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cfilitemi barbarisht për një përkëdhelje 
këtu dhe tani 
nën të kuqërremtën e ngrysjes.  
 

Profili i hijes 
Diku ndjehet jehona e orës 12, 
në mishin tim, në mendimin tim, 
shfaqet dora e hijes 
që më çlodhet në sup 
e veshur me glicinë 
dhe racionin e tmerreve, 
korridoret e kohës 
të dhimbshme nën zgjyrën e natës, 
nervat e holla, të përndezura 
të të gjitha çasteve të jetës 
në të gjitha gjymtyrët; 
dhe atëhere bien në gjunjë 
përmes pluhurit të hijes, mundimshëm 
dhe i lypin ndjesë territ 
ëngjëll mbrojtës.  
 

GJEKË MARINAJ65 
De vorbă cu mama 

Dinţii de sus ai cerului 
sunt la fel de periculoşi  
ca dinţii de jos ai pământului 
 
Între ei 
ştiu că voi sfârşi sfâşiat... 
 
Dar nu ştiu ce să sper: 
să mă înghite sau să mă 
scuipe afară 
viaţa - gura înfricoşătoare căruia aparţinem... 
 

Antigona 
Ea şi-a-nfipt degetele în ultima săptămână a pământului 
precum cele şapte creioane rămase ale lui Sophocles 
Pe urmă 
şi-a lăsat manuscrisul greutăţii peste cel mort 

                                                 
65 Poet şi eseist născut în 1965, autor al volumelor „Infinit”, „Nu-mi pleca departe”, 
„Cealaltă parte a oglinzii”. Trăieşte în SUA. 
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şi-a şters toate graniţele pe harta iubirii. 
 
Antigona 
în numele zâmbetului sfâşiat al fratelui ei 
şi-a umplut gura cu moarte 
şi fără a se chinui prea mult 
l-a scuipat cu viaţa ei pe obraz 
pe regele Creon. 
 
Or, cui îi trebuie viaţa 
când viaţa însăşi înlăuntrul omului e neviaţă! 
 

LUIGJ ÇEKAJ66 
Ploaia 

De câteori începe ploaia, eu plâng 
Şi nu plâng niciodată despre mărunţişuri, ci despre 
mormintele părinţilor plâng 
Unul - aici la Hartsdale, altul - departe, la Rrmaj 
Dar unde voi fi-nmormântat în viitor doar un 
Dumnezeu ştie. 
 
Între aceste două morminte-ndepărtate, moartea 
ne tot ţine despărţiţi 
Timp de patruzeci de ani, tata n-a putut 
călca pe pământul Tiranei, iar mama 
în tot atâta timp n-a putut veni măcar o dată 
aici la Washington. 
 
Coşciugul scump al tatălui meu 
are o jumătate de veac garanţie 
Coşciugul simplu al mamei 
Acum a şi putrezit, cu siguranţă... 
 
El în SUA, ea în Albania 
Doamneee! 
Pe obrazul pământului niciodată să nu 
coboare nici un strop de ploaie... 

 

                                                 
66 Poet, eseist şi ziarist, autor al volumului „Toamna în aeroporturi”. Trăieşte în 
SUA. 


