje, ma dhuro të lutem sonte!
E ndjej që në Zemër, do të vlente më shumë, se gjithë Pasuria e kësaj Bote
ekziston përtej çdo Epoke një Lidhje misterioze siç janë Fjalët e kësaj Strofe
Francis BOA, deshifronte Hieroglifët dadaistë, në një Auditor paralitikësh
gjatë Shizmit të Bitnikëve amerikanë, iu bëra Ballë stoikisht JANKIVE ...
Partizan i Dyshimeve dhe ithtar nihilist, i Mendimeve të larta hipotetike
ia mbatha me Thierry LERMITIN, në Xhunglën e Gjallesave amazonike!

Sipas guximit dhe prizmit, do ta keni një rrogë shtesë, në fundin e këtij Viti
Peshkshitës, në periferi, dëshpërimisht i Dështuar, i fikur nën hijen e Fikut:
ma gjeni një Grua të ëmbël, që ta zëvendësojë Njerkën time të drobitur
që ndonjëherë në Pranverë, të më kashagisi, si një Lopë llapë-shqitur
e të më kërcejë përsipër, si një Balenë baltike, nëpër Ujëra ezoterike ...
do ua di shumë për Nder, e do ju ftoj për një Zamër të mirë, këtë Pasdite!
Na ke rrëshqitur keq, o Zoti POET, me këtë Histori të gjatë, për nam e ibret
pse nuk shko, të shesësh Fruta në Pazar me lezet, si Profeti MUHAMED?
Në Panairin e Librave të rinj dhe të Mediumëve të tmerrshëm afrikanë:
s’dihet a do na dalësh në rregull ... Mistikë tamam apo Hipik pagan?
Ka shenja të padukshëm, një energji e pakapshme, që qarkullon në Gjithësi
s’e di, A mund të flitet për Rastësi, kur e sheh në thellësi, FATIN tënd të zi?

E qetësuar, prej Ditës, që e lashë Daktilografinë për Kinematografinë:
të ftoj në këtë Kanape gri, për një Firmë që përfundon me Pasthirrmë!
Ndoshta, na mungon të dyve një Vidë, se nuk njohim Ndalesë në pritë
të etshëm për çdo Gjë, një Puls i papërshkrueshëm na bën të ecim pa Frikë
Huazoj natyrisht në çdo lloj Arti, duke i falënderuar të gjithë Burrërisht
s‘më tremb as Liria as Fakti ... POEZIA hyn e del kudo, si Era spontanisht!
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Isha Modeli i saj shpirtëror, pa shtesë Çmimi ... shto stërkalat e Pështymës
si orientohen Marinarët, oqeanit në dimër, gjatë Stuhisë dhe Brymës?
Në ceremoninë e Dekorimeve vjetore, përshëndeta Drejtoreshën fajtore
njëmijë Elemente na u vulosën në Trup, pas Mëkatit të fshehtë në Fjetore!
Sentimentet s’diktohen, përjetojmë Sensacione, janë Misteret njerëzore
Muzika na i ilustron mrekullisht, në ca Nota sublime, minore apo mazhore
Fiku! Pa pikë arsye logjike, na kafshoi të dyve Kobra e zezë mbretërore!

I kollofitur nga Mërzia pa fund, vendosa t’ia mbath për Pushime në Katund
një Njeri-Krimb shtyu një Plak të rraskapitur në Metro, i veshur si Kloun ...
I mjeri, s’pati as Kohë të briste “Ndihmë”, se u capërlua sa hap e mbyll Sytë
ç’është kjo Jetë e zhytur në Dhunë? Unë shtanga, nga ky Veprim i ndytë!
E pashë gjithë këtë Skemë, i trembur thellë, ulur në një Kadillak luksi
me një Vajzë-Eskortë, të paguar me Dollarë! Që më raftë zburthi ...
Rutina e përditshme, ka për t’më vrarë! E zbuloj këtë Fakt me përtim
Tutori i saj, kishte Pamjen e një Dose, i dehur me Tekila, gjer në pambarim
Shijonte koret e fundit të këtij Qytetërimi, me Rite pagane acteke
Mendimi im, nuk ka thelb, o ARTUR, po ti, mbaji Problemet e tua për vete
rreth Tavolinës së rrumbullakët, po shkrihem si Dhjami i Fokut në Furrë
le t’i kërkojmë ca Zgjidhje, kundër fenomenit të Skadimit, këtë të Shtunë ...

Ta pyesim Jessica LANGE dhe Catherine DENEUVE, në Sallonin tim të ri:
Deri ku është kufiri i Orgjisë ... se po digjem komplet në flakë, si Kocomi?
Pas zakoneve të NATALISË, mbajta një Fjalim politik, mbi Pelenat e saj
e ka zënë Lija këtë të ngratë, ndaj me ngashërim si Burrec i saj, po qaj ...
Elozhet mbi Engjëjt s’vlejnë! Fati i saj është shkruar në rrjetë Merimange
ndërsa Lëvdatat tuaja, preferoj t’i hedh në Banjo, gjatë një Shmangieje!
Më reduktuan në statusin e Vejanit, i dekoruar nga Shteti plot mashtrime
“Post-Mortum” në lagjen LA COURNEUVE, s’di si ta zgjidh Dilemën time?
Pensioni më mjafton, për një Kasolle me Kashtë dhe tri fletë Sallatë
në kohë Shiu, apo në Acar, jam një Shembull mjaft perfekt për Gallatë ...
Për t‘mos u lëpirë, nga gjithë këta Viça të mëdhenj, të racës holandeze
Teorinë e grazhdit me Krunde të ziera: do e lë, për Halla dhe për Teze!
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Ka dekada që po i studioj, me Observime letrare fine, Jetët tuaja mizerabël
Dashuritë e stërkequra nën avull dhe Seksi i fshehur në dekapotabël ...
Veturat e shtrenjta, Vilat e milionerëve, Pishinat dhe Jahtet rreth Plazheve
Vrasjet tinëzare për Biznese të zeza dhe pastrimin e Lekëve në disa Parajse
Më thuaj sinqerisht, o e Dashur: A e preferon Shpikjen e përditshme
apo Rilindjen e vazhdueshme, me Metamorfoza të mundimshme?
Mbylle gojën, Zagari i dreqit, se je bërë si Megafoni i Maçokëve
shëtite Qenin tim të parfumosur, gjer ta kryej lyerjen e Flokëve!

Keçi në katërshe, është e vetmja Hapësirë e mundshme, për Argëtim
për ta evituar Katastrofën e madhe, të fus në një Kafaz për eksportim
Cirku modern i CEZARIT: çdo gjë në Show, Zhurmë, Dhunim e Ekzagjerim
në Gramatikën algoritmike: ekskludojmë çdo Ndjeshmëri e çdo Mendim!
Kush nga ju mund të thotë: çfarë fshihet në miliarda Yje të Galaksisë?
nuk jemi vetëm, o Trim i Malit ... do ketë Krijesa, përmbi nivelin e Dhisë!

Ah, e mora Pjatën e tij si helm, me Sherr dhe Poshtërsi, mbushur deng
më dha një Dhimbje barku në ekstrem dhe vuajta, si Dashi në ujem ...
Në Barkat e dikurshme faraonike, i zbraza Zorrët në kallamishte
gjatë sezonit të Skive formuam në Piste, ca specialistë të Hieroglifëve
Për befasinë time të madhe, Guidi MISHELIN, m’i akordoi dy-tre Yje
në inaugurimin e Gjellëtores sime, më erdhi Alain DUKAS, me disa Qyqe!
Po i falënderoj intrigantët e Oborreve, të cilët më kërkojnë Para dhe Ofiqe
falë tyre, kamë fituar këtë Status, dhe ftoj Nomenklaturën në piknike ...

Shtrati im është një Xhungël danteske, ku përkëdhelemi në Përleshje
në dehurinë e dy Tigrave të dashuruar me njëri-tjetrin, me Ngërdheshje
Ma përcakton një Listë të gjërave, që mund t’na sigurojnë një Lumturi
do ta firmos Çekun sonte dhe do t’ia dërgoj Dyqanxhiut në MIRADI!
DEPARDIEU: në emër të Zotit dhe të Djallit, feminiteti yt më frymëzon
po kur mbron në provokim Diktatorët më të zinj të Botës, vallë a mendon?
Hiq dorë more Bufon, e mos na ngatërron, me Lodrën e shqyer të Tellallit
mund t’ma sqarosh pak më mirë, në atë Kohë, gjithë Fushatën e Ballit?
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Po i mendoj gjithë këto Shtete afrikane, që nuk kanë, as Ujë të pijshëm
e mjera TOKË e shkatërruar dhe aq më shumë e banuar, me të Padijshëm
por aq më pak e banueshme, nga Njerëzit me një Moral të fëlliqur ...
Demokracia, ka ca punë, o Burrë, e jo me plaçkitur përditë, Farë e Fisin
si t’ishim Armiqët e mallkuar të kësaj Toke, të trashëguar prej Gjyshërve!
Snobizmi yt ferratak, m’i anuloi të gjitha Paratë mujore të Qirave
që m’i plaçkiti ARRABALI, në bashkëpunim me Bandën e Zullumqarëve
Merru me Teatrin absurd surrealisht, ti Mik, e mos hyn në Territorin tim
i rritur si Autodidakt-Jetim, jam ende një Aventurier komplet në Mbijetim
A të kujtohet, ku ke fshehur Drogën? Shko shpejt me SONJËN për ta marrë
Perëndimorët i duan iluzionet, le t’ua shesim atyre, që kërkojnë Përrallë ...
Pa gjë normale as program të mbarë: Narkotrafiku pushtoi çdo Mëhallë!
po kësaj Rinie të shkolluar: çka iu propozoni si Pushtetarë, pos me dalë?
Nën një Hipnozë morale, i rashë vizë, çdo Metafore të njohur dhe banale
ti në Pleqëri, u pendove për Mëkatet e tua, por more Faljen episkopale ...
Flokët gështenjë të onduluara të kanë hije, janë të arta nën Dritën e Qiriut
Frustracionet janë helmuese: çdokush duhet ta shijojnë, Jetën e një të Riu
Le t’i rrëshqasim Gishtat magjibërës, mbi Lëkurën e butë të Gjirit
mbi Trupin si llokum arrash, të një Aristokrateje trashëgimtare të LUIGJIT
Ta luajmë një Partision të gjallë, në Solfezhin e paparë të Erotizmit!

Me gjithë këtë inspirim sarkastik, ç’bën ky Viç armik, në Anijen romake
jemi lodhur o Gazetarë me informacionet tuaja të paverifikuara dhe opake
Metafizika ime, e ka Aromën e hollë të Dredhëzave të egra, anash Borës
nëse BERGMANI s’është dakord, po konvertohem direkt, në Frat i Kurorës!
Ish FAN i viteve 60, e ri-imagjinoj BOF BLUEZIN, e një Gjenerate pasive
a mendon ti, që do të rri gjatë në Këmbë, si MËSUES i Çiliminjve?
Në Tribunalin Penal të Apelit: nuk ia vërshëlleva fare Franceska NELIT
ALONE IN BABYLONE, it’s so crazy ... but what about you, Mister DAVID?
Konkludim i Marabutit të SPLIT-it: mos e harro Jetën dhe Veprën hyjnore
të Shën Françeskut të ASIZËS, që vdiq pa pasur gjatë shekullit një Dashnore
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Një Melodramë irrituese, lëshonte Sinjal, në Surratin me kaktuse
e përjashtuar nga Libri i artë, i Yjeve të ndritshme, të Artit të shtatë
në Numëratorin e rëndomtë të Proletarëve, do kesh Jetë të gjatë ...
Dhëntë ZOTI, t‘mos humbemi në një Mal pa Thi, me proteza në Këmbë
aj ... i abonuar në Kathurin e Pulave, asnjë Vezë nuk peshon rëndë
para Historisë së këtij Populli të mallkuar, të shthurur dhe të marrë!

E premte, më 26 gusht 1983 - 2019, në Parkun Schuman te Brukselit.
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TABLO - 62

TITULL HIPOTETIK, PËR T’U GJETUR NË GJENDJE ESËLL:
NË TË GJITHA MUNDËSITË, E KOMBINIMEVE PLANETARE
TË NJË LOJE SHAHU, ME FIGURA FEMRASH MITARE
DHE KOLEKSIONIN E SHIRINGAVE TË MPREHTA PENICINALE
TË BLUZAVE TË BARDHA, AQ SIMPATIKE, NËPËR SPITALE!

I defiguruar në Bandill dhe i liruar nga Burgu, si Debil
e kidnapova si një i droguar, Salvador DALI-në, në Papamobil
fare pa e menduar: pa një Arsye të dukshme dhe pa asnjë Fill
por me një Slip transparent, si të isha Aventurieri John STIL
Më me Armiq në WALL STREET, sesa Agjenti i sprovuar DODIK
pa Para, pa Dashnore dhe pa një Bursist llafazan, si Mik ...
hapa Konton bankare në PHOENIX, por m’u dogjën Flatrat si Feniks!

O Krijesë primitive ... zgjoi sa më shpejt Hormonet afektive
me rastin 200 vjetorit të Revolucionit borgjez francez
lëshoje Marsejezën dhe këndo si Gjel i larmë, në Mëngjes!
Eij, ju Femra elegante të PARISIT, në Diellin e praruar të Pranverës
sipas mixhës Blaise PASKAL, Bastit metafizik dhe grupit të Black-Panterës
kemi harruar për t’u dashuruar me Çelësin magjik, që nga epoka e EVËS!

Nëse nisemi nga Principi IKS, që asgjë nuk harmonizohet me asgjë:
unë çuditërisht shkoj me gjithçka dhe për Modën se çaj trapin, si një Gdhë
Përballë PASIONIT të pakufi, më në fund, çdo Gjë vlen sa një Baski
para Amnezisë që po fryn me Shpejtësi, të gjithë kërkojmë një Përjetësi!

Firma, do ia paguajë Paratë e Vakancave dimërore, Birit të Derrit
vazhdoj me Policinë e Sigurimit, i varur mes Parajsës dhe Ferrit ...
Dëgjoje muzikën e Miles DAVIS-it, për të dalë nga kjo Sferë, si përherë
është e nevojshme për çdo Njeri në MALËSI, për të ndërruar Atmosferë
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Kultura me një mijë Figura, na ndan nga Djalëria dhe na bën Burra
Dija të çon në Urtësi, dhe me gjithë këtë Pjekuri: iu reziston Furtunave!
Për t’i kuptuar të Vërtetat, le të tentojmë, që Botën ta rizbulojmë
t’i vendosim Gjërat në pyetje dhe të shohim, sesa do qëndrojnë?
I shpëtuar gjallë, nga të gjitha Ekzagjerimet tokësore dhe kozmike
po luaj Rolin e një Aktori të distancuar, me ca Fraza ironike
i një Vëllai të vaksinuar, që distilon ca Këshilla, të vaditura me Zjarrfikëse!
Pas Eksplorimeve anarshike në Mbretërinë e pa limite:
U zhyta në Heshtjen e thellë, në shkundjet dhe rrënimet sizmike ...
Më thoni të nderuar: çfarë bëni për ta konservuar Magarinë tuaj simpatike
duke lexuar Libra të trashë, në Plazhe, në Tramvaj, ose në Qendra klinike?
Nuk dini t’ia pini Nektarin e thellë Veprës, lexoni kalimthi si Ariu në shpellë
mirëpo, e ndjeni vetën mirë, pasi që Modat shoqërore, iu kanë tredhë ...
Kur Lidhjet na shkëputen dhe në Galaksi, dominojnë Mendimet e shkreta
çdo gjë shkapërderdhet në Hapësirë dhe rikthehet në Djathë FETA!

E siguroj Sezonin tim seksual, përmes Kartolinave të gjetura postale
një Orë të shtrenjtë “CARTIER”, që e bleva me Paret e Zonjës mitare
I stimuloj në pikë të diellit, Vetitë e mia sharmuese, duke e ngrehur Çadrën
disa Çarter me të deprimuar, na u zbrazën afër Plazhit dhe unë filloj Farsën
Jeta është Film - Teatër - Komedi e Tragjedi, sipas kohës dhe rastit
s’ka nevojë për shumë Filozofi, për ta konsultuar PLATONIN as SOKRATIN
J’ua ofroj në shenjë Mikpritje, një gotë Raki, e një Akullore plot Fruta
duke i kashagitur, sipas Kontekstit me Tuta dhe ëmbëlsuar me ca Batuta ...
Avé JUL CEZAR: të rekomandoj, që t’i llomitësh të gjithë, në Arenë antike
gjer sa t’iu merren Këmbët dhe të rrëzohen të sëmurë, në Gjendje kritike
“Lidhje të rrezikshme” - Strategjia e Merimangës, na jep rezultat me Miza
ndërsa Sportiviteti në Shtrat, zbehet me shpejtësi, kur na thartohet Gjiza!
Kalkulim i Hijeve, që na ndjekin përmbrapa, sipas Stilit të ri Makiavelian:
besoni në çka t’iu them, e mos kundërshtoni në Harem, Planin kuinkenal!
Në dialogun mes Qenies dhe Mosqenies, çfarë mund të mendojë Perëndia
i ulur mes Kullave të BRYZHIT dhe GENTIT, vështroj tri Kukullat e mia ...
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Pasuroni brendinë tuaj duke i zgjedhur Mobilet e Zehërimit të madh
këto Skema të kota, a vlejnë sa Motra e Arabit, që është shtrirë në Livadh?

Kam dashtë aq shumë e më kanë dashur pafund, gjatë Festave në Karnaval
si e kupton Djali im pas ca vitesh, një Univers aq të lirë, të pasur e pa Skaj?
Tash e mbas, do marr leje Pushimi, deri në Pranverën që s’ka me ardhë
Bleta vjen dhe i fekondon gjithë Lulet e EDENIT, të cilat s’i kemi parë ... !
Urdhëroj që asgjë t’mos më imponohet: se do dënoheni me Burg, si qen
POETI vepron me Shpirt, me Energjinë puro që i vjen dhe i shkëlqen
sipas inspirimit që ka, Zërit që i shpërthen, në Botën që e gjen ...
Mos të ma rëndojnë Kokën, hija e një Kujtimi, që më ndjek si një Fantazmë
çdo GJË nuk do ta njohësh: zbuloje, afirmoje, kundërshtoje Frazë për Frazë
Në “CANAL PLUS”, s’pushoi Diskoteka dhe Ëndrrat, po na fshihen si Letrat
Baby JANE: A do na sundojnë për gjithmonë, Zotërit apo Dreqërit?
Kërkojeni “Esencën e Ekzistencës” si një Gjilpërë, në Mullarin e Sanës
më kujtohet kur isha pranë Teje, i rrezatuar nën rrezet misterioze të Hënës
Nëse të merr Malli për mua, mund të më shkruash në Adresën letrare:
Posta e Humbur, në ishujt BALEARE, derisa t’iu kërkoj Falje dhe Pare!

Bllokazh qafe në Fshatin flaman PYT ... Fërkojeni mirë këtë Artist shqiptar
i cili, na i hap Kllapat dhe refuzon t’i mbyllë, si të ish një Malësor druvar!
A mos është Biri i një Katundari të pamend, siç thonin Prindërit e TEREZËS
na u kanë grumbulluar, një divizion Tankesh, rreth Kufirit të PREVEZËS ...
Ndalesat janë të palejueshme ... do të të ndjek, aty ku do të shkosh, o Trim
n’Armatën Republikane irlandeze, me VIOLETËN, morëm të dy një Vendim:
Deklarata bazë e Udhëheqjes, do shpallet, pavarësisht nga Vullneti im!
Dallëndyshet mbërritën në LASA të TIBETIT, “Oh Pulë, moj e ëmbla Pulë
do t’i shpupuris Fletët në Kaçubë, kurse Dhelpra do merret me tjetër Punë
E imagjinoj një Vend përrallor: EDENIN e të Çmendurve puthadorë
Nimfat e ardhur nga ATLANTIDA zbarkuan vonë në No Man’s Landin yjorë!
Me u rrezitur si idiot në KORFUZ, është një Art në vete, o Djalë me namuz
leje Sharlatanizmin dhe përgatite profesionalisht intervistën, në CNN News
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Betohemi që Nëna e tij Bufe, në vend që të pjellë një Njeri, ka bërë magji
dhe na ka sjellë një Zhapik të larmë, i cili ka emigruar si Reptil, në NAMIBI
Sipas Umberto ECO-s: Qeshja vjen nga Dija ... Serioziteti nga Butaforia
Thyerja e Bankës Shtetërore të MONAKOS, një javë pas Kazinosë, bëri bujë
tani për t’i ndarë këto Thesare: ju propozoj, një Stazh të gjatë në Gjumë!
Pasqyra hipnotike shkundte para nesh, Petale Lulesh në zgalesh
le të mbijnë Lotuset, në çdo orë të Lumturive tona, e Bosi t’na përqeshë!
Policia e rrethoi gjithë Lagjen, me forca të shumta, duke bërë pak rrëmujë
do vriten injorantët, që dalin pas Shtetrrethimit, për të blerë Bukë e Ujë ...
Palëvizshmëria, më ka përqendruar në Sensin e Nderit, po e them me takt
Charles BRONSONI e pa Diellin e kuq, dhe e vizatoi në mbrëmje, me Laps!
Ta pimë këtë Verë të kuqe, Shkëlqesia juaj, që ta humbim Mendjen tonë
Kryetari i Gjyqit të bekuar mori vendimin: Kryqëzatat të shpallen më vonë

Me gjyzlykët astronomikë të NAZES, pas një vit Prova, në CAP-CANAVERAL
e pashë për mrekulli, Dimensionin e Ekstazës dhe dola nga Trupi im astral
Je në Territorin tim, more Shtazë, klithi në Megdonald, Rojtari në PRAGË
shporru të Xhumanë dhe kosit Grurin në BANATË, pasi i ke Xhepat thatë!
Kultura ime gjenerale, ka ca Mangësi të mëdha, e kjo keq më trullos
po marr ajrin e Lagunës, para se të udhëtoj me RIHANËN, për BARBADOS!
Sipas LERUA LADYRISË: Historisë së Njerëzisë, si gjendet fundi i dumës
as në Zonat e ILIRISË, as në Fushat e PESHKOPISË, as në Malet e KRUMËS ...
I konceptova ca AVIONË të Linjave të përditshme, me Ngjitje të frikshme
që në Luftërat shkollore, skenarizoja si Fëmijë, ca Strategji të rrezikshme ...
Para se t’na bombardojnë pa Mëshirë, të strehohemi në luginën PANSHIR
Libri i brendshëm, s’ju flet atyre që trafikojnë, për një Jetë më të mirë!

Gjatë sezonit të Gjuetisë së Shtrigave fitova me tregti Veprën e SHEKSPIRIT
a e dini, ku kemi mbërri, me Problemin e ashtu quajtur të VORIO-EPIRIT?
Kontakti intim me Lartëhutinë e tij ishte i kotë, se më la me Bythë për Tokë
Mirëdita zonjë: ma jep një Samun plot Qebapë, me një Kos dhe një Sokë!
Edhe pse nuk e dimë: Misteret na sillen tash ca Shekuj mbi Kokë ...
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Një Bletë e qetë, e fekondoi Kafkën e KAFKËS, në kopshtin e AFËRDITËS
xhiroja një Metrazh të shkurtër afër MIRDITËS, nën variacionet e Dritës
Ta lemë në Mulli, këtë Kakofoni hibride, pasi nuk di, sesi do përfundohet?
për çfarëdo tjetër Mjeshtri në Poezi: askush prej jush, s’mund të ankohet!
A mos e kemi hequr nga vetja, Veshkën e djathtë dhe gjysmën e Trurit
për ta eliminuar Koshiencën tonë, me Falangat kuqaloshe të KATULIT?

Stuhi e madhe në QIPRON greke, m’i bëni të fala MARAGARETËS
pas së Dielës, mos më pengoni, se dua t’ia filloj pak Dietës ...
Ju ftoj pa Ftonj, në një Konferencë shkencore në MARS, që në vjeshtë
me të Revoltuarit e “BOUNTIT”, sigurisht nuk do jetë e thjeshtë!
Më kapën në Flagrancë, me një Kuti ëmbëlsira, e ca Shishe shampanjë
si Britanik historik i vjetër, ëndërroj të rikthehem sërish në BRETANJË!

I defiguruar në Bandill dhe i liruar nga Burgu, si Debil
e kidnapova si një i droguar, Salvador DALI-në, në Papamobil
fare pa e menduar: pa një Arsye të dukshme dhe pa asnjë Fill
por me një Slip transparent, si të isha Aventurieri John STIL
Me më shumë Armiq në WALL STREET, sesa Agjenti i sprovuar DODIK
pa Para, pa Dashnore dhe pa një Bursist llafazan, si Mik:
hapa Konton bankare në PHOENIX, por m’u dogjën Flatrat si Feniks!

O Krijesë primitive ... zgjoi sa më shpejt Hormonet afektive
me rastin 200 vjetorit të Revolucionit borgjez francez
lëshoje Marsejezën dhe këndo si Gjel i larmë, në Mëngjes!
Hej, ju Femra elegante të PARISIT, në Diellin e praruar të Pranverës
sipas mixhës Blaise PASKAL, Bastit metafizik dhe grupit të Black-Panterës
kemi harruar për t’u dashuruar me Çelësin magjik, që nga epoka e EVËS!

E shtunë, më 3 shtator 1983 – 2019, në Shtratin tim me Pupla pate, në Bruksel.
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TABLO - 63

SEKSUAL HEALING I LARTMADHËRISË SË TIJ, MARGARINI I TETË
NË MINISTRINË E LAZDRIMEVE, QË PRODHON “EPRUVETË” ...
PSE PRINCI VRASËS, BIR DEMONI, I PAGUAN BASKËT SPANJOLLË
QË PAS MBLEDHJES SË BONIT: TË KORREN TAKSAT VJETORE
DHE T’IU HIQET MASKA POSTMORTORE, OPOZITËS DITORE?
QË MË VONË, POPULLI TA ADMIROJË, MBI FUSHA DHE KODRA
SUPERIORITETIN E TIJ PRINCËROR NDAJ TUFAVE TË MORRAVE ...
NDËRSA RROTA SILLET, SIKUR SHQIPONJAT TONA MBI VALBONË
POR LAVDINË E RREJSHME, DO IA ÇUKISIN VONË NË TETOR
KORBAT DHE SORRAT, NË OBORRIN KATROR MBRETËROR!

Pallje e një Topalli sqimatar, me Alzajmer të rëndë, për të qarë
i cili ka investuar si Budallë, gjithë Amnezinë e tij të parë
në Tregun e çrregullt spekulativ dhe ndërkombëtar imobiliar
Përmirësojani menynë e ditës, JACK Gjakatarit të TAMIZËS
që ta vazhdojnë Punën e tij, me Pardesynë e bardhë të ELIZËS!

Publicitet i Agjencive të Funeraleve, të shqepura nëpër AMERIKË:
gëzojuni Vdekjes suaj, afrojeni për çdo Ditë, që t’iu varrosim në MEKSIKË
trullohuni, argëtohuni, harroni çdo Gjë, e mbi të gjitha, mos keni fare Frikë
Festë e Humanoidëve të bashkuar, në këtë fund Viti të mallkuar:
mos harroni o Burra, që pikërisht për këtë Flamur, jemi dikur përbetuar!
I parruar, përzjeva Pështymën time, në Çorbën e Punëtorëve të mbaruar
mirëpo, Emil ZOLA dhe Çarl DIKENSI erdhën për t’më falënderuar!

Kur e mendoj të Kaluarën, që më paraqitet si një Lugat
më mirë, ta mbyll Portën në prag dhe të largohemi, sa më Larg!
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M’u desh një Durim i madh, për t’i eliminuar Akrepat e Orës së Murit
u zhyta në Volumet e Kohës së humbur, të zotit Marcel PRUSTI
Alen ROB GRIJET, babai i Romanit të ri për zi, tentoi të më hidhte në Hi
si çdo Modë e pafuqi, e imponuar me media në Shoqëri, u shkri si një Qiri
Welcome në Barbecue: të pjekim diçka në Prush, në mes të muajt Gusht
ejani të gjithë, la e pa la, sesa për një Tas supë, s’ju vendosim asnjë Kusht ...
Edhe pse intervenuan me neveritje, Doxhët e VENEDIKUT dhe të GJENEVËS
a mund t’i rikthehemi, në Shekullin 21, mitit të ADAMIT dhe të EVËS?
Të veshur me Veladonë të kuq, në Sheshin e VOZHËVE, pas provës
a mund të ma sqarojë ndonjë Lexues i shquar, masakrën e BOROVËS?
Ndërsa, predikoja Romantizmin e RILKIT dhe pafajësinë e Qengjit
ishim të acaruar, si Atomet e Uraniumit, në momentin e Shpërthimit ...
Mund ta rishqyrtojmë për së dyti, nëse doni, Traktatin e BERLINIT!
Kur do na sjellësh Volumin tjetër, të Librit tënd, o Pupëlor i pamend:
“Guguritjet e dikurshme të Pëllumbave” para të ardhshmit BIG-BANG?

Imagjinoje, një Tablo sublime të Rilindjes italiane, në vapën e Verës
te Minatorët e dalë nga Galeritë e Ferrit, e që Tavernës, ia shqyejnë Derën
N’utopinë time, kam menduar, që ARTI mund ta zbus, Shpirtin e Njeriut
siç na thotë Biri i Thiut: Dielli rrezaton me fuqi, pas çdo Shiu!
E ke sharmin e një BOTIÇELI, nën ndriçimin misterioz, të një VERMERI
kemi ndarë Mendime gjeniale në PRISHTINË në Fermën e Rexhep FERRIT ...
Mos ia teproni, o të droguar, na tha Gani BEGU, se mund t’iu zën Sherri!
Ushtrimet erotike surrealiste, m’inspiruan një ”Kamasutra” alla shqiptarë
DUKI trashëgimtarë në BAR, më propozoi një Biznes, me miliona dollarë ...
Si Borgjez elitar, hipnotizova me Bolshevizëm, plot Proletarë e Katundarë
Okay, po ku janë: “Barazia, Lumturia, Liria, Demokracia, e Lugat me ar?”
Mashtruam gjithë Dynjanë me këtë Përrallë, si t’ishim Zogj këngëtarë!

Kaloj si çdo herë, Ditën time aq të shtrenjtë, pa ndonjë Vlerë të shtuar
mes dy Gjumashëve të trulluar, që nga Agimi gjer në Diellin e perënduar ...
Sipas “Elozhit të Ngadalësisë” të një Autori filozof, ndoshta sot i harruar:
zhagitja e një Bolle, e një Hipopotami në Ujë, na fut në një Kohë të huaj
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kështu ngrihemi mjaft të rënduar si një Buall, për të blerë Bukën e bekuar
Dëgjoj dy llafazane të Lagjes, që shahen dhe rrihen, në Dyqanin e rinovuar
për Tradhtirat e mëparshme, Premtimet e harruara, Borxhet e papaguara
LUCIE my love, në rrokun e tranuar, Trupi yt meriton për t’u skulpturuar
Poeti, ka nevojë për MUZA provokuese e frymëzuese, siç ishte ARTEMIZA
me një “Côte de Provence” në Bregun e Azurit: A thua na kalon Dita?
E hodha Kësulën time, gjatë Lojës me GJYLE, afër Sheshit, nga Hamami
xhiroja filmin e FELINIT, së bashku me mikun tim Marcelo MASTROJANI:
“LA CITA DI DONNA” - na rrofshin Netët tona pranë Femrave elegante!

Zemra ime luhatet, mes Fortifikatave të jugut dhe Kështjellave vikinge
A mos ke pas marrë pjesë, dikur në MËRTUR, në Qeveritë kuislinge?
Magnetizmi i Alain Delonit, me Sy blu magjistarë, duke u rrezitur te Pishina
e bëni një Vajze të pa Busull, që të alivanoset, në Kopshtin e Eglantinave ...
Kultura është bërë sikurse Reçeli, ta hajë kushdo me lugë, dhe Dembeli!
Ata që nuk e posedojnë fare, e shpalosin kudo, me Pallje lopësh laramane
kurse ata që e kanë në Shpirt, heshtin dhe shtojnë Margaritarë në Thesare
a më lejoni që të ik, me Kalë shale për një Pazar, gjer në Postën kufitare?
Logjika puro njerëzore, nuk e mbështet përmbysjen, e Natyrës së vërtetë
inversioni është Modern e në Modë, por krijon realisht, Konfuzion në Kokë
Që nga KLISHI i PARISIT deri në BIG-SURIN kalifornez: Jeta aventurë e Seks
Markezi i SADES pa Sadizëm, është si Henri MILLERI pa Femra, pak idiotesk

Na u ngrit Temperatura e Humorit pa kufi, mes REOMURIT dhe CELSIUSIT
për Civilizimin tonë Perëndimor: çka mendon BUSHMANI i BUSHIT?
Në kohën e Babait tim, nga Malësia e GJAKOVËS, na shpjegonin ca herë:
nuk vepronin si në Diskotekat e BRUKSELIT, të degjeneruar në çdo Verë ...
bëhej Seks fshehtas, në Kullën e izoluar, pa zhurmë, por me Klas e Nder
shkohej me hapa Lepuri tek Jarania, me një Shok të mirë, pajisur me Allti
dashuronte Djaloshi i ri, ndërsa tjetri ruante poshtë, me një Sy në Komshinj
Në Kohërat moderne, një Pleh s’pyet për moral, e shkërdhehet në Tavernë
ka ndryshuar komplet Hierarkia e Vlerave, more Nip i tërbuar, pa Antenë ...
Për një Vend parkingu, një tejkalim me Veturë, mundesh për t’u qëlluar!
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Një Barbar urban, i eliminoi së koti 4 Persona dhe zgjoi Bosin nga Koma
pasi pau Botën tjetër, i erdhi një Vizion nga Koka ... hoqi dorë nga Revolja!
Nuk do përfitoj pamëshirësisht nga KAROLA, në momentet e vështira
pavarësisht, Dashuria e saj për mua, dhe Kurat me ëmbëlsira ...
Polici, ia plasi Gazit dhe piu Birrë në ballkon “in the SOUTH of BOSTON”
s’e di pse, më vinin shpeshherë në LONDON, some Girls from COMECON?

Sesi i shoh Punët rrokopujë me vetveten, bëj mjaft çudi, more Dajë
deri kur, do më vazhdon sipas teje, ky Stil i ëmbël, që shpërthen si Murtajë
Po vetdënohem burrërisht, me shkrimtarin ultra nihilist Georges BATAILLE
Për të mbledhur në këtë RANÇ, Dema, Lopë e Kuaj: S’është aspak skandal
Mirësevini në BIG SHAPARAL, me një Kauboj normal dhe një Plak Gjeneral
që nga zbarkimi në NORMANDI: e kam, të dashur Miq, një Defiçit global!

Asgjë s’më duket më e padurueshme sot, sesa ish Mbretërit e Dembelisë
që luajnë rolin e Viktimës, e fshijnë Paret e ndihmës, në zyrën e Bamirësisë
ndërsa Shoqërisë, ia ofrojnë Gënjeshtrën, me Opiumin e Politikës ...
Po ta rikujtoj ndërkohë, o JULIAN, Biri im Kapedan në ZULUSTAN:
që gjashtë palë Këpucë për gjashtë Muaj, m’i çove në shandan
por të shtatat, do t’i ziej dhe do t’i hash, me Çarli CHAPLIN-in, në lëng ... !
Merru me futboll, a mos bëhesh milioner dhe na blen një YAHT amerikan
jam shkolluar me një Çantë në fillore dhe një në Gjimnaz, more Djalë azgan
ec përpara, studio, puno, trafiko, ose na i bë disa Filma, si Elia KAZAN!

Një e hutuar, bredh në Jeans të shqyer dhe Basketa NIKE, në Qytezën ROL
por GODARI ishte i shtrirë në shtrat, me një ANDOL ... it’s not rock and roll
Mosha kalon e Jeta shkon, idol e pa idol ... është krejt normal, më kupton?
Në vitet e Hitlerit, me Hebrenjtë si do ishe sjellë, më tha SPILBERGU në stol
normal si një Malësor i cili se ka dorëzuar as Armikun e tij brenda në Oborr
Po ti, i dashuri POL, o pinjoll: Pse të merret Fryma? Po provoj t’oksigjenoj
a ma jep rastin, ta përjetoj me Nusen Shamikuqen dhe Shotën, në SHTOJ?
Takova rastësisht një të Krisur, në Portin e PORKEROLIT dhe po e vëzhgoj
mirëpo me Brizhid BARDO-në, e dehur: A ka shanse që të fluturoj?
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I mjeri unë, ç’më gjeti Kiameti! Po tani, pse pikërisht duhet që t’i pësoj
Lepurushet delirante që hallakaten nëpër Skena me repertorin e BALSHOJT
E kam një Vepër plot njerëzi, të konservuar në Turshi, me ca Lakra rasoj ...
Pasi na dha një Dajak në Kajak zoti NORIEGA, alias Fytyrë ANANAS
na ftoi me Lejen e CIES, në një Darkë mondane, në MONTPARNASSE
duke i numëruar haptas para nesh, Paratë dhe Diamantet në Shullaz ...
Por dikur ndryshoi Situata, në Kontinentin e kolonizuar Latino - Amerikan
pra e llomitën dhe e eliminuan, po ata, që e kishin vendosur në Piedestal
me një Akuzë të montuar nga gjithë Dosjet e akumuluara, gjer në Tavan!

Çdo Kafshë, e pabindur dhe kapricioze, do varet në Grepç, në FULL MOON
e përcjellë gjer në Lumë, me gjithë Librat e kuq, të shokut MAO CE DUN
e gozhduar si Shembull për keq, në Shtyllën e Revolucionit kinez
gjatë Vitit të zi albanez, me Fletë rrufetë në Shesh dhe Dragojin që ndez ...
Silueta e Pekinezës, alla MODIGLIANI, më tentoi për një Fërkim përrallor
si i virgjër përsëri, s’mund t’ua përshkruaj këtë Aventurë, plot afsh e dalldi
Kur të kalon një Fat i tillë, mos heziton si i Gjorë, por kape shpejt në Dorë!
Jepi Gaz, o POET, se u rikthyem pa e ditur qysh, në Kohën e Azreti NUHIT
duhet ta adaptosh, për këtë rast unik, ADN-ën, e Mendimit dhe të Gjuhës
para një Mistike të Shpellave etruske, që e tremb edhe Arushën ...
As lirik, as epik: po e braktis këtë Lojë të kotë dhe Pik-Nikun e Fushave!
Kam qenë pa e ditur sepse: çdoherë në Kuriozitet, në Epshe dhe në Etje
pa Vazhdim as Ndjekje, në errësirën e Natës: gjejeni rrugën tuaj me Prekje
Pas vuajtjes së Kurbetit, kam ëndërruar një Meditim, në Kulmin e TIBETIT
në Parahistorinë e trishtë, kritik e nostalgjik, në një Plan panoramik:
po e rishoh rrugëtimin tim antik, gjysmë Tokësor, e gjysmë Kozmik!

I bluaj Ushqimet e ditës, mbi Dosjet e mia të qelbura, me nder e pa nder
në Klubin e Varrosjeve të Jetës, që shkapërderdhë, gjithë Unin tonë në Erë
I kthjelluar me Vështirësi, si një Eskimez në mbijetesë, në SIBERI
shpalos një grumbull Formularësh e Faturash, të shpërdoruara në Batërdi
ku me e ditë, qysh do e paguaj, dikur në ALBANI, gjithë këtë super Liri?
Po më ndjekin ca Policë të frustruar e t’egërsuar, nga një Rutinë plot mërzi
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si Demonët e “Ku-Kluks-Klanit në NEW ORLEANS” - te Kisha TRINITI ...
Mund të më presë Burgu i hapur, me “ROBESPJERIN në BASTIJË”
Revolucioni hanë Njerëz të gjallë, po nganjëherë edhe Fëmijë
gjithë ata, që e kanë nisur në Eufori, janë edhe Fajtorët në Histori!
Shkova në një Koncert ROCK, për t’iu shmangur Vetëvrasjes dhe Tragjedisë
kur s’i njohim të Parët tonë: Çka mund të presësh prej BELGJIKËS?
Luan grupi “Mizerje sociale” sponsorizuar nga Mbreti, Kotësia e Shpëlarë
i thashë Fratit Abbé PIERRE legjendar dhe KOLYSHIT, një ish-mëkatar:
“Ai që është Faqebardhë, pa Faj në Mëhallë, le t’ma hedhë Gurin e parë!”
Shpresoj që ju, o Lexues krenarë: për një Varg, nuk do të më varni në litar
dhëntë ZOTI, që nuk do më trajtoni, si të isha një Palestinez në GAZA
Hello Bernard BLIER: vendose Provokimin tim në Ditarin tënd, se plasa ...
Në këto Linja telefonike pa çmim, llafosjet e Rosave, s’po kanë mbarim!
në varrimin e ZOGUT të parë, Babai im plot inspirim, pat mbajtur një Fjalim

Bark-bosh pa asnjë Grosh, me ideale madhore
shkova për të lypë Lëmoshë, në Armatën popullore
Boll të kam pa, deri tani, ka aq shumë Dele të shkreta, që ecin mbi Shina
të Dështuar, që presin çka nuk vjen, të Sëmurë kronikë varur nga Medicina
N’autostradën e pafund, e mendova Arratisjen, e Emigrantëve nga Lindja
Hallexhinj të panumërt, të cilët i pushton non stop, Mjerimi dhe Vetmia
me Vanesa PARADIS, thirrëm “JOE LE TAXI” për t’i eksportuar ca Zhele
më pat thënë në Mulli: “Na lodhe Burri i dheut, me gjithë këto Mesele!”
Shko, e gjej nga HOLANDA, ndonjë Pijanec, që e ka harruar “Kamorra”
jetojmë në Botën e të Nënshtruarve, ose në Diktaturën e Horrave ...

Në rrugët pa rrugëdalje, të një Spiuni për CIEN
më erdhën në Flashback, ca Skena me të Bijën ...
ARMENIAN i vetmuar, me Masakrat turke mbi Shpinë:
Filmat e Vëllezërve të vrarë, na u printuan në Retinë!
PINOÇETI e tundte Kokën, gjatë Paradave të Forcave t’armatosura
ndërsa unë dhe ti, kishim Çarçafët e shpupuritur, thjesht nga Mosha
Grupe kriminalo-ushtarake, me Teknika torture të përsosur ...
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Zhdukje sistematike pa Prova, që mund t’i dijë, vetëm Toka!
Pse e kanë të gjithë këtë Fiksim, një maniakëri, për të tmerrshmen Koloni
për Disiplinën naziste, Psikologjinë staliniste dhe Kultin për idolatri?
Po e thërras Rushë BRAHIMËN, për mëshirë, në Urgjencën spitalore
Bota po na sheh, por Dënimi, s’dihet nga na vjen, me Politikat iluzore ... ?
Ta marrim gjithë një Fshesë dhe të vijmë, në Godinat e Shtetit
për Pastrimin, e Aferave të shkreta dhe Krimet e fshehta ...
Dihet mirë, që pa një etikë serioze, asgjë nuk do rregullohet
se Dosjet s’i pëlqejnë Mbretit, po ndoshta, as Prokurorit!

Arti i vrojtimit, të Zogëzave nacionale, me Dylbi gjermane
gjatë notimit nëpër Pishinat publike, u përputh me Psikiatrinë LAKANE
mungonin HAMILTONI dhe BALTUSI, për ndonjë Pikturë mjerane ...
U shfaqa papritmas mes Turmave, me Hite arabike e Ritme amerikane!
Kjo Kullë ka pasur Besë e Nder, o Djalosh
ç’të duhen të tilla Pisllëqe, more Kodosh?
Ke të drejtë o Babagjysh, por ishin Ritet e rretheve mondane parisiane
atje, s’vepronte Kanuni, por Perversiteti i intelektualizuar, i LIRISË totale ...
Vishu me Tirq, o Çun, mbaj Zakonet, ndizua Cigaret gjithë Burrave në Odë
ua mbush Gotat me Raki dhe dëgjojua mirë Muhabetet, si t’ishe në Shkollë
Engjëlli GABRIEL më kish stërvitur t’u ikja Sulmeve, t’i evitoj Kurthet e Jetës
Serge GAINSBOURG, do m’i paguan Faturat e Kerrit dhe Pushimet e KRETËS

Pse duhet të punojë si Skllav, me italianët e BELGJIKËS nëpër Miniera?
VALONIA mbahet me social dhe Socialistët s’i zen më Dera: rroftë Klientela
Me 14 korrik 81, në Parkun e ELIZESË, gjatë Festës kombëtare franceze
MITERANI më tha: “Çfarë halli kanë Kosovarët, pse s’rrinë urtë në BALKAN
ua jep Dorën shqiptarëve, e ta gëlltisin Krahun si Mishin e Deles n’aksham”
Dola nga një Diskotekë e famshme të Hegzagonit, BENDUSH që në mëngjes
Mick JAGGER-i, humbi linjën e Metrosë, për të zbritur në Stacionin BARBÈS
më dekoncentroi një Krijesë gjeniale, ngaqë lexoja një ese mbi AVEROÈS ...
Ç’është Miti i kësaj Beteje tek Fusha e Mullenjave, po pastaj Realiteti?
Pse funksionojnë shumë Popuj, me të thashethemet e Miletit?
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Le t’i faktojmë të gjithë Evenimentet, përmes Arkivave dhe Bibliotekave!
Tani më falni, por kam takim me Pierre EMANUELIN, te Kulla e EIFELIT ...

Ejani, ta ushtroni Forcën e qetë, me dhjetë leksione Keçi alla kaliforniane
mos harroni, që kemi pas pastruar Fermat dhe Stallat e Lopëve flamane
vjedhur ca Vezë si Minj, ku çukisin Kokrra misri, Pulat e mëdha laramane
Po, po, o Miq, kemi punuar si Buburrec, ditë e natë, në Furrë e në Mulli
por falë ZOTIT dhe kësaj Gruaje plot sojni, nuk cofëm unit në këtë Shtëpi!
Këndonim në pikun e Vapës plot energji, si Gjinkallat e korrikut, nën Bli
Kjo Botë, do disiplinë ... nuk shkon çdo Gjë, sipas qejfit tonë personal
RIOS MONTI po ngjitet në Qiell dhe po ua tregoj Historinë time si Kaporal...
Cilën kuzhinë përrallore, na përgatite, o LORINË, për këto Krishtlindje?
me Miliona t’ekziluar dhe dhjetë mijë të Vdekur, të masakruar në ikje
waou, na lodhën Gjeneralët apo Kolonelët, e auto-proklamuar, në Fikje ...
në Tripoli, Bagdad, Kabul, Guiné, Kongo, Karacas e Santiago ... sipas Lokës
t’ulemi me Këmbë mbi Tokë: si do na gjykojë Historia, evolucioni i Kohës?
sido që të veprojmë: Populli do na kërkon llogari, e mund t’na pret Kokën

Mjerim total, për t’u hakmarrë mbi Kafshë, ose mbi Kurva, në TAILANDË
Turizëm seksual: A ky është Dinjiteti human, që e ka pushtuar Dynjanë?
Duhet me jetuar o Bir, me e siguruar Bukën e gojës, shkollimin e Fëmijëve
kur s’ke asgjë në vijë, si Zgjidhje normale, dikur do iu largohesh Kërkimeve
ose do vetëvritesh nga Dëshpërimi, ose do shitesh si të tjerët, përtej Etikës
Mund të vazhdojnë lirisht Hulumtimet, e Komisarit MEGRÈ në LEZHË
nëse e keni një Rol për mua: do shkoj për dy Javë, në SAINT-TROPEZ!
Pse duhet, që t’i duroj Tërbimet e një Plake dhe Gërvishtjet e një Maceje
më kanë hyp të gjithë Zullumqarët në Qafë, e pra isha një Burrë esnafë!

Në të gjitha Lidhjet martesore, të dala prej dore, Krimi është Kulmi iks
një Pasion patologjik, që mund ta përqeshni në Emisionin: “Fare Fiks!”
Ndjenjat janë aq të furishme, të pakontrolluara, si një Tërmet që të shemb
sipas Shefit të Agjencisë funerale, pas vizitës në Morg, Pol FORI piu Helm ...
He, të mjerët ju për Mend, fucking Men: Jeni t’abonuar për në Xhehenem
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për një Bythë gruaje të huaj: jeni në gjendje ta shisni gjithë këtë Vend!
Presidenti Georges CLÉMENCEAU vdiq në Saraj, gjatë një orgazmi magjik
punoi, sa punoi, si Heroi, por kështu përfundoi Presidenca e tij në Publik ...
Më lejoni që ta vazhdoj, se ulur mbi këtë Stol, mjaft bukur po ëndërroj:
AJO që ma zbrazi Kasafortën, le të vijë pa Portofol, se do e dekoroj
në ditën, kur Marinarët e AMSTERDAM-it , të vetmuar në një Vapor
do martohen me Dashnoret e Haremit dhe të Haramit, në HONG-KONG!
Nuk do ju përgjigjem sa të jam gjallë, as Sorrave, as Kambanave
u bëmë Njerëz t’artikuluar, në Reflekse pavloviane, si Këlyshët e Dasmave
Ah, sa i bukur është në Shikim të parë, gjithë Evolucioni, sipas DARVINIT
u ktheva nga Peshku në Ka, e dikur tutor Prostitutash nëpër Vitrinat e LILIT
Mirëpo, harruam Kryemjeshtrin e parë, Arkitektin e paparë të Fillimeve ... !

Po mbroj përsëri, Kauzën e madhe të Lojës dhe përbërjen e Birrës së ftohtë
qysh se e mora, Titullin e Damave mes Pionëve: e kam Xhepin e ngrohtë!
Me mikun tim Jacques CHIRAC, pinim Korona e hanim Koka viçi në bajrak
Prit pak! A mund t’i deshifrosh Hieroglifët e këtij Trullani, more Hallabak?
Nëse dëshiron një Teknologji moderne, ajo e Eletroshokut, mund të shkojë
për çdo Aparat, që zbret direkt nga Kamioni, sipas romanit: INDIA SONG
adresoju Shkrimtares indo-kineze Marguerite DURAS, pa protokoll
ose Shqiptarit tonë, të italianizuar Robert DE NIRO, te Kafja “JOHN“!
I jashtëzakonshëm ky Libanez albanez i RIO de JANEIROS, që çdo gjë guxon
për fat, nuk janë të gjithë të Droguar, si ky Klon ... gjithë Jetën në aksion
Mund ta kishim lënë më mirë si Hamall, për t’i drejtuar Karrocat në TIRANË
ky Teveqel bark-madh, e ka një Apetit balene, për të përpirë Babë e Nënë!
Marshonte në Fushatën elektorale, të Katekizmit proletar, si Korçar
me pesëmbëdhjetë për qind të votave në Senatin, plot Qen dhe Klosharë
STALINI, ia këndoi një Këngë tek Veshi, me njëzet e një milionë të Vrarë
për Lirinë e Bishave komuniste dhe të Deleve në stallë: futuni në radhë!

Organizuam një Procesion me dollarë, në emrin, e Shën GJONIT të Kryqit
duke iu referuar, Zgjuarsisë së Klerikatit dhe Mësimeve të vjetra të Gjyshit
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Ta përshëndesim largpamjen e Papatit dhe kokëfortësinë e Cjapit
veshur me rroba të arta, si tingëllojnë Lutjet, në Pallatet e VATIKAN-it?
Çdo lëvizje bovine e ovine, e Shtetit, na paralajmëron ardhjen e Kiametit
na imponon Pastrimin e shpejt, për ta shijuar të qetë, Alkiminë e Mëngjesit
A thua, ngjyra dhe toni i lartë i Zanoreve, do e rrisë rëndësinë e Këndesit?
Na i këshilluan, ca Tunike anti Mushkonjë dhe anti Ebolë, mjedis AFRIKE
iu rikthyem në mesditë, Kafshëve shtëpiake dhe Zakoneve tona antike ...
Me këtë lloj Vepre ekstreme dhe globaliste: s’ka shanse për asnjë Çmim
mos ia këpusni rrogën mujore në PRESPE, së paku, Sekretarit tim anonim!
Lëri llafet e kota, more Renegat i të dielave ... si mund të flasësh për Krijim
ke hipnotizuar të Pafajshmit që s’e kanë pasur në Bar, kurrsesi atë Mendim
që kanë votuar për ne, besnikërisht e verbërisht, pa asnjë Paragjykim ...
Do të varesh, në MISURI të SHBA-së, për Agjitacion e Propagandë
“For you, my poor MEN në dekadencë: it will be, your LAST DANCE!“
Nga mesi i Marsit, deri në mes të Gushtit, me lejen e Hysen PRUSHIT:
do udhëtoj në “Harley Davidson” on the Road 66, me Jack NICHOLSON
në Kontinentin amerikan, mes INDIANËVE të fundosur në Alkool
në këtë Tokë të pamëshirshme, ku edhe Seriali i KAUBOJVE, po mbaron
EASY RIDER, GUYS ... with ERIC CLAPTON in the GREAT CANYON!

I shpëtuar nga Transfuzioni i gjakut, i një Motre të panjohur domenikane
tentova ta thajë Detin e vdekur me Lugë, në emrin e Riteve pagane ...
Mu rikujtua Paul SEZANI duke pikturuar me pasion Bjeshkët e PROVANCËS
Malin e SHENJTË FITORËS, si t’ishte Kulmi i Kulmit, epiqendra e Ekzistencës
Nëse, në Muajt e ardhshëm, s’jeni të inspiruar, e nuk iu lind diçka e re:
ta mbyllim këtë PIKNIK në Dhé dhe të fluturojmë së bashku, përmbi Re!

Publicitet i Agjencive të Funeraleve, të shqepura nëpër AMERIKË:
gëzojuni Vdekjes suaj, afrojeni për çdo Ditë, që t’iu varrosim në MEKSIKË
trullohuni, argëtohuni, harroni çdo Gjë, e mbi të gjitha, mos keni fare Frikë
Ta heqim përfundimisht, nga qarkullimi i përditshëm, Gjuhën e Drurit
të cilën, e kemi përdorur mekanikisht, që nga Koha e lashtë e Azreti NUHIT
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T’i lajmë ndoshta Mëkatet tona, pa ikur nga kjo Botë ... është si një Provë
të filtrohemi në maksimum, sepse Tentativa për t’i maskuar është e Kotë
Festë e Humanoidëve të bashkuar, në këtë fund Viti të mallkuar:
mos harroni o Burra, që pikërisht për këtë Flamur, jemi dikur përbetuar!

E premte, më 9 shtator 1983 - 2019, në një Kompani sigurimesh në Bruksel.
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TABLO - 64

URATA E MIRËSIVE HYJNORE DHE TË MREKULLIVE MADHORE
LIGJËRATA MORALE E AMORALE, NË KATËR PIKAT KARDINALE
ME KATERINË DENEUVEN, DUKE E SPROVUAR KUPIDONIN
ULUR NË KALISTROF, MBI DEMONIN E PASIONIT ...

Provoje një Akupunkturë stilistike, mbi Pendën tënde hënatike
“My poor PIERO from the Human Zoo” - Kromanjon i Shpellave karstike
a mund të jetojë ARTI autentik, në rrethanat Naziste?
Ta celebrojmë Shkrimtarinë gjeniale, në Shkronja tredimensionale
që nga Fëmijëria e parë, kam pas vuajtur me Bajame!
KUNG-FU, te një Mjeshtër kinez, me Akrep dhe Kobra në thes
po meditoi në mëngjes, mbi Simbolikën e thellë, të Kopshtit japonez ...
Për t’i ngulur Gjilpërat, në të gjitha Meridianet poetike:
kërkohet një Doktoreshë e çoroditur dhe pak makiavelike!
Në AUSCHWITZ: vetëm Gjinsi “Levis-Strauss” në Tropiket e trishta
i kaloi Kufijtë e rezistencës njerëzore ... HASTA LA VISTA!

Riti martesor, s’më jep ndonjë Kënaqësi fenomenale
po ç’bën kjo Vajzë kuqëlushe, në zyrat e Forcave speciale?
E pranoj çdo Nuse, o BURBUQE, me analizë Dore të Karbonit 14
ngaqë ka mijëra Vite, që s’e dimë Origjinën e këtij Dheu!
Lidha FATIN me ty, me një Valixhe plot Lutje dhe ca Tekste mistike
por, pas Revolucioneve ideologjike e erotike: dije që do të marr, o Sojnike
pa Kishë të mbushur me Psallma besnikërie biblike
pa Xhami me Mjekroshë, që recitojnë Surate koranike
besoj në Mënyrën time, sipas Kodeve të mia anarshike!
Mos i harron ca Gjëra esenciale, gjatë Ceremonisë së Dhisë
nëse në Pajën familjare, figuron një Sënduk ari dhe një Shërbëtore fisnike:
do jem me siguri, Burri më i mirë, i KOSOVËS dhe i METOHISË ... !



FESTIVALI I  PASIONEVE | 509

Si Fans absolut i Diellit, kushëri i ALEKSANDRIT, s’e kam dashur kur Borën
Pas vargjeve të kushtuar LEONORËS, a mund t’ia zbuloj Kaçadoren?
Sociologjia e satraplakut, Zoti i Konakut, që e zuri Sëmundja e verdhëzës
kur të na sosën iluzionet, dukjet sipërfaqësore: çka do gjejmë pas Perdes?
Ua këputëm qafën Pulave zvicerane, që s’bënin më për Vezë-hane
për t’i frikësuar Majmunët dhe rrymat ushtarake të Juntave MALEZIANE ...
Lypet mjaft klas e guxim, në këto Dekadat e fundit, i nderuari Artist:
that is the BIG-DEAL, ta firmosësh Botën tënde me stil, Mister BUL e BIL!
Mos vajtoni Planet e harruara, Nostalgjitë e sfumuara, Dashuritë e uruara
Falimentimet materiale e financiare ... kemi para nesh plot Gjëra të bukura
Nuk do na rikthehen kurrë, Magjitë fëminore antike
Kohët e ikura pa kujdes, në Trillimet fiktive dhe Boshësitë afektive ...
Ka humbje mjaft të dhimbshme, nga të cilat nuk do shërohemi
Jeta na i zvogëlon Plagët, Koha do kalojë dhe me të Rejat, do kurohemi!
Pa asnjë Grosh në Xhep, direkt pas një Ngushëllimi, e plaçkis një Bizantine
në një Kthinë të braktisur, anash Lumit “SENË”, më erdhi me plot Bindje!
Në stacionin e Metrosë “KE MALAKE” u shkrina krejt në Vaj
duke parë Gjendjen e mjerueshme, të Nipes sime dhe të Motrës së saj ...

Meqenë se kemi Mungesa shekullore tragjike, në Artin gastronomik
hapa një Shkollë kuzhine, sa për Fasadë, me një Specialist of Kanabis!
A s’ma shuan pak Shpirtin, Madmazellë, me gjuhën tënde prej Tigreshe
më ke kur të duash të gatshëm, për Fejesë apo Martesë, po deshe ...
Again a hot French Kiss, me stilin tipik të Nepërkës
fituam Palmën e Artë ballkanike, në Festivalin e NOVOBËRDËS!
Shkuam të merrnim Puthje e Viza, nëpër Ambasada, por askush s’na e vari
pse duhet që Evropianët, të luajnë gjithmonë me Shqiptarin?
T’ua caktojmë ne vet rregullat, t’i vendosim para Realitetit objektiv të tyre
e mos të pasurohen ultësisht, mbi Shpinën tonë, duke na shitur Qyfyre!
Por punë e ngatërruar në ALBANISTAN, ku sundon veç Mushka e Gomari
për të thënë çka duhet me thënë, se a mos po u prishet disave Pazari?
Para Valles me Shpata në RUGOVË: Na i ambalazhon disa Dhurata
do i pleqëroj Problemet në Odë ... sa të vij nga BERATI dhe GJIROKASTRA!
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Na marinon Peshkun DORADË, para se të nisemi për në Paradë
futja ca Erëza, e lage shpeshherë me Lëngun e saj, në një Flakë të artë ...
Dikur më vonë në Natë, do ta këndoj vetëm për ty, një Serenatë!
Për sa u përket Ëmbëlsirave, na i sjell në Shtrat gjer në mesnatë
po lexoj Koleksionin e pavdekshëm të Plejadës, për dy orë me një Kunatë
Për t’i kërkuar falje ZOTIT, bëre një Xhiro nëpër Spitale
ua ofron të Sëmurëve, ca Patate, veshur në Pizhame dhe Sandale!
Nuk jemi në “Guepardin e VISKONTIT” moj Klaudia KARDINALE
Errësira mund t’na i mbulon për ca Kohë, shtatë Mëkatet kapitale
dhe Shijen time humane, mbi Tragjedinë e madhe globale ...

Testamenti i të urtit Mahatma GANDIT, para Atentatit mizor:
“Të jesh tolerant dhe pacifik, o Bir, siç ishte KRISHTI me Kurorë!”
I trullosur për një ide fikse, që kishte Virusin e NASTRADINIT
Welcome in RIMINI, Mister OBELIKS: na përgatit skenarin e Mashtrimit!
A mund të ma sillni të dashurën FALBALA, nën këtë Ombrellë
që të shkrihemi të dy pa përtesë, nga Dashuria nën Diell?
Çfarë të pëlqen o Shpirt: Allan Edgar POE, Antonin ARTO, Henri MISHO
ose Përrallat e lashta me Princa, Zana e Shtojzovalle valltare?
Waou ... i kam dashur aq shumë Sirenat, Njerëzit e lirë pa Atdhe
IMAGJINATËN puro, që kapërcen çdo Kulturë e çdo Fe ...
por Hunda e hollë e KLEOPATRËS, më ka shtrirë përdhe!

Me ndihmën e Zotit krijues dhe të Apostujve në mejdan:
jemi i vetmi Vend ateist, në këtë Botë plot Shejtan ...
A të dëgjojmë pak JAZZ të ri, from NEW ORLEANS?
Ma jep shpejt Thirrjen sekrete në Telefonin e kuq:
a mos ke ndonjë Lidhje familjare, me zotin Georges W. BUSH?
Më ftojnë në Ora gjashtë, pranë Bankës së Qytetit
për ta thyer Kasafortën, para Ditës së Kiametit!
Nëse bazohemi në Planin e LALA GJONIT në DAKOTË
Thesari mund të shpërndahet, si në Mesjetë, me Trok
ndërkohë ma rikujtoni: Ca Dollarë borxh, ua kisha në Bixhoz?
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Sa Koka na nevojiten, në Teatrin e Komedisë
për t’i shpëtuar këta Tipa, nga Humnera e Marrisë?
S’na numërohen brenda Shtëpisë, vizitat e MARISË ...
Ne sapo erdhëm në Jetën aq të bukur, me Mendje të ndritur
ti këpucët, po na i vesh dhe bëhesh gati, vetëm për të ikur ...
Ua rekomandoj miqësisht Briskun “ZHILET” për t’u rruar
i falënderoj gjithë Femrat që në Jetë, më kanë përgjëruar!
Dijeni që Nënvetëdija jonë është e populluar me plot Kujtime
prej Mistereve të panjohura të Krijimit, gjer në Lindjen e Agimit
ka ca Ekzistenca të panjolla ... mos më flisni për ligësinë e Flijimit!
Jehona e kambanave kishtare dhe Zhurma e ujit, të rikthejnë në Embrion
në Fetusin maternal, në Liqenin virgjinal, në Krijesë margjinale që mbijeton
i rrënjosur në Shtriganinë e zezë afrikane, Vula e Shtetit pagan, na mbron!
Studionte me një Regjisor suedez Etnografinë e Vajzave bionde skandinave
para një Birre PILS, i preferonte VIKINGËT, ndaj invazioneve Batave ...
Çdo Jetë e ka një Dënim me kusht, por Dardhat do piqen pas muajt Gusht!
I regjistruar në Komunë si Topall, mos e le Tokën e të parëve, o Çalaman
shumëkush, ka ofruar Jetën për këtë Vatan, pa hezitim e me Dinjitet moral
Kam ëndërruar gjithë Dimrin, për një përfundim triumfal në AMSTERDAM
më falni, nëse gjatë Zgjedhjeve, ju kam ngatërruar, me një tjetër MARAMË

Esenca e Gjetheve të Çajit të Malit, në ujin e valuar
ia zbusë nivelin e Komplekseve, ngaqë ishte e tërbuar ...
Verë e egër në BRUKSEL: Kryeqyteti i Mbeturinave afrikano-magrebiane
me Belgianë të skaduar, Pijanecë këndej e andej, dhe Gra ruse në Bordel
Po si të duket e dashura Nënë, kjo Politikë e kthyer në Stallhanë?
Mos harro t’ia kërkosh Dervishit, hajmalinë dhe çervishin
këtë të Premte, për Ashuren e shenjtë: do ta shijojmë edhe Viçin!
“Bëfsh dritë, bëfsh dritë, o XHEVAHIRE ... e merri këto dy Karamele
nëse ma len një Zarf, bën mirë ... dhe më dil sa më shpjet prej Dere!”
Kokteji sensual i një Firme TALLAVA, gjatë kësaj Stine barbare
do hidhem më pas përpjetë, kur t’i vendosi këto Lule të kuqe në Dritare ...
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Garat e Kuajve të mëdhenj, ma rikujtojnë rënien e Bursave financiare
“Hi, WALL STREET: jam duke pi Kafe, por çka keni bërë me Pare?”
Sipas luhatjeve të Tregut, mos i merrni fare këto Punë për hajgare!
Para se të fali Bajramin: A mundet dikush, me ma dhënë një Kapar?
EL MOVIDA SENIOR: ta shijojmë ndonjë Tapas me shokun ALMODOVAR ...
O nordike të të dy Poleve, që klithni n’Orgjitë mondane
bashkohuni me ne, në Ritet e reja Marabutiane!
Po iu bëj qartësisht me Dije, që po i shkruaj Vargjet e kësaj Poezie
në një Çati të ftohtë pa ngrohje, as ujë, gaz apo elektrik, zhytur në Batanije
në minus pesëmbëdhjetë CELSIUS dhe në një Krizë të thellë Filozofie ...
I strukur mbi këtë Thes, po tretem në vetvete dhe dalëngadalë po vdes
pa u rrëfyer te një Frat eskimez dhe pa marrë Abdes ... !
Shpirti nga vetëdija po më ik, po më del si një Qiri, apo Drita që u fik
mbijetova sa mbijetova, në Frontin kafshëror të STALINGRAD-it, sadik!
Luftë e madhe, me një Armatë fjalësh dhe Frazash kapitale
Prozodi post urbane, Muzikë marsiane dhe Ritme tropikale ...
Faturat e Frakturës sociale, mu kanë akumuluar në Banjo
por s’kam mundësi t’i paguaj ... na luaj diçka, Mister DJANGO!
Investova çka kisha: Grua, Shpi e Fëmijë, në Piramida absurde
na iku njëri në ITALI dhe mblodhem Arme sikur Kumbulla
bile ende sot, nuk e di, nga kush, ky Skenar armik, mori Vulla?
Do ta shpërblej të hënën, Kurvën komunale me një Zagar
a kalohen të gjitha Mbrëmjet, si një idiot, Bar në Bar?
Më duhet një Punë fiktive, për ta përballuar Vitin me ca Pare
siguruar dy muaj Pushime, përtej zonave arabe ...
Më kanë plasur Siguresat, nën Vullkanin e Verës jugosllave
po çfarë lidhje kishte DRAGANA, me invadimet sllave?
Më trajtuan mirë ca Kuçka, në pazarin e Skllaveve, në BUDVA
a mund të më fusni në një Shtëpi, me MANDELËN dhe BUDËN?

Na u hap në ILIRI, Sezoni i ri, i “Bakanaleve romake”
vepron me pak Burrëri, rreth Tavolinave rrumbullake!
I dashur Ministër, me dhjetë Tenderë të hedhura, në Kanale të paemra:
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Dëshiroj të ma garantosh, si Artist në SHQIPËRI, një rrogë minimale!
Waou: qysh se m’erdhi Vera PETROVIÇ, nga MALI i ZI, gjysmëlakuriq
përjetova për pesë-gjashtë Ditë, një super Film romantiko-erotik ...
E ushqente e shkreta, me të drejtë, Nostalgjinë e Unitetit ballkanik
kalonte nga Kapitalizmi mafiozik, në Bolshevizmin kriminal sovjetik
Por me mbështetjen e Mixhës SAM: mund të dalim, pa ndonjë Bisht!
Thesar gjigant Referencash, në një Maratonë plot durim
në Panairin e të Frustruarëve: pritet veç një Mallkim!
Pa një Energji pozitive, nuk do lind asgjë me Vlerë, o të mjerë!
para së t’i fajësojmë të tjerët, ta analizojmë vetën, një herë ...
Lamtumirë përgjithmonë, i dashuri François TRYFO
të kam pa, në një Flashback, kur bredhja në KEY-LARGO
Përshëndesim ZHYL e XHIMIN, me të Dashurën MOREAU, në MONTANA
menaxhojnë një Ranç të madh me Kuaj dhe mbjellin Patëllxhana ...

Shyqyr Zotit, që ky Kauboj plot soj, na propozoi pak Aksion
sepse ishim duke agonizuar keq, në GRAND CANYON!
Mendja vjen e shkon dhe dikush djallëzisht, mund t’na e sundon
prandaj e afirmoj veten me Krenari, siç jam: një shqiptaro-frankofon ...
Në udhëkryqin e ardhshëm, o Dashnorja ime from VIETNAM, me Nam
do ta testosh poshtë meje pas Krishtlindjes, Dyshekun e ri “VANDAM”
Shoferët e Transportit ndërkombëtar, janë mjaft simpatikë
në stadin kafshëror, të çojnë në Qiell lart, pa Moral, me pak Dritë ...
Sipas principit të Kloshardit erotik Charles BUKOVSKI, pijanec patologjik
dhe të Marinarit nevrotik Alen KOLA, i humbur në ATLANTIK:
Në çdo Ag kur Kurrizi të mërzit, duhet t’ia recitosh vetvetes, si Utopik kritik
Formulën Latine të VIRGJILIT: “in vaginam eternam ejaculam!”
ngaqë prej Ligjeve të Natyrës, nuk do kemi shumë Dëm në Stan ...



514 | S k ë n d e r  S H E R I F I

Provoje një Akupunkturë stilistike, mbi Pendën tënde hënatike
“My poor PIERO from the Human Zoo” - Kromanjon i Shpellave karstike
a mund të jetojë ARTI autentik, në rrethanat Naziste?
Për t’i ngulur Gjilpërat, në të gjitha Meridianet poetike:
kërkohet një Doktoreshë e çoroditur dhe pak makiavelike!
Në AUSCHWITZ: vetëm Xhinsi “Levis-Strauss” në Tropikët e trishta
i kaloi Kufijtë e rezistencës njerëzore ... HASTA LA VISTA!
Bëj një Regjim asketik, në një Manastir fantastik, me Murgj atipikë
Tokësorë e Jashtëtokësorë: UNIVERSI s’ka Limit, e tejkaluam Kohën IKS!

E enjte, më 22 shtator 1983 - 2019, në Bruksel në një Kafe, në lagjen Marolle.
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TABLO - 65

Mjegullimi i Fundit i Njeriut dhe i Majmunit ... Ekstazë sublime!

FRENO ME MAJË TË KËMBËS, E MOS SHKO MË ANDEJ!
BALADA E SIDA SIKOBIT, NË TRI OKTAVA MUZIKALE
NËN DUART E ROBOKOPIT, ENDACAKE E IMORALE ...

Buzëqesh paraprakisht, o Delirant, sepse Mendimet e tua të paajrosura
lëshojnë Gaz-Aroma, nëpër Trojet antike frënge, të lyera dhe të pudrosura
Hegzagoni galez aq i kulluar, nxjerr të Palarat në Shesh, pa i censuruar
Amatorë në çdo Brez, i Kulturave planetare dhe i Bukurive të bekuar ...
JACKPOT i makinave të lotos, në LAS VEGAS dhe i Qenieve zeshkane
rroftë DOLCE VITA me këtë Veneciane, duke pirë Kafen ekspreso italiane!
Mik i vjetër, i Nimfave dhe i Sirenave, nëpër Anijet amfibe
Miliarderët, i preferojnë Biondet nudo në Jahte, afër brigjeve Karaibeve
Me një RHUM, ulur mbi Det, një Mace siameze dhe një puro Havaneze
mund të fle i qetë, mes Miteve suedeze dhe Hyjneshave norvegjeze ...

Freno me majën Thembrës, e mos shko më tej, i mjeri Albanez
ke qenë Burrë i mirë në thelb, Mbret i Filmave PEPLUM and WESTERN
por sipas t’ardhurave mujore: do hash tash e pas, vetëm Grurë dhe Elb!
Para se t’i këpusim gradualisht, të gjitha të Drejtat njerëzore, o i pa Orë
mund t’internojmë përjetësisht, në një Azil psikiatrik, si i gjorë ...
Po pse, na e bëre Shurrën nga Frika, në këtë Ashensor
i bllokuar nga Kongolezët, që gugisnin si Rosat në qershor?
Gjatë luftës së ashpër me Napalm, nëpër LAOS e VIETNAM
na mësyni për Show, Jane FONDA me: “PEACE AND LOVE IN VIETKONG”
ndërsa luaja me një Kinez maoist pas darke, një lojë PING-PONG ...
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Formoj ca Njerëz-Robotë, të cilët, do e thyejnë Qafën në Mot
se tek e fundit, nuk janë vetëm BENZI dhe DOLLARI ... ZOT!
Vjen pyetja esenciale: çfarë sensi kishte Jeta e jonë, a mos jetuam kot?
Asgjë, nuk mund të blihet me Arrogancë, në tregun e Qytetit
me Afshin narcisist të injorantëve dhe Kacafytjet e Dovletit
Nuk ia imponon askush askujt, Nocionin e Dashurisë, apo të Respektit
të gjithë Gjërat e sforcuara, do përfundojnë, në Birën e Qenefit!

Bebe i abonuar në Qumështin e Nënës, vazhdova të rritem si Qiparis
ndërkohë, që Babai im trafikonte si kuisling, ca Statuja nëpër PARIS
I përngjan për nga afër, një Tabloje sensuale të FRAGONAR-it
një Skene pranvere të RENUAR-it, apo një Përfytyrimi të TICIAN-it ...
Më rivjen plot nostalgji, Historia ime platonike e poetike, me TICIANËN
n’intuitën LACAN-iane, mu shfaq një ESMERALDA në lagjen NOTRE-DAME
Flokët e saj me Kaçurrela, flotonin përmes Murlanit
çfarë fjalësh mund të kenë efekt, në Veshin e Ciganes?
Na përkëdhelte një Freski e lehtë, të rrethuar me Zogj dhe Bletë
Era shkundte Degët e Lisave dhe Gjinjtë në mëndafsh, nën Xhubletë
Na u shkryente një Arushë kanadeze, rreth Pishave vjeshtore
Vera indiane dhe Aurorat Boreale, na shërbenin si Dekore ...
U deshëm në pafundësi, Kaçubave duke u strukur
në Furtunën e pabesueshme: çdo gjë na dukej e bukur!
S’merr kurrë fund Dashuria ... Njeriu tejkalon Hiçin
mes Bubullimave dhe Trumpetave të Apokalipsit

Në kontakt me Moralin tim, me ca Antena të gjata
Brinjët e Trekëndëshit antik, u bënë fatalisht të barabarta
Askush nuk e di, se me çfarë Shkëlqimi shpirtëror
i afrohemi Sublimit të pavdekshëm dhe Krijuesit hyjnor?
Ra përtokë, Memoria e Shekujve të Humanizmit
u copëtuam dhe u mishëruam, në Galeritë e komercializmit ...
I konektuar me Filip SUPONË, në Fushat magnetike:
Ëndrrat na i diktuan, Shkrimet automatike!
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Përfunduam në Amnezinë e kompostos, së Mollëve të rastit
aty ku gjeneza e Njeriut, studiohet sipas Ashtit ...
Ç’na thonë sjelljet tona? Ta lexojmë LABORIT-in
a bëmë mirë apo keq: Do na gjykon, Krye-IKSI!
Kush jam unë, për t’u prononcuar mbi Jetën e XHANIS-it?
Kjo melodramë e zakonshme, e Ditëve tona të mjera
do figurojë nëpër Gazeta, nëse del Mendsh LUCIENA!
Po pse, më mashtroi aq haptas, mbi Krevatin me pupla
kjo e pashpirt, e dhënë pas Orgjive dhe Netëve të turbullta?

Halla ime, mblidhte nëpër rrugë, me një Patos satanik dhe një Sens kritik
gjithë Traktet propagandistike, të Fushatave të egra politike
për t’ua hedhur turinjve, Kalimtarëve të droguar dhe të padëshiruar
kurse Mendimi i Komshinjve për të, ishte mjaft i kodifikuar ...
Për shkak të burgimeve arbitrare dhe internimeve komuniste:
çdo Censurë, e ka një shije të gërditshme, në Jetën e përditshme!
Totalitarizmi, mbin si Farë negative, në Trurin e Diktatorëve
si Fenomen repulsiv, si Shembull nihilist e anti-humanist
por shërben paralelisht, për t’i ushqyer Tezat e Filozofëve ...
Dëshiroj, që çdo Qeveri të rrëzohet, sa për Kënaqësinë time
nën brohoritjet e Popullit dhe Sarkazmat e tij sublime
që ta mbledh me Lopatinë, si Gjethet e vdekura të vjeshtës
në shenjë Homazhi, për Buzëqeshjen dadaiste të IZABELËS!
Dashuria e jote romantike, plot Epsh dhe Dëlirësi
më bëri, t’i hip Kalit të shalës, në SHALË dhe në DRAGOBI ...
Deliret e tua të papritura, s’mund të pranohen, o Mëkatar
imagjinoje Pasionin tonë, me fuqinë e një Shpërthimi nuklear!

Një Bixhoz seksologjik, na u skicua në një Triptik:
Sot: narcisik ... Nesër: skizofrenik ... duhet të përqendrohesh, o Mik!
Në Shkretëtirën time ekzistencialiste: ishe për mua, një Krijesë ikonike
Etjet tona, qenë më të vrullshme, sesa gjithë Raketat dronatike ...
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Nuk është fare e lehtë, që nën Qerpikun e zbardhur alpin
ta mbash ekuilibrin e rrallë, mes Qepallave dhe Syrit divin!
Nëse na plasin në PEKIN, Çarjet histerike dhe post-atomike:
do t’i evitojmë me siguri, me një Bateri aerodinamike ...
Në disa Mjedise intelektuale të urryera, në kulmin e Dëshpërimit
asimilohet lehtësisht POEZIA e kotë, me ngjyrën e Fashizmit
Ç’t’iu bëjmë, larjeve të Trurit dhe abonimeve në Bar?
Analizat, nën zhurmë dhe tymnajë, shkrihen që në Orën e parë!
Ah, çaj i mentes, ta shëroi Turpin shekullor, me një dozë të paparë
n’Oazet e Saharasë: Beduinët vijnë në mbrëmje, për të luajtur Kumar ...
Bibla qenësore: jam ZOTI i këtij Vendi, si Pasqyrë e magjepsur
ju ftoj të meditoni, në Kuvendin e Deveve, në esëll!
Në vallen e madhe të Shpendëve, gjatë etheve të Vullkanit
Cicërimat muzikore mësynë Portin e ROTERDAMIT
A ta kërcejmë së bashku, FORLANËN dhe TARLATANËN?
Me Xhelaba e Dimi arabe, në kulmin e Dimrit kallkan
më thuaj moj Xhan: A ke ndonjë Mall të vjedhur, Haram?
i pajisur me Papuçe, Plakat e të dielave, më thërrasin Pehlivan!

Sa ngadalë po e vozit Kerrin, o Babagjysh i shushatur ... Sabër, sabër
me një ritëm më të shpejt, ecën edhe Kërmilli, për t’u ngjitur mbi Lakër ...
Më zure rrugën, ti Mik, ngaqë unë, po shpejtoj për në PARIS
që Dashnoren time latine, ta puth e ta gjezdis ...
Pas ca Orëve në Shtrat dhe një shëtitje në MONTPARNASSE
e gjeta PORSHIN, me portë të grisur, në rrugën BALZAK
pa G.P.S, pa Pasqyrë, pa Drita, as Magnetofon
do ma kenë demontuar, tre Shqiptarë, dy Flaman dhe një Valon!
Jam krejt i pangopur, prej nga Natyra ime intelektuale
ndaj çdo formë Kulture dhe Filozofie tokësore apo astrale ...
Një Vitalitet i dëshpëruar, më ka shndërruar në POET, të parruar
jetoj, sikur do vdes nesër, nga Dita në Ditë, sa për t’u pasuruar
Dituria është një Oqean i pafund ... duhen miliona Jetë, për ta zbuluar!
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Të dhuroj një Zinxhir prej Ari të kulluar, që ma dha Ali PASHA
dhe ca Diamante të RIHANËS, përpunuar nga Perandori i njohur BOKASA
Nëse ma ngre Fustanin, e më tregon Alltënin e parfumosur me huqe
do flas që nesër, me Far e Fisin tënd, a mos të marr për Nuse?
Si Merilin MONROE, nën flladin e ngrohtë të Zefirit
preka fundin e Delirit, në Baret e HOLLYWOOD-it, me Mongomeri KLIFTIN
pasi s’jemi më të mirë: të na kryqëzojnë edhe ne, sikurse KRISHTIN?
Një INDIAN Hirokez, që kish zier 10 Kolosë, ma propozoi një Tas me Kos
më mbyllën në mëngjes me një Pop pervers në Manastirin e ishullit ATHOS
Në përpjekje, për ta pastruar Trurin tim, me Ullinj dhe Djathë Dhie
mbi Eros e Tanatos, me shkop dhe kanopë: mu shfaqte një farë SILVIE ...
Mos më, u thashë të gjithëve ... e mos humbni me mua, Kohën tuaj, kot
i strehuar nën Hije, u arratisa i molisur, me Varkën e SAFOS, në LESBOS
edhe pse s’ishte Bota ime: një Qetësi më pushtoi, deri në t’ardhshmin Mot

Xixëllonja e kuqe, po qesh në mes të Mejdanit, me Truprojat e Filanit
s’kam me çka e mbaj Djalin tim: po e dorëzoj si Jetim, te MULOSMANI!
A ia kuptoni Frazat këtij të Krisuri? Dërgojeni në Frontin e AFGANISTANIT
Mos hungëri me zë, për çdo Fjalë që të del nga Goja, more DONKISHOT
na lodhe me Farsa burleske ... ”Daj-që qesh; Daj-që qanë”! Hazëm kamos!
Pse duhet t’i urrejmë të tjerët, siç vepronte në një Roman MONTE-KRISTO
Një Armik m’i plaçkiti n’ISNIQ ca Vozhga me RHUM, për t’ia shitur JORGOS
i hëngër disa Boksa, në shtëpinë e një Prostitute, që lexonte Janis RITSOS

Ke punuar mirë, KLITEMNESTËR, por vazhdoje deri në fund të Semestrit
nëse do i hapësh Horizontet e tua ... i ke këto dy Zgjidhje para Marketit:
hidhu nga Ballkoni i XHULIETËS, ose merru me analizën e këtij Teksti?
Të kam marrë Peng, në këtë Kasollë të humbur, plot Kumbulla e Kumpira
nëse aktron në Teatër, te MOLIERI apo SHEKSPIRI: do vij me dy-tri Shtriga!
Jam dakord, për çdo Subvencion muti, që Shteti ta jep në Parim
nëse më shtrohet Tapeti i kuq dhe nderohem, me një Orkestrim sublim ...
O yes “The Show must go on, in the Bohemian Rhapsody” from the QUEEN
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Duke ua skicuar Portretin e tyre, me ca vija abstrakte, alla Pablo PIKASO
më morën tmerrësisht inat, ngaqë e kuptuan, që ngelën komplet Nudo
dhe nuk e kishin Aftësinë, për ta përkufizuar, UNIVERSIN tim BING-BANGO
E shtrirë, si Engjëll mbi këtë Liqe: pse mu zhyt OFELIA aty ku fillon Thellësia
e lulëzuar Këmbë e Krye, i mungoi Shamia dhe Xhamadani, vija-vija ...
Të ngushëllohemi, me një Mëngjes alla francez, diku afër KUPOLËS
Zemra mban ca Mërzi, por nuk je në Detin e zi, o Motra e AL CAPONES!
Thonë që në gjithë Ballkan, SOROSI i konverton, Dëshirat e PENTAGONES
Këtë Vit, ndalesa e Pijeve alkoolike, ka hyrë në Ligj, more BOS fiktiv
a luftohet me gjithë Botën, për të përfunduar i plumbosur, në një Gavixh?
Pagova një Detektiv filmi të skaduar, pak depresiv dhe sarkastik
për ta zbuluar se ku Bija e HAMLETIT, i kalonte Netët e saj në SPLIT?
Çfarë halli keni o Miq? Kisha lekë, për të humbur dhe mu duk Skeç komik
ia skuqëm me Pierre KLOSOVSKIN, goxha mirë Shpinën, si sadomasoshist
me Thupra Thane, të ardhura prej Xhenetit, ngaqë ishin në Modë në PARIS
Në Strofkën e ngrohtë me Pupla zogjsh, i ushqyem disa Jarane
mirëpo dikur na rrahën me Tarrakop, sepse kishin ca Kërkesa më mondane
Ia hodha njërës prej tyre, sa për surrealizëm, Birrën time në Fytyrë
mu përgjigj me një Shqelm dhe më përplasi, me Hundë në Pasqyrë ...
Shiko, o MIRADIJË: nuk mund ta premtoj Blunë e përjetshme, në SHQIPËRI
adresoju ZHAN RENOSË ose Kapedanit të Anijes së madhe John MC.KENZIE
Më kanë pas tërhequr edhe mua, Hapësirat marramendëse Oqeanike
një lloj NJERIU - DELFIN, i cili lundron pafundësisht n’UNIVERSIN përtej Drite

Alergjik atipik, ndaj të gjithë Produktet e Qumështit, Kosit kozmik e Gjizës
iu distancohemi gradualisht Kokëboshëve, që e bëjnë Punën e Mizës
që e helmojnë mizerabilisht këtë Ekzistencë, që na duket pa Sens, si një Hiç
ndërsa, kur ia gjen Çelësat magjikë, meriton për ta përjetuar plotësisht ...
Larg Njerëzve të papjekur e të pashpirt, që e njollosin gjithë këtë Njerëzim
pamëshirsisht, papushim, si t’ishte, i vetmi Program i tyre intim
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Më këshillojnë, që të nesërmen, Shokët e BRUKSELIT në internim:
shko, o SHERIF me vrapim te “Deti i vdekur”për një Kurë të gjatë me Kripë
sepse Tëmthat po të dridhen dhe Trurin e vogël: skleroza po ta mpin!
Në cilin QIELL idilik, mund të planoj si SHQIPONJA, në Horizontin infinit?

Përshëndetje, Gustav FLOBER: A po na i fshi këto Vejane të dalldisura
që i kapë Reumatizmi, apo sëmundja e Detit, ende pa filluar Dita?
Kur na u shuan Viktor HUGO dhe VOLTERI: na u zhduk edhe Dija!
Kemi Djem të rinj plot Parkun, që po mbijnë sikur Lisat, plot energji
mirëpo, të cilën Ardhmëri, do u garantojmë këtyre Filizave n’ALBANI?
Martesa ka ca Kufij, s’jetohet veç n’Aventurë, si t’ishe një Axhami
me një Kurvë n’ANVERS e në MARSEJË, dhe një Nuse në Shtëpi!
Më dëgjo mirë, o Artist: ish Homeseksual komunist, gjatë Regjimit fashist
a preferon Vajzat e filmave të Erik ROMERIT, me një Finesë hyjnore
Personazhet e PASOLINIT, primitiv dhe bruto, me ca llafe pordhore
apo PARISIN mitik e erotik, të MAN REJ-t, dhe HEMINGWEJ-t
MODIGLIANI-t, GIAKOMETI-t, Anaïs NIN-it dhe Henry MILLER-it
që kalonin plot Kulturë, nga Sallonet borgjeze, në Bordelet djallëzore?
Zonja BOVARI, po qesh prej Hallit, në këto Ditë të bukura të Verës ...
këtë pasdite të zbrazët, është duke lexuar, Vargjet erotike t’APOLINERIT!
Shkoja shpeshherë me Nënën e tij, në Kazinonë e ARLONIT
na gjuajtën Gjermanët me Granatë, në brigjet e ALBIONIT
PEACE my BROTHERS: kam milituar, në të gjitha Kampuset, për Paqe
Pse duhet ta përgjakim pa nevojë, këtë Tokë delikate e të ngratë?
Sipas Babës XHAFË në Peshkopatë: Dora e thatë, nuk ka Uratë!

A po m’i shlyeni Kusuret, o Profesorë Doktorë të Trafiqeve
para se të zhytemi krejtësisht, në Vorbullën e llucës përpirëse?
S’kam qenë kurrë Specialist, i dredhirave Noteriale
i llogarive të stërfryra dhe i buxheteve Ministeriale ...

Samba e Favellave braziliane, e legalizoi Lejen time për Anarshi
me stimuloi, gjer në Palcën e Trurit dhe në Klithmat e fundit
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dikur kishim Burra në çdo Shtëpi, por tani triumfoi Stina e Majmunit!
Kini kujdes nga Policët fals, të paregjistruar në Komunë
që vijnë, me Mandate fiktive, për t’jua vjedhur Djersën e Punës ...
Pa Bukë as Kulm mbi Kokë, nga e shtuna në të shtunë
u bëra si Karkalec në Grurë, që ngordh në të parën Furtunë
S’na ngeli gjë për të shitë, pos të vjetrën Gjuhë shqipe
u bëmë vet, NERONAT e SHQIPËRISË, me ëndrrat e AMERIKËS!

Xhindet e ATLANTIKUT, ringjallin Besimet e mia antike e satirike
ma rikthejnë Botën gjigante, në një Kotec bishe, me Nuanca euforike
Ky koleksionues Mitesh, na erdhi në Momentet kritike
A keni ndonjë ilaç kundër Tenjave, në Gardërobat e Stilistëve?

Testamenti SHERIFIAN, një Poet bohem shqiptaro-hamletian
që ju erdhi, me një Shpirt Kristian, për t’jua lënë një VEPËR në prehër
Koha do ua tregojë dikur, a ishte me emër apo pa emër?
Lëshoni nga dhjetë Kakërdhia lepujsh për çdo rrahje Zemre!
Ky ishte TEKSTI i fundit i Amanetit, o Vëllezër shqiptarë ...
Pasi s’do e lexoni: hidheni në Lumin e Senës së PARISIT vizionarë
ndërsa, po u përqafoj me shumë Mall, si në Ditën e parë!
Po na vjen një Freski e ëmbël, e largët, dhe plot me Endje
le të ndahemi këtu Miqësisht, për Bukuri, me dinjitet dhe dhembje ...
nën Qeshjet fëminore e muzikore të MOZARTIT
Alkiminë e REMBOSË, nën flakën e Pishtarit
Deliret VAGNERIANE, Notat e SHOPENIT, Ringjalljet e Shenjt LAZARIT!

Këshilla e fundit dhe e kotë, e Autorit që zuri Kosin e HERODOTIT:
shtypini Pemët për Komposton dhe pijeni në çdo Agim, lëngun e Karrotave
marinoni me erëza Provance vaj Ulliri, Tambël shtaze, Patatet gjermane
zieni Viçin e Artë në zjarr të lehtë dhe çojani të Fejuarës në TAXH MAHAL
luftojeni atë Fallxheshë, që iu solli tri herë rreth Karriges, hallës XHANE!
Mblidhni sanën, kokrrat e misrit dhe lëvoret e ndryshme për Lopë e Derra
se Fati i madh, vjen papritmas si Era dhe iu kalon vetëm një herë nga Dera
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Para se t’i bluani gjithë këto Qyfyre, në Stomakun tuaj ende bosh:
ruani me Mitraloz, kotecet e Pulave, se po ua ha Dhelpra në kosh!
Merrni abdes, çdo Syfyr e Iftar, në Vatrën e ngritur me Gurë strallë
Imagjinata është Diamant, shkëlqen si Ar, dhe s’mund t’i bëjë askush ballë

ARIAN, bir Arianiti: këpute fillin e ARIANËS, gjatë Pushimeve të Gushtit
ndiqe poetikisht, si t’ishte ISIS-i n’HELIOPOLIS, Lepurushen e Krushkut!
Na mësynë Turmat italiane, nëpër Plazhet e bardha albane
kur do t’i riaktivizojmë, Gjurmimet albanologjike dhe Hulumtimet iliriane?
Është piku i Sezonit turistik o Kumbarë: lëpihu si Qen për 1 euro e 2 dollarë
Jam nën Diellin subtropikal, me një Çaj ... ma lyen Shpinën jarania
dikur Neandertal, e sot Modern virtual, i larë komplet nga Marrja!
U deshëm marrëzisht në Pasion, gjer n’ekstremin e Lumturisë
duke ecur me Shpejtësi, në një Xixëllim sublim, n’autostradën e Dashurisë
TIME IS MONEY ... hidhni Zaret e Jetës, në Kazinotë e Gjithësisë
Okay, por çka do mbetet prej nesh, në Kandarin e Perëndisë?
Udhëtuam pa busull, mbarë e mbrapshtë, me një Memorie të rënduar
një Shpirt pak të sëmurë, me Ndjenja të vrullshme, por të pezmatuar ...
Konsumuam gjithë Epshet e Verës, gjatë Netëve magjike të paimagjinuara
por në 6 të Mëngjesit: ngelëm si të droguar dhe s’ditëm ka me shkuar?
Ç’është Realiteti, ç’është e Vërteta, më pyeti Këngëtaria tullace e babëzitur
e shpoj Këmbën papritmas, me një Gozhdë të fëlliqur, ngaqë ishte molisur
ndërsa flija në Park, me IONESKO-n, i habitur, duke e fikur Dritën ... ?

Buzëqesh paraprakisht, o Delirant, sepse Mendimet e tua të paajrosura
lëshojnë Gaz-Aroma, nëpër Trojet antike frënge, të lyera dhe të pudrosura
Hegzagoni galez aq i kulluar, nxjerr të Palarat në Shesh, pa i censuruar
Amatorë në çdo Brez, i Kulturave planetare dhe i Bukurive të bekuara ...

Ju priftë Fati, o Njerëz me përvojë e papërvojë
rrota po sillet si t’ishte vetë JETA në Lojë ... !

E shtunë, më 24 shtator 1983 - 2019, në kafen “Mbreti i Spanjës” në Grand-Place të Brukselit.
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EPILOG - MBYLLJA PËRFUNDIMTARE E VEPRËS LETRARE
duke e filluar me Këngën “IMAGINE” të John LENNON-IT ...

Ky Udhëtim imagjinar, po përfundon, ashtu siç ka pas filluar
me një Frymëzim sublim, të bekuar, nën Diellin e praruar
i shkruar nga Unë, në dukjen e parë, por më tepër, nga një Dorë e huaj!
Po pra! Lindi papritmas, nisi Jetën e tij ... qeshi, vajtoi, briti dhe bitisi
pushtoi Globin në ikje dhe do vazhdojë Ecjen e tij, gjer të ketë gjethe, Lisi
Do e kuptoni dikur, sesi u shkundën në fruar, Mendjet tuaja të krisura?
Do qarkullojnë nëpër Ndjenjat tuaja: ca Efekte, si Dridhjet e një Tërmeti
Gulfime sizmike, Valë oqeanike, Energji sekrete, Pulse poetike ...
Dëme anësore, Verbërime e Trullime, me gjithfarë Hije dhe Drite!

Zbritja, do bëhet me kujdes dhe butësisht, si Dallëndyshet pas endjes
do u ngelet një Gjurmë shpirtërore, e cila do jua freskojë Mendjen
Mirësevini në këtë BOTË: O Tokësorë e Jashtëtokësorë!
Plot shkëndija zjarri në Kokë dhe dëshira, të gdhendura në Qiell
imazhe dhe ngjyra, lulëzime në Luginë, me ca Furtuna nën Diell ...

Ju, ishit Shoqet dhe Shokët, e kësaj Bredhje, të përjetuar në Ekzaltim
në Galaksitë e Përkëdheljeve, ku Fjala e saktë, e merr një Çmim
në Lumenjtë e Sentimenteve, që derdhen pa asnjë Mundim
Ujëvarat e Vizioneve, që shpërthejnë, në gjithë këtë RRUZULLIM!
Të mbushur plot qejf, gaz e mllef, lagni Ndjesitë, duke u zhytur në Det
siç e morët sot vesh: ka shumë Dimensione, Mistere e Sekrete, kjo JETË!

E pamundura, na u bë e mundur, në sajë të këtij Libri hipnotik
do flotoni shumë lehtë, si Qenie eterike, në Universin kozmik
Tani, do t’ju mbetet në Kujtesë: një frymë Revolte e paparë
një Dehje sublime dhe një Shpejtësi marramendëse Drite ...
Epshet e palejuara, Jehona e Njerëzisë, Pafajësia e Fëmijërisë
Hovet romantike, Qeshjet diellore dhe Pluhuri yjor i DASHURISË
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Eksplodimi i Fjalëve magjike, mbi Piedestalet e BUKURISË
e mbi të gjitha, Aventura ekstreme dhe pa kufi, në Mbretërinë e LIRISË!
Një Eksperiencë e panjohur, tokësore dhe hyjnore, posa kaloi
na ngeli një UNIVERS, që ladron spontanisht, në Fusha pa Patkonj ...
Po të ftoj si Mik, o LEXUES, rreth Fontanës në Shatërvane
merre një Birrë lirisht në Tarracë dhe vazhdoje Jetën tënde!
Një Muzikë mistike, na ngriti Shpirtin peshë, në Ajri
do ta ndieni veten të lehtë, sikur Engjëjt e Parajsës, në Gjithësi!

Faleminderit, ju të gjithëve, o Miq dhe Armiq të shquar
ju dua, siç e kam dashur me kohë, këtë Tokë të martirizuar ...
Mirë u pafshim, në Kohën IKS, që askush nuk e ka përshkrua!
Kësaj pune, i thonë tani shkurt: “THE END” waou, MAGJI e shkuar ...

Mbyllini dyert dhe dritaret, dhe vendoseni urgjentisht
në një ambient Mistik, brenda Thelbit tuaj unistik
Këngën e Grupit mitik: “THE DOORS”
dhe pastaj “THE FUTURE” të Leonard COHEN-it
që ta dini, se çka do të thotë “APOKALIPSI i NJERËZIMIT“
i çoroditur dhe i çorientuar, para Portës së Ferrit
kurse SOT, kësaj JETE aq të shkurtër: mund t’ia shijojmë XHENETIN!

WELCOME TO THE DANCE FLOOR, FOR A LAST ROCK AND ROLL!

Libri origjinal francez “PASSION” u shkrua që nga fillimi i Vitit 1892,
dhe mbaroi nga fundi i Vitit 1983, pra ky Krijim artistik ka zgjatur dy vite të plota!
Ndërsa, kjo përshtatje krejt e lirë, në gjuhën shqipe përfundoi në dhjetor 2019, dhe është më mirë për të thënë:
e keni një Vepër të re, komplet të rikrijuar për Publikun shqiptarë. Pra është e afërt, por edhe e largët me
Versionin francez!
Ishtë që në fillim, diçka super e komplikuar, e pabesueshme, gati e pamundshme, por mrekullia nganjëherë
ndodh, pa e ditur qysh as pse, dhe ja ku e keni para jush
Ju pëlqen apo s’ju pëlqen: është puna e juaj dhe e drejta e juaj absolute ...
Nuk e diskutoj fare dhe e respektoj çdo qëndrim! Por një gjë ta keni të sigurt: që nuk ka shanse për shumë
kohë, që ta keni një Vepër të tillë, para Syve tuaj nga asnjë Shqiptar tjetër në Planetin tokësor! Pastaj të tjerat,
ju takojnë juve!
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LETËR FALËNDERIMI NGA AUTORI

Të dashur Lexues, Shokë dhe Shoqe,
Me qenë se ky vit 2020 në Tiranë, shënon për mua një fund Cikli dhe mbyll një Episod
të Jetës sime, sipas Planeve fillestare që kisha në raport me ju dhe me Shqipërinë ... po i
falënderoj me zemër, me shpirt dhe me plot respekt në një mënyrë globale, së pari të
gjithë ata Persona, të cilët më kanë qëndruar mjaft besnikë dhe të kujdesshëm në këto
vitet e fundit: po flas këtu për Ergisa Bebja, Albana Veizi, Greta Robja, Eva Visoça,
Dashnor Kokonozi, Ndue Beleshi e Shkëlqim Aliaj për kopertinat e fundit, po ashtu edhe
Gena Visoça, dhe pa harruar së pari mikun tim të ngushtë zotin Albert Nikolla dhe
botuesin tim, zoti ILIR LLESHI për qëndrimin e tij të mrekullueshëm ndaj meje, në një
Shqipëri në të cilën marrëdhëniet njerëzore dhe logjika e funksionimit artistik e kulturor,
janë shumë larg normalitetit, për mos me thënë limite patologjike: komercializëm e
interes.
Po i falënderoj gjithashtu edhe Kastriot Ramollarin, Petrit Malaj, Agron Pullumbi,
Llambro Filo, Teuta Dobin, për mbështetjen aq miqësore që ma ka ofruar, Elida Ristani,
Hamzi Nevzadi, Viron Roboci, Kastriot Çaushi, dhe gjithë studentët e Universitetit të
Arteve, në regji, aktrim dhe muzikë, mikun tim zotin Fatos Qerimin dhe Ramazan Pekun
dhe natyrisht kushëririn tim në Tiranë zotin Isa Visoça.
Pastaj një falënderim special e meritojnë miqtë e mi: Përparim Kabo dhe Artan Fuga, të
cilët më kanë mbështetur disa herë me Parathënie dhe Prezantime publike gjatë
Promovimeve të Librave të mi. Por në një mënyrë pak më të rrallë edhe zoti Ardian
Marashi, pastaj edhe Edmond Tupja në fillimet e mia në Tiranë, Moikom Zeqo, Mujo
Buçpapaj, Anton Papleka, Ramadan Musliu, Hajdin Abazi, Jani Ciko, dhe aktoret Ema
Andrea, Valbona Imami, Laura Neizha, Margarita Xhepa, e ca të tjerë ...
Falënderoj zotin Agim Vinca, Jusuf  Buxhovin dhe Profesor Sami Repishtin, pa harruar
mikun tim Përparim Kabo-n, për parathëniet e kësaj Vepre!
E më në fund, i falënderoj përzemërsisht edhe Mediat shqiptare, sidomos Televizionet,
për interesimin që kanë treguar ndaj meje, si Personalitet atipik dhe si Shkrimtar, duke ma
ofruar rregullisht tash ca vite, një hapësirë mjaft të gjerë nëpër Ekrane, duke më ftuar në
Emisionet e tyre.

Faleminderit të gjithëve, e ju përqafoj miqësisht me shumë respekt.

Skënder SHERIFI                                                        dhjetor 2019 në Bruksel
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BIOGRAFIA E AUTORIT FRANKOFON SKËNDER SHERIFI

INFORMATA PRAKTIKE
Skënder Sherifi, shkrimtar e poet i njohur, konsiderohet si përfaqësues i denjë i
shkrimtarëve shqiptarë që zhvillojnë karrierën e tyre jashtë atdheut. Në një klimë të gjallë
intelektuale mes kulturës franceze dhe belge, ai hyri me një autoritet të pabesueshëm. Me
një arsimim të plotë, ai paraqet një sërë krijimesh rreth natyrës njerëzore me një force të
tillë, saqë vargu i tij, së fundi, mbizotëron përkrah shkrimtarëve të tjerë më mbresëlënës
të kohës.
Skënder Sherifi, lindi në Kosovë, më 16 tetor 1954. I ati Shpend Sherifi ishte Oficer i
Mbretit Zog me origjinë nga Tropoja. I burgosur nga Regjimi komunist i Enver Hoxhës,
1946 - 1951. Ndërsa nëna Xhevahire Sadria ishte shqiptare nga Mali i Zi - nga fshati
Vuthaj, Plavë dhe Guci. Mistike e Sufiste që themeloi dhe inauguroi Tyrben ose Teqenë
e zotit Sheh Ahmet Shkodra në Shkodër. Autori ishte në moshën një vjeçare, kur familja
e tij emigroi në Bruksel, si refugjatë politikë, me 1 gusht 1956.
U diplomua në vitin 1980 me titullin Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë frënge. Për një kohë
të konsiderueshme ka punuar si gazetar profesionist i artit dhe kulturës në radion dhe
shtypin belg, duke realizuar rreth 700 intervista me krijuesit më të famshëm frankofonë,
por edhe anglofonë, italianë e spanjollë në Bruksel dhe Paris. Krijues si Sergio Leone,
Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, Annie Girardot,
Jean Réno, Juliette Binoche, Denis Lavant, Charles Aznavour, Alain Bashung, Serge
Reggiani, e të tjerë... Nga viti 1992 e në vazhdim, ka punuar në arsim, fillimisht si Profesor
i Marrëdhënieve Publike, në shkencat e komunikimit, në U.F.I. (Universiteti Frankofon
International) në Bruksel, por dhe në disa shkolla të mesme të Belgjikës frankofone - i
emëruar si Profesor i gjuhës frënge dhe i Edukatës morale apo qytetare, nga Ministria e
Arsimit në Bruksel. Jeton dhe vepron në Bruksel, i martuar me një shqiptare, dhe ka një
djalë aktualisht 12 vjeçar, Rafaelin.

BAZA FILLESTARE
MES SHQIPTARIZMIT FAMILJAR, AFEKTIV, EDUKATIV, SHPIRTËROR,
FOLKLORIK, MITIK E ZAKONOR ... DHE KOZMOPOLITIZMIT PLANETAR,
GJITHË AVANGUARDAVE EVROPIANE DHE AMERIKANE NË ADN-ën,
BAZË TË ARTISTIT! MIKSIMI THEMELOR ...
Edhe pse ka punuar si Gazetar dhe Profesor, për të plotësuar nevojat praktike të jetës, në
thelb është Artist autentik i lindur dhe në esencë - “Poet”. Me një kulturë apo trashëgimi
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të dyfishtë. Edhe pse ishte bebe 1 vjeç kur erdhi në Belgjikë, autori Skënder Sherifi është
zotërues i shqipes së veriut. I rritur dhe i edukuar nga familja e tij me frymën shpirtërore
kombëtare, me dashurinë absolute ndaj atdheut dhe origjinës. Babai i tij mbante “Oda
Malësore”në kryeqytetin belg, ku shkonin gjithë emigrantët shqiptarë, dhe për këto virtyte
zgjidhet si personazh emblematik i romanit “Mërgata e Qyqeve” - të zotit Nasho Jorgaqi,
me emrin e tij, Shpend ose zotëri Shpendi. Kështu që Autori jetonte me familjen e tij në
mes të Brukselit, pra në kryeqytetin Evropian, në ambientet shqiptare kanunore, në ritet
e Shqipërisë veriore, thuaja gati në “Lahutën e Malësisë”.
Mirëpo paralelisht për nga formimi i tij frankofon dhe eksperiencat e tij personale, mund
të thuhet lirisht që Skënder Sherifi është një rezultat evident i Majit 1968 në Paris, i
Festivalit muzikor hipik të Woodstokut, i Surrealizmit, i Popit dhe Rrokut, i Slamit dhe
Rrapit, i Ekzistencializmit, i Romanit të ri dhe i Teatrit Absurd, i Beatnikëve amerikan, i
Andy Wahrolit, Basquiat, Harring-ut, e të jerë ... pastaj edhe i Nouvelle Vague-s të
Godarit, i kinematografisë italiane, amerikane, polake, suedeze, ruse, franceze, angleze,
gjermane, spanjolle, dhe i gjithë Historisë së arteve plastike botërore dhe të stileve
muzikore. Pra pikërisht gjithë kjo Materie bazë, kjo Alkimi e rrallë, unike, gati e pamundur
figuron në “hard diskun bazë” të Autorit që nga fillimi.
Dhe nga ky paradoks aq befasues, dhe i paparë në gjithë Historinë e Letërsisë shqiptare,
pra nga kjo Eksperiencë unike, e pa shembull, lind detyrimisht Origjinaliteti i tij dhe Liria
e tij absolute. Duke theksuar që Autori e ka të fiksuar dhe të kultivuar damarin shqiptar,
që nga lindja me atë edukatën e tij familjare, diçka që ai vetë e ka ruajtur si një Trashëgimi,
si një Thesar, pa e mohuar asnjëherë, por përkundrazi duke e afirmuar deri sot!
Pastaj më vonë shihet ajo besnikëri e Autorit ndaj Origjinës së tij, me etapën Kosovare
dhe Shqiptare, e cila e konsolidon në identitetin e tij, duke e pasuruar pak më tepër sesa
në Emigracion, në një nivel më universitar dhe akademik, për nga ana kulturore dhe
historike kombëtare. Pra mbi këto themele zhvillohet autori Skënder Sherifi, me një
itinerar mjaft të guximshëm dhe aventuresk, i cili ndoshta nuk mund të kuptohet direkt
që në leximin e parë, porse e ka një logjikë të brendshme të qartë kur e analizon pak më
thellë. Rrugëtimi i tij nuk është aspak një Loto e rastit! Sepse na dalin si evidente, gjithë
Vijat apo Pikat domethënëse, simbolike dhe emblematike të itinerarit të tij.
Është një udhëtim i gjatë dhe i pasur iniciatik, i diktuar nga instinkti! Dhe pikërisht,
origjinaliteti qëndron në faktin, që çdo gjë i vjen krejt spontanisht vetëm përmes intuitës,
e jo si diçka krejt e paramenduar. Te Sherifi flet instinkti primar, subkoshienca, ndjenja,
memoria e lashtë e Elefantit dhe organizohen pastaj gjithë këto Elemente të ndryshme,
nganjëherë edhe paradoksalë, në mënyrë krejt tjetër, jashtë kodeve puro logjike e racionale
të njohura, për t'na ofruar një Sens tjetër krejt të ri, por i cili e ka një logjikë të brendshme
super të qartë. Jemi para një lloj autoportreti të Artistit, sepse tek e fundit Vepra e tij është
një Ditar intim, një hulumtim, një pasqyrim, një skanim, një dëshmim, një auto-
psikanalizë njerëzore, estetike e filozofike e vetvetes, përmes Fjalës poetike. Pra në
pyetjen:
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Cili është Skënder Sherifi i vërtetë?
Përgjigja është mjaft evidente: Skënder Sherifi autentik është vetëm Poezia e tij e asgjë
tjetër! Dhe gjithë kjo e bën këtë Vepër unike dhe madhore ...

BIOGRAFIA ARTISTIKE dhe LETRARE!

Skënder Sherifi, ka filluar realisht të shkruajë në vitin 1968, kur ishte veçse 14 vjeç. Mirëpo
ka djegur të gjitha tekstet e tij të asaj periudhe deri në vitin 1972. Karriera e tij ka startuar
me një “ZJARR gjigant fjalësh”!

ETAPA E PARË themeluese është puro Parisiane PIERRE SEGHERS, në PARIS:
(1976 - 1990)

Skënder Sherifi, gjatë kohës së studimeve në Bruksel, i dërgon me postë, me sugjerimin
e ish profesorit të tij, zotit Pierre Seghers, rreth 200 poezi impulsive të periudhës
adoleshente në Paris. Dhe Seghersi do i përgjigjet pas 7 muajve autorit anonim në Bruksel,
por me komplimente gjigante, sublime e absolutisht të papara për këtë bir emigranti
shqiptar në Bruksel. Sidomos kur ato vijnë nga personi i konsideruar si Papa i Poezisë në
Francë. I duket ky fakt autorit, si një ëndërr gati e pabesueshme ... !
E fton pastaj për një takim në shtëpinë e tij në Paris, duke i pohuar, që: “nuk ka parë
personalisht një Poet aq të fuqishëm dhe aq origjinal për më se 10 vjet, në Paris”, duke
theksuar që Pierre Seghersi ishte vetë një Poet, themeluesi i një Shtëpie Botuese (referencë
në Poezi) e cila mbante emrin e tij, dhe realisht botuesi më i madh i Poezisë në Evropë,
plus miku i gjithë Personaliteteve dhe Autorëve më të famshëm që kishte FRANCA
(Eluard, Aragon) por dhe mik personal intim i Jacques Chirac-ut, që atë kohë ishte
Kryetar i Bashkisë së Parisit, pastaj Ministër, Kryeministër dhe President.
Pikërisht Pierre Seghersi, e adopton Skënder Sherifin shpirtërisht duke i hapur kështu
Portat e Shtëpisë së tij dhe sidomos “Portat e Parisit”, duke e udhëhequr si të ishte Babai
ose si Coach-i, i tij personal në kryeqytetin e famshëm francez dhe botëror, deri në fundin
e viteve 1980. Kështu që eksperiencat e akumuluara, jeta e tij parisiane, gjithë takimet,
përtalljet, përvojat letrare dhe njerëzore, do jenë për këtë Autor të ri shqiptar, një privilegj
jashtë çdo vlere.
Autori vetë na thotë: “Ky ka qenë Universiteti im real i Oksfordit dhe Harvardit! diçka
unike, e papërshkrueshme, e pakrahasueshme!”
Skënder Sherifi në rrugëtimin poetik është njohur, ballafaquar me artistët e krijuesit më
të famshëm të Shekullit XX-të, nëpër mjediset e PARIS-it dhe Bregut të Azurit francez
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si: Louis Aragon; Claude Lévy Strauss; Fernand Braudel; Jacques Lacan; Gilles Deleuze;
Pierre Emmanuel; Francis Bacon; Leo Ferré; Jean Luc Godard; Yves Bonnefoy; Robert
Sabatier; Arrabal; Topor; Norge; Ionesco; Arletty; Maurice Blanchot; Philippe Soupault;
e me dhjetëra të tjerë. Diçka që duket ireale, dhe që nuk mund të imagjinohet!
Kjo eksperiencë parisiane franceze plotësohet edhe me botën artistike belge frankofone,
pasi Autori jeton edhe në Bruksel me Familjen e tij, dhe kështu i takon kohë pas kohe, të
gjithë Krijuesit më të afirmuar të Belgjikës, me shkrimtarë, dramaturgë, aktorë, piktorë,
regjisorë filmi, muzikantë, të cilët i vijnë për Darkë edhe në shtëpi, ku i pret Nëna e tij
Xhevahiria.
Përmendim: Pierre Mertens, Jacques Sojcher, Jacques Izoard, William Cliff, Jean Pierre
Verheggen, Phillipe Jones, Georges Thines, Robert Goffin, André Doms, Albert
Ayguesparse, David Scheinert, Benoit Lamy, Paul Delvaux, Toots Thielemans, J.M. Folon,
André Delvaux, Les Frères Dardenne, Jean Jacques Andrien, Arno, Vandekeybus, Jos de
Pauw, Geert Van Istendael, le Baron Georges Sion, Marcel Moreau, Hugo Claus.

ETAPA E DYTË themeluese e autorit: komplet shqiptare, Shqiptarizimi intelektual,
rrënjosja e parë në Vendlindje, IBRAHIM RUGOVA në KOSOVË: (1976 - 1980)

Për të respektuar një amanet të Babait, i cili dëshironte që djali i tij të ruajë dhe të pasurojë
shqiptarizmin e tij, pra që mos e harronte origjinën e tij, Skënder Sherifi pranon të shkojë
në Prishtinë në vitin 1976, edhe pse ishte në lukset supreme franceze, në kushte super
ideale, të ofruara nga Pierre Seghersi në PARIS dhe në PROVANCË. Por i shtyrë nga
gjaku shqiptar, nga gjeni i të parëve, nga zëri i brendshëm, nga instinkti, shkon në Kosovë
dhe mbërrin në shtëpinë e Piktorit shqiptaro-malazez, profesorit të Arteve plastike në
Akademinë e Prishtinës, zoti Rexhep FERRI, dhe pas disa kohe shkon e jeton në
Konviktin e Studentëve kosovarë në PRISHTINË, përreth 4 vjet, deri në fundin e vitit
1980.
I ndarë mes Parisit të Pierre Seghersit - Brukselit ku jetonte Familja e tij - dhe Prishtinës.
Dhe gjatë asaj periudhe shqiptaro-kosovare, shumë interesante për Autorin, sidomos në
formimin e tij si Shqiptar është takimi me Ibrahim RUGOVËN, i cili do të luante më
vonë pikërisht po atë rolin që kishte luajtur Pierre Seghersi në Paris, për autorin.
Si një dhuratë e ardhur direkt nga Qielli!
Pse ndodhin disa ngjarje, si shpjegohen? Ngelet mister!
I mahnitur nga personaliteti, eksperienca, fuqia dhe origjinaliteti i veprës së tij letrare e
poetike, i duket SHERIFI, si një mrekulli e vërtetë për Botën shqiptare, si diçka krejt e re
dhe e pakonceptueshme në Peizazhin lokal.
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Zoti Rugova, bëhet miku i tij, vëllai i tij shpirtëror në Kosovë, dhe merret personalisht
me anën e tij etike, autentike dhe intelektuale, me veprën aq atipike të Skënder Sherifit si
Poet (çka nuk e bën me asnjë Poet tjetër gjatë gjithë Jetës së tij!).
Duke e njohur nivelin artistik dhe origjinalitetin e kësaj vepre, gati Marsiane për botën
shqiptare në vitin 1976, Ibrahim RUGOVA, sikurse Pierre SEGHERSI më parë, e kupton
rëndësinë e saj dhe vlerën historike që mund të ketë në të ardhmen për gjithë Brezat e
rinj.
Ai, me një ndershmëri të paparë, niset vetëm me idenë bazë: “Si mund ta vendosë këtë
Autor brenda gjithë Normave letrare shqiptare, por i cili na vjen me një eksperiencë dhe
një pasuri njerëzore e artistike, ndoshta unike dhe të papërsëritshme në krejt Botën tonë
shqiptare, siç e thoshte ai vetë në atë kohë? Pra çka me bërë me këtë Njeri, i cili e ka të
njëjtën origjinë me ne, por i cili vjen nga një tjetër Galaksi poetike, e panjohur në
Kosovë?”
Ibrahim RUGOVA ia shtron spontanisht vetes Detyrën njerëzore të përfshirjes së
krijimtarisë së S. Sherifit në vitet 1976 - 1980, në Literaturën shqiptare, bile me dy botime,
në koleksionet e Rilindjes, duke u përpjekur ta bëjë atë, Anëtar të Familjes letrare, përkrah
emrave më të rëndësishëm të Letërsisë kosovare dhe më në fund e realizon.
Konkretisht ia përkthen vetë, dy Vepra poetike autorit dhe ia boton jashtë dëshirës
kolektive të anëtarëve, te Shtëpia botuese Rilindja: në vitin 1980, të parën me titullin:
“LOJË DHE KUNDËRLOJË” - dhe më vonë të dytën: “OKSIGJENI”, të përshtatura
nga frëngjishtja në gjuhën shqipe nga vetë Rugova.
Një privilegj tepër i rrallë për autorin! Pastaj vetë Lexuesi mund ta analizojë, sepse e merr
vetë Rugova atë angazhim unik ndaj Autorit?
RUGOVA, me iniciativën e tij personale dhe pa e pyetur askënd, e vendos kështu pra,
veprën e Sherifit për herë të parë në Familjen e Letërsisë shqiptare në Kosovë, duke e botuar
direkt te “RILINDJA” në gjuhën shqipe, dhe pa e specifikuar ose theksuar fare në Libër,
që ishte teksti komplet një përkthim i tij prej gjuhës frënge. Kjo tregon madhështinë unike
të këtij Njeriu në Botën shqiptare! Gjatë atyre 4 viteve në Kosovë, natyrisht që Skënder
Sherifi njihet personalisht me gjithë Elitën intelektuale dhe artistike të vendit, të cilët i
takon, herë pas here.
Personalitete sikurse Ali Podrimja, Azem Shkreli, Esad Mekulli, Enver Gjergjeku, Anton
Pashku, Bekim Fehmiu, Faruk Begolli, Fadil Hysaj, Agim Sopi, Muslim Mulliqi, Ali Hadri,
Esad Stavileci, Pajazit Nushi, Idriz Ajeti, Nexhmije Pagarusha, Mahmut Bakalli, Sinan
Hasani, Rexhep Zogaj, Ekrem Kryeziu, Bedri Emra, Xhevdet Xhafa, Fehmi Agani,
Rexhep Ismajli e të tjerë.
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ETAPA E TRETË themeluese e AUTORIT: rikthimi i ULISIT në vendin e të parëve!
SHQIPËRIA: (që nga 1990 deri sot në 2018)

Skënder Sherifi vjen në Shqipëri pas vitit 1990 për herë të parë dhe zbulon Shqipërinë
mitike, të cilën ia kishin ushqyer në shpirt Prindërit e tij.
Takimi i shqiptaro - frankofonit në Tiranë, në vitin 1991 te Hotel Dajti - me zotin Jusuf
VRIONI është një tjetër mundësi vlerësimi për të. Vrionin, e mahnit leximi i një vepre
me titullin “PASSION”, me parametra moderne, çka e konfirmon ai vetë në emisionin
“Portret” të televizionit publik shqiptar në qershor të vitit 1992, para publikut shqiptar,
duke pohuar se: “Jam tepër i gëzuar që kam njohur një Autor të tillë, i cili ka krijuar dhe
konceptuar me siguri Poezinë që do shkruhet më vonë në Shekullin XXI, mund të thuhet
një lloj “KULLË BABELI post-moderne”, me një literaturë që është sot për sot, jashtë
çdo kufiri të njohur tokësor dhe planetar!”
Kurse më vonë, gjatë viteve, do e rikonfirmojnë vlerën e kësaj vepre, përmes shkrimeve,
prezantimeve publike dhe parathënieve të tyre, disa personalitete shqiptare sikurse:
Edmond Tupja, Moikom Zeqo, Anton Papleka, Artan Fuga, Përparim Kabo, Mimoza
Ahmeti, Ardian Marashi e shumë të tjerë.
Etapa e Shqipërisë në fakt e rrënjos përfundimisht Skënder Sherifin në Botën shqiptare,
dhe dikur ai vetë e kupton pas vitit 2003, cili do jetë misioni i tij jetësor?
Nëse frankofonia e tij është më se evidente, kur dihet Jeta e tij Evropiane, me periudhën
aq të pasur belgo-parisiane. Mund të afirmohet që edhe shqiptarizmi i tij është po ashtu
evident, kur dihet edukata e tij familjare në fillim, me ritet e zakonet Malësore, dhe më
vonë duke u konsoliduar me etapën kosovare (përmes Rugovës) kurse tani me etapën
shqiptare, e cila vazhdon prej 28 vitesh në TIRANË.
Pra është 100% frankofon, por edhe 100% shqiptarofon, dhe në realitet, të dy anët nuk
vijnë në kundërshtim fare, por e ushqejnë njëra-tjetrën në një harmoni të thellë brenda
tij! Sikurse Shqiponja jonë me dy Kokë: SHERIFI ka dy identitete bazë, të cilët
strukturojnë themelin e Personalitetit të tij!
Duhet ditur, që rrugëtimi aq i dendur dhe atipik i këtij autori, mes Brukselit - Parisit -
Prishtinës dhe Tiranës, e ka një logjikë të brendshme. Mund të dallohet shumë qartë,
brumi ose sensi 100% shqiptar i këtij itinerari tepër special, pa marrë para sysh se çka
mund të thonë të tjerët?
Përpos kësaj, në këto vitet e fundit: vetë Autori u ka propozuar Lexuesve, disa Vepra të
shkruara direkt në gjuhën shqipe, të botuara dhe të promovuara rregullisht në Tiranë!
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DISA DATA DHE EVENIMENTE MJAFT SIMBOLIKE
EMBLEMATIKE DHE DOMETHËNËSE NË KARRIERËN

LETRARE TË AUTORIT

1. Në vitin 1980 dhe 1989 - Profesor-Doktor zoti Ibrahim Rugova ia përkthen Autorit, 2 vepra
prej frëngjishtes në gjuhën shqipe, dhe ia botoi te RILINDJA, shtëpia botuese shtetërore e
KOSOVËS. Ky është hapi i parë, dhe prezenca fillestare e Veprës së Skënder Sherifit,
pranë Lexuesit shqiptar, dhe integrimi i tij brenda Literaturës sonë Kombëtare. Veprat
quhen: “Lojë dhe Kundërlojë - dhe Oksigjeni“ në PRISHTINË dhe t’arkivuara në Bibliotekën
e madhe kombëtare.

2. Në vitin 1996 - botohet Vepra e parë e autorit në Shqipëri (Tiranë) me vendimin personal
dhe mbështetjen direkte të zotit Teodor Laço (autor dhe Ministër i Kulturës). Titulli i Librit:
“ORA E METEOREVE“ - Globus R. viti 1996 - Tiranë. Me një financim nga Ministria prej
700 dollarë US.
Mundësia e parë për Lexuesit e Shqipërisë, për ta zbuluar veprën e këtij autori në gjuhën
shqipe brenda vendit. Pra 16 vite pas Kosovës, ngaqë libri “Lojë dhe Kundërlojë ” botohet
te Rilindja në vitin 1980!

3. Në vitin 2003, AUTORI përfshihet në Elitën e Letërsisë Botërore në Fjalorin enciklopedik të
famshëm LAROUSSE në Paris, “Dictionnaire des Littératures Mondiales” dhe përfshihet në
mesin e 26 autorëve më të rëndësishëm të Letërsisë shqiptare, prej nga fillimi i shkrimeve
shqipe në vitet 1400 dhe deri sot 2019, pra për 7 shekuj, “Histori dhe trashëgimi të Letërsisë
shqiptare”. Figuron pranë William Shakespearit, Bernard Shaw, Mary Shelley dhe Samuel
Sheppard në faqet 815/16 të fjalorit francez.
FJALOR enciklopedik e tematik mbi gjithë Letërsinë Botërore, i cili propozohet çdo 25 ose
30 vite në PARIS - me gjenerata autorësh me vlera të konfirmuara. Hyrja e autorit Skënder
SHERIFI në atë Fjalor francez prestigjioz në vitin 2003 është natyrisht një ngjarje madhore,
një privilegj i rrallë, jo vetëm për itinerarin e vet autorit, por edhe për gjithë Publikun tonë,
pastaj për Letërsinë shqiptare në përgjithësi.

4. Në vitin 2008, autori e boton në Belgjikë (Bruksel) librin e tij të famshëm, gati simbolik dhe
emblematik, një vepër globale jashtë të gjitha normave letrare të njohura, me titullin: “L O V
E“ në versionin origjinal francez. Vepër që mahniti opinionin dhe specialistët e letërsisë, dhe
kritikën e mirënjohur të Gazetës së përditshme belge frankofone: “La Libre Belgique” e cila
e vlerëson këtë vepër LOVE - në TOP 10 -t’shën e librave më të mirë të të gjithë vitit 2008,
në hapësirën e botimeve letrare frankofone të Francës - Zvicrës - Belgjikës dhe
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Luksemburgut. Skënder Sherifi është i vetmi autor me një vepër të zhanrit “Poezi” në këtë
listë. Kështu që libri LOVE ngelet për Lexuesin si një Ufo, si vepër KULT.
Do përshtatet pas 4 viteve në gjuhën shqipe nga Albert Nikolla dhe do botohet në vitin 2012
në Tiranë te “ILAR” me mjaft sukses, duke qenë ende sot si referencë e Poezisë Moderne
shqiptare, për shumë Lexues.

5. Me rastin e Ceremonive Festive të 100 vjetorit të Pavarësisë Kombëtare, më 2012, në
Tiranë - Autori ftohet personalisht nga Kryeministri zoti BERISHA, për të marrë pjesë në të
gjitha ceremonitë dhe programet zyrtare të këtij përvjetori unik.

6. Në vitin 2015 - autori feston simbolikisht në Tiranë “JUBILEUN“ e tij, me ato tri datat super
simbolike të rrugëtimit të tij human e artistik:
Së pari 60 vjetorin e tij të lindjes, së dyti 25 vjetorin e pranisë dhe kontributit të tij kulturor
dhe Letrar në Shqipëri, dhe së treti 45 vjetorin e përvojës së tij praktike si shkrimtar. Me
këtë rast special, organizohen në TIRANË dy evenimente në Prill të vitit 2015
a. Me iniciativën e Ministrit të Çështjeve Sociale: zotit Erion VELIAJ, organizohet një

mbrëmje “kujtese” dhe prezantimi i gjithë veprës së autorit Skënder Sherifi. Te Qendra
e re Kulturore për Rininë në Tiranë. Më 8 prill 2015!

b. Kurse më datën 15 prill 2015, me iniciativën personale të Ministres së Arsimit dhe
Sportit, zonjës Lindita NIKOLLA, do t’i organizohet një mbrëmje speciale te Salla e
Teatrit Spahivogli në TIRANË, ku vetë Ministrja znj. Lindita Nikolla i dhuron solemnisht
Autorit në emrin e vet personal dhe atë të Qeverisë shqiptare, një “CERTIFIKATË
MIRËNJOHJE KOMBËTARE“, për gjithë veprën dhe angazhimin e tij në Kulturën
frankofone dhe atë shqiptare, me vlerat unike që i ka përcjellë autori gjatë dekadave
të fundit.

7. Po në Prill të vitit 2016, pas një kërkese, nën drejtimin e Ministrisë së Arsimit, zonja Nikolla,
do i organizohet autorit Skënder Sherifi, një Turne zyrtar nëpër 12 Shkolla të Mesme të
SHQIPËRISË (Tiranë - Durrës - Shkodër) ku prezantohet autori dhe vepra e tij para
nxënësve shqiptarë.

8. Në librin e tij të fundit francez, botuar me rastin e Jubileut në vitin 2015 në Bruksel me
titullin: “ODISEJA E DASHURISË” janë përmbledhur në pjesën e dytë të veprës, si DOSJE
shtesë, rreth 60 opinione profesionale mbi nivelin e veprës së tij nga disa autorë, kritikë të
specializuar belgë, francezë, shqiptarë dhe kosovarë, zviceranë, etjerë. Ngelet një vepër
referenciale dhe si “kartë vizitë” për prezantimin global të Autorit, para gjithë atyre që nuk e
njohin.
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9. Autori ftohet nga vetë Kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi RAMA për të marrë pjesë si
Personalitet shqiptar, në SAMITIN e parë të DIASPORËS që do organizohet në Tiranë, mes
datës 18 dhe deri më 20 Nëntor 2016.

10. Në muajin gusht dhe shtator 2017, Autori e merr vet iniciativën spontane për t’ia adresuar
2 Veprat e tij (LOVE dhe ODISEJA E DASHURISË) të dedikuara personalisht për
Presidentin e Republikës franceze, zotit Emmanuel Macron dhe shoqes së tij Brigitte
Macron, të shoqëruar me 2 Letra personale të Autorit mjaft të argumentuara, të cilat trajtonin
kryesisht këto Tema: e para letër në gusht fliste për artin-kulturën dhe frankofoninë, dhe
rolin apo vendin e saj sot në Botën shqiptare, kurse e dyta fliste ekskluzivisht, përmes një
analize super të argumentuar, për integrimin urgjent politik të 6 Shteteve Ballkanike që kanë
ngelur sot, jashtë BE-së, pra Unionit Evropian, duke menduar prioritarisht për interesat e
Botës shqiptare natyrisht, në Shqipëri - Kosovë - Mal të Zi dhe Maqedoni.
Pse duhet bërë ky gjest politik madhor? Dhe çka mund të fitojnë Apo humbin konkretisht
Bashkimi Evropian me këtë veprim të guximshëm, puro politik?
Dhe autori i merr 2 Përgjigje nga Presidenca franceze në Elysée, më datën 2 gusht 2017
dhe 27 shtator 2017, për ta falënderuar për Librat, për t’i shprehur mirënjohjen duke i thënë,
që përmes veprimtarisë suaj e keni nderuar dhe pasuruar gjuhën dhe kulturën franceze,
dhe për ta siguruar që Presidenti francez, i ka marrë në konsideratë këto 2 letra me
përmbajtjet e tyre.

SI PËRFUNDIM

AUTORI Skënder SHERIFI, pas hyrjes së tij në Fjalorin francez të famshëm
LAROUSSE në vitin 2003 në PARIS - si autor i evidentuar shqiptar, ka vendosur që t’ia
dhurojë gjithë Veprën e tij, si TESTAMENT SHPIRTËROR DHE LETRAR, Kombit
të tij, SHQIPËRISË, ku e ka origjinën, gjenezën, diku buzë Valbonës, por dhe
KOSOVËS, ku ka lindur në vitin 1954, në Viti, por edhe si shenjë respekti ndaj vëllait të
tij shpirtëror zotit Prof.Dr. Ibrahim RUGOVA, duke deklaruar se VEPRA e tij është një
AMANET personal për gjithë Popullin shqiptar, kudo që të jetë, por prioritarisht për
gjithë Brezat e rinj që do vijnë në dekadat e ardhshme.
Kështu që nëse bazohemi në faktet dhe në veprimet e tij konkrete që flasin vetë, mund
të afirmohet, që Autori e ka çuar pa asnjë diskutim, Misionin e tij, si Njeri, si Humanist
universal dhe si Atdhetar shqiptar, deri në fund.
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BIBLIOGRAFIA E AUTORIT - LISTA E BOTIMEVE

I. FRANCË (në gjuhën franceze)
1. Dikund Dikush, 1980 Poezi “Quelque part Quelqu’un“, Botimet: Saint-Germain-des-

Prés (Paris)
2. Oksigjeni, 1984 Poezi “Oxygène“, Botimet: Saint-Germain-des-Prés (Paris)

II. KOSOVË (në gjuhën shqipe)
1. “Lojë dhe Kundërlojë“, 1980 - Poezi, Botimet: Rilindja, Prishtinë - Kosovë, me një

përkthim nga frëngjishtja, i Profesor-Doktor: zoti Ibrahim Rugova
2. “Oksigjeni“,1989 Poezi, Botimet Rilindja, Prishtinë - Kosovë, me një përkthim nga

frëngjishtja i Profesor-Doktor: zoti Ibrahim Rugova
3. “POEZI“, qershor 2008, Prishtinë, Kosovë, Botimet Faik Konica të dirigjuara nga miku

i autorit: zoti Nazmi Rahmani, me një parathënie të Ramadan Musliut

III. KOSOVA (përkthim nga gjuha shqipe në frëngjisht)
1. “Dega e Pikëlluar La Solitude d’une Branche“, botuar në vitin 1980, te Rilindja në

Prishtinë.
Antologjia e Poezisë shqipe në ish-Jugosllavi me 20 poetë të zgjedhur. Projekt i
Rilindjes i mbështetur nga Institucionet e Krahinës Autonome të Kosovës. Një
promovim unik i poezisë shqiptare në 4 shtete dhe gjuhë evropiane: Francë - Angli -
Gjermani dhe Spanjë me një tirazh të botuar në të dy gjuhët, në 3000 kopje.
Ibrahim Rugova ia ka pas porositur vetë autorit përshtatjen e Antologjisë poetike në
gjuhën frënge.
Vepra është prezantuar me një interesim dhe sukses të madhnë Panairet e Librit, dhe
te Bota Frankofone dhe ka pasur një mediatizim mjaft të gjerë në Francë - Zvicër e
Belgjikë, me gjithë influencën dhe statusin që kishte autori (Poet i njohur shqiptaro-
frankofon) duke pasur 27 artikuj shtypi, përveç disa emisioneve nëpër radio e
televizione. Pra ky ishte në fakt kontakti i parë i Evropës me krijimtarinë e Poetëve
shqiptarë të Kosovës dhe ish Jugosllavisë, dhe me realitetin specifik konkret të
Kosovës në kontinentin Europian, të cilin nuk e njihte fare Perëndimi.

IV. SHQIPËRI (në gjuhën shqipe)
1. “Ora e Meteorëve“, 1996 Tirana Shqipëri - Poezi. Botimet: Globus R. të dirigjuara nga

zoti Petraq Risto. Me një parathënie të Profesorit Edmond Tupja (poet e përkthyes në
Tiranë.)
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Kjo është vepra e parë që autori e ka botuar në Shqipëri, me një mbështetje zyrtare
shtetërore të Ministrit të Kulturës, zoti Theodor Laço prej 700 dollarë USA. Dhe kontakti
i parë i autorit me publikun shqiptar të Tiranës. Libri u promovua po atë vit te sallat e
Hotel Rognerit, dhe u prezantua nga 2 Ministrat e Qeverisë shqiptare: zoti Theodor
Laço, dhe zoti Halit Shamata, dhe nga Edmond Tupja, Jusuf Vrioni, etj,kurse Poezitë i
recitoi aktorja e mirënjohur zonja Margarita Xhepa.

2. “ATELJETË E ËNDRRAVE“, 2005 - Tirana, Shqipëri - Poezi. Botimet: Globus R. të
dirigjuara nga zoti Petraq Risto.
Përkthim në gjuhën shqipe i librit origjinal frëng i autorit: “Les Ateliers du Rêve ”nga
zoti: Albert Nikolla, vetë shkrimtar.
Me një parathënie të zotit Edmond Tupja dhe Moikom Zeqo.

3. “TRIO E PËRJETSHME“, mars 2011 - Tirana - Dramë, Botimet: ILAR - të dirigjuara
nga zoti Ilir Lleshi.
Tekst personal për Skenën shqiptare. Propozim për një Spektakël origjinal skenik me
11 aktorë (me një kor modern dhe 3 role kryesore). Me një parathënie të zotit Profesor
Artan Fuga, dhe me 17 mendime mbi Veprën të shprehura nga disa Personalitete
frankofone dhe shqiptare të ardhura nga 4 shtete të ndryshme, (Francë - Belgjikë -
Shqipëri e Kosovë).

4. “LOVE“, mars 2012, Tirana - Shqipëri, Poezi dhe Prozë ... Vepër faraonike! Botimet:
ILAR, të dirigjuara nga zoti Ilir Lleshi.
Adaptimi në gjuhën shqipe i kësaj vepre “kult” të autorit, e cila është seleksionuar nga
Shtypi belg, në listën e Top 10 - t’shes, së Librave më të mirë të vitit 2008 në Belgjikë,
dhe përkthimi i saj në shqip, u bë me shumë mjeshtri nga zoti: Albert Nikolla, shkrimtar
dhe kritik letrar.
Vepra u prezantohet lexuesve shqiptarë nga 14 Personalitete të ardhura nga 5 shtete
të ndryshme (Francë - Belgjikë - Itali - Kosovë e Shqipëri )

5. “DUKE PRITUR RILINDJEN E RE KOMBËTARE”, viti 2019 - Tirana - Prozë dhe
Poezi. Projekt ende i papërfunduar ...
Vepra e dytë e shkruar direkt në gjuhën shqipe nga vetë Autori.
Pjesa e parë: janë 20 tablo të zgjedhura nga autori në veprën e tij origjinale në gjuhën
frënge “PASSION” e botuar në vitin 2003 te ONUFRI. Tablo të cilat i ka përshtatur deri
diku, modifikuar dhe ri-interpretuar gati si rikrijim i dytë shqip, direkt për Publikun
shqiptar ... duke u dhënë Teksteve një brumë kombëtar.
Kurse pjesa e dytë: është një Thirrje, një Letër e hapur adresuar Shqiptarëve, për një
Rilindje të re Kombëtare, me argumentet dhe vizionet personale të Autorit të cilat
tingëllojnë sot si një Amanet.
Libri është mjaft i rëndësishëm dhe e ka një porosi thuajse Testamentare.
Pastaj me këtë vepër, pas hapit të tij të parë, me dramën shqipe
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“Trio e Përjetshme“ e kemi nga Autori një angazhim direkt, një pozicionim të qartë, në
Literaturën shqiptare, por edhe një kontribut në favor të Kauzës Kombëtare në
përgjithësi.

6. “SILENZIO“, 2016 - Adaptim në gjuhën shqipe i veprës së parë të autorit të botuar me
Poezi të Rinisë (volumi i parë, prej vitit 1972 deri në 1975). Pra një zhytje në atmosferën
e viteve 1970 në Evropë dhe Amerikë me syrin atipik të autorit.
Pos faktit që kronologjikisht, vepra ka diçka historike në rrugëtimin e Autorit. Ja pra, si
ka pas filluar Sherifi në Poezi, para 45 vitesh? Në moshën 17 vjeçare!
Për kuriozitet, ia vlen krahasimi me Literaturën shqiptare të vitit 1972 në Tiranë. Një
përkthim nën mbikëqyrjen profesionale të zotit Albert Nikolla.

7. “ODISEJA E DASHURISË”, 2018 - adaptim i lirë në gjuhën shqipe i Librit të botuar në
frëngjisht në Mars 2015, me rastin e Jubileut special të Autorit i celebruar në Tiranë
në Prill 2015. Një vepër me një skenar tepër origjinal!
Pra janë 7 Cuname dashurie për 7 Ditët e javës .. Dhe 1 mesazh, telegram, sms ose
mail dashurie për çdo ditë, adresuar një të dashuri apo të dashure ... krejtësisht i
kemi 370 LOVE Letters!
Një kujdes maksimal kushtuar muzikalitetit, ritmit poetik, dhe origjinalitetit të
metaforave. Botim për ILARIN në Tiranë - gjatë vitit 2018

8. “BORDERLINE“, mars 2019 te ILARI në Tiranë.
Adaptim i lirë, i librit origjinal në frëngjisht, i botuar në vitin 2014 (pra ky është Volumi i
dytë i veprave të Rinisë - tekstet e vitit 1976)
Vjen në vijim kronologjik të librit “SILENZIO“ vitet 1972-1975.
Gjithë poezitë janë të shkruara në moshën 21 vjeçare dhe e simbolizojnë atë Botë aq
të pasur dhe të shfrenuar, ku çdo gjë ishte e mundshme e viteve 1970 (pas
Revolucioneve të asaj kohe).

9. “FESTIVALI I PASIONEVE” adaptimi i lirë i veprës eksperimentale franceze
“PASSION” shkruar mes vitit 1982-84.Botuar te ILARI në Tiranë - në Mars 2020!
Pra 65 Tablo poetike t’imagjinuara në shqip për Publikun shqiptarë, të cilat rrjedhin si
një Ujëvarë, brenda një ritmi modern Rap, por të shtrirë në Vargje edhe homeriane
antike me një frymë të lashtë shqiptare, të trashëguar nga eposet e vjetra por edhe
super moderne dhe futuriste. Ky libër shënon pa dyshim në Historinë e Poezisë
shqiptare bashkëkohore, një revolucion total dhe një shembull konkret të një Modeli
unik.

V. SHQIPËRI (në gjuhën frënge)
1. “LES ATELIERS DU RÊVE“, 2003 Tirana, Shqipëri - Poezi. Botimet: ONUFRI, të

dirigjuara nga zoti Bujar Hudhri.
Ky libër u botua pasi Autori hyri në Fjalorin e famshëm francez “Larousse“ në Paris,
ndër 26 shkrimtarët shqiptarë më të mirë përgjatë këtyre 7 shekujve Letërsi shqiptare
1400 – 2003) si shenjë homazhi. Vepra u mbështet me një fond nga Qendra
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Nacionale e Letrave në PARIS. Me një parathënie të Profesorit shqiptar, frankofon
zoti Edmond Tupja.

2. “PASSION“, 2004 Tirana – Shqipëri, ONUFRI, Botime të dirigjuara nga zoti Bujar
Hudhri. Tekste të vitit 1982-1984.
Vepër me 65 Tablo të një poezie post-atomike dhe eksperimentale: kujtesa ose
memoria e Botës pas apokalipsit përmes një gjuhe poetike frënge, tërësisht të
shpikur dhe të rikompozuar.
Libri u mbështet zyrtarisht me një fond nga Qendra Nacionale e Letrave në PARIS.
Kjo vepër i prezantohet lexuesit frëng me 8 parathënie nga disa Autorë prestigjiozë.

3. “CONVERSATIONS AVEC LA JEUNESSE ALBANAISE”, Tirana 2006 - Ese.
Botimet: EMAL - në Tiranë, vepër me 450 faqe
Mendime, Reagime, Pyetje, dhe Analiza të lira personale e intime mbi identitetin,
realitetin dhe Botën shqiptare, siç e ka perceptuar dhe përjetuar konkretisht Autori
gjatë jetës së tij, me përvojën e tij atipike dhe kozmopolite.
Me një sfond të improvizuar Filozofie, Sociologjie dhe Psikologjie mbi Kombin.

VI. BELGJIKË - BRUKSEL (në gjuhën frënge)
1. “LOVE“, - 2008 Bruksel - Belgjikë Poezi e Prozë: 530 faqe. Botimet: L’Esprit des

Aigles - Bruxelles.
Libër i konsideruar nga Gazeta e përditshme belge: “La Libre Belgique” në top 10-
t’shin, e veprave letrare më të mira të krejt vitit 2008 të botuara në gjuhën frënge për
në Belgjikë, duke i llogaritur të gjitha botimet letrare në zhanret e ndryshme (roman-
tregim-ese-biografi-monografi-libër i vizatuar) të dala në treg nga 4 Shtetet
frankofone të Evropës (Francë-Belgjikë-Zvicër dhe Luksemburg)
Me një parathënie speciale të Profesorit Filozof e Sociolog, zoti Artan Fuga.

2. “LE TRIO ÉTERNEL“, 2009 Bruksel - Belgjikë - Dramë (Trio e Përjetshme) Botimet
L’Esprit des Aigles - Bruxelles.
Propozim për një Spektakël skenik, multi artistik e poetik, me 11 aktorë (3 në rolet
kryesore dhe 8 në rolin e korit modern).
Tekst origjinal i destinuar për të gjitha Skenat frankofone të Evropës.
Drama ka marrë pjesë në një Festival zbulimesh dramaturgjike të vitit, dhe ka qenë
pastaj e programuar për një seancë “Leximi artistik publik të Veprës komplete“ ... një “
Work Shop” në Teatrin e Martirëve (Théâtre des Martyrs) në Bruksel, me Regjinë
personale të Drejtorit të Teatrit zoti Daniel Scahaise dhe 11 aktorë belgë profesionalë
në skenë. Seanca u mbajt të hënën me 18 mars 2013 në orën 21, para një Publiku
profesional, gjithë specialistët e skenës dramaturgjike belge.

3. “SILENZIO“, 2012 Bruksel - Belgjikë Prozë dhe Poezi - L’Esprit des Aigles.
Volumi i parë i Poezive të Rinisë së Autorit, periudha Adoleshente. Mosha 17 - 20 vjeç!
Tekste të seleksionuara të viteve 1972 - 1973 - 1974 dhe 1975. (ose post Maj 1968
dhe Woodstocku).
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Pra këtu i keni fillimet e njohura të Skënder Sherifit në Poezi, para 45 vitesh! Hapat e
parë letrarë në aspektin zyrtar!

4. “BORDERLINE“, mars 2014 Bruksel - Prozë dhe Poezi.
Volumi i dytë i Poezive të Rinisë së Autorit, periudha e Adoleshencës. Gjithë tekstet
janë të shkruara në moshën 21 vjeç.
Tekste të seleksionuara nga krijimtaria e autorit gjatë gjithë vitit 1976. Por libri fillon me
një mendim të gjatë filozofik e sociologjik personal të improvizuar në lidhje me
problemet e ndryshme të kohës aktuale (rreth 160 faqe prozë që paraprijnë 100 Poezi!)
Botimet belge: “L’Esprit des Aigles“ në Bruksel

5. “L’ODYSSÉE DE L’AMOUR“, Mars të vitit 2015. Prozë poetike e lirë, në Botimet belge
në Bruksel “L’Esprit des Aigles“
Valë dashurie të lira, të shprehura si Fotografi, si Klipe poetike, si Mesazhe të shkurtra
intime dashurie adresuar dikujt ...
Me një kujdes të madh kushtuar origjinalitetit të imazheve, të metaforave, të gjuhës së
lirë poetike, por edhe provokuese, romantiko sentimentale, por edhe surrealiste, pop
rock, dhe shpeshherë e papritur.
Me një formë ultra klasike, por me një sfond ultra special dhe sa më origjinal. Libri i vitit
Jubilar të Autorit (60 vjeçar - 25 vjet kontribut dhe prezencë të vazhdueshme në
Shqipëri, dhe 45 vjet përvojë letrare, prej momenteve ku ka pas filluar të shkruajë rreth
vitit 1968 - 69 ... me shkrimet e para të fillimit të adoleshencës.)
Me këtë rast të Jubileut, autori merr solemnisht në Tiranë: “Certifikatën e Mirënjohjes
Kombëtare“ më 15 prill 2015 në Teatrin “Spahivogli“ të Tiranës, nga zonja Lindita
Nikolla, Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit në Shqipëri. Një vit special dhe
emblematik mjaft me rëndësi për Autorin ... !

6. KËNGË DASHURIE (LOVE SONGS - 1) Tekste poetike të shkruara posaçërisht për
Botën muzikore dhe këngën e autorëve, apo argëtuese frankofone, dhe fillimisht
franceze në FRANCË. Ky është Volumi 1 - me 500 Këngë të ofruara.
Vepër e përfunduar në vitin 2018. Pritet pastaj dikur Volumi i dytë për ta mbyllur këtë
Kapitull kushtuar gjithë Këngës franceze!
Mund të lexohet dhe konsiderohet natyrisht edhe si Vepër puro Poezie. Çka qëndron
100%. Mirëpo qëllimi parësor i Autorit, ishte me ia kushtuar këtë Veprimtari të plotë,
ose këtë Propozim personal në 2 volume, Botës muzikore frankofone, me një material
sa më origjinal.
Si vazhdimësi e Këngës poetike franceze, të autorëve super kualitativë e të rafinuar të
cilët na kanë lënë një diskografi dhe kontribut në top nivel, si për shembull: Léo Ferré
- Georges Brassens - Jacques Brel - Jean Ferrat - Claude Nougaro - Barbara - mund
të citojmë edhe Charles Aznavour - Guy Béart - Charles Trenet - Alain Bashung,
ndërkohë që kemi në të njëjtin stil anglo-sakson shembujt e Bob Dylanit dhe Leonard
Cohen. Dhe qëllimi ose ëndrra e autorit, ishte me këtë rast, për t’ia propozuar Këngës
frankofone, mundësisht me këtë nivel të teksteve (të këtyre Mjeshtrave të mëdhenj që
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i përmendem më sipër) pikërisht në gjuhën franceze, krijimtarinë e tij në këtë fushë.
Projekt për vitin 2020!

7. KËNGË DASHURIE (LOVE SONGS - 2) Vazhdimi i volumit të parë me Tekste
poetike për Këngën frankofone. Kemi përsëri 500 Tekste të tjera për ta mbyllur
Projektin kushtuar Muzikës dhe Këngës frankofone me 1000 Tekste.
Projekt gjigant për vitin 2021!
Diçka absolutisht e paparë në gjithë Botën shqiptare, si Kontribut i një autori,
adresuar direkt Këngës dhe Muzikës frankofone.
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SHËNIM I VEÇANTË MBI AUTORIN NË FJALORIN E FAMSHËM
FRANCEZ “LAROUSSE“, PARIS 2002 - 2003

SHERIFI (Skender), shkrimtar shqiptar i Belgjikës, i lindur në Viti të Kosovës në vitin
1954. Autor i disa Veprave me Poezi të botuara në Paris - Tiranë - Prishtinë dhe
Bruksel,
në gjuhën franceze dhe në gjuhën shqipe.
Ai shprehet me një Lirizëm vezullues, eksepcional, dhe na i hedh Fjalët e tij, sikur
Diejt mbi Detin e trazuar, duke i përzier me një Lumturi të rrallë, Stilet gjuhësore
tepër të rafinuara, me ato më popullore, argotike dhe zhargonore.
Autori na tërheq me Muzikën e kohës, në bordin e Anijes së tij Kozmike.
Në veprat e tij poetike:
(Dikund Dikush - 1980;Lojë dhe Kundërlojë - 1980; Oksigjeni - 1989; Ora e
Meteorëve - 1996) zhargonet argotike dhe ironia e tij shpërthyese, na imponojnë
një Modernitet.

Autori është përkthyes, gazetar, i pasionuar për Letërsinë, Filmin, Teatrin, Muzikën
dhe Pikturën. Është një shqiptar i vërtetë frankofon, një kozmopolit, një Njeri unik i
të vërtetave, i miqësive, i besnikërive dhe i dhembshurive që xixëllojnë dhe
kumbojnë.

Nga FJALORI enciklopedik francez LAROUSSE i Letërsisë Botërore - viti 2003 në Paris
- dhe i botuar në çdo 25-30 vjet në FRANCË për të nderuar vlerat universale të
Letërsisë Planetare. (figuron te faqja 815-816 e Fjalorit francez). Autori figuron në
faqen e tij me gjithë Elitën e Literaturës Botërore, pasi gjendet me Shakespeare,
Bernard Shaw, Mary Shelley dhe Samuel Sheppard. Konsiderohet nga vetë ekipi
francez i Fjalorit, në familjen e 26 Shkrimtarëve më të mirë në të gjitha kohërat, kjo
do të thotë konkretisht për gjatë 7 shekujve të Letërsisë shqiptare, që kur njihen
shkrimet tona në gjuhën shqipe dhe deri sot! (1400 - 2020) Kjo nderon jo vetëm
Autorin, por gjithë Letërsinë shqiptare.
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