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"Ky publikim është bërë me ndihmen e Zyrës së bashkësis Evropjane në
Kosovë. Mendimet e shprehura në këtë raport janë vetëm nën përgjegjësi
të OJQ-së AKTIV dhe anëtarëve të Koalicionit Kosovar për pajtim, dhe
nuk mund të merren si mendime të bashkësis Evropjane."

AK IV

Dushan Zaharijeviq u lind në vitin 1992 në Mitrovicë. Ka përfunduar
studimet master për letërsinë serbe në Fakultetin Filozofik në Novi
Sad, ku edhe ka diplomuar në të njëjtën fushë. Shkruan dhe boton
poezi, vepra profesionale dhe tekste autoriale.
Zaharijeviq theksoi se titulli i librit "(Pa) të ardhura" në kuptim të
gjerë mund të kuptohet si një pamundësi njerëzore për të njohur
plotësisht veten dhe të tjerët, por gjithashtu si realizim i kufizimeve
personale, mundësive të poezisë dhe gjuhës për të shprehur kuptimin e jetës dhe asaj që na rrethon.
Gjithashtu, mund të kuptohet si potencial i gjuhës për të shprehur atë
që është jashtë saj, fuqinë e vetëdijes për të përfshirë dhe kuptuar të
panjohurën. Sepse, pikërisht për këtë po këndoj, ndër të tjera. Do të
përpiqem të evitoj imponimin e një mesazhi të caktuar, apo edhe të
vij deri te në një mesazh specifik. Këtë do t'ua lë atyre që do e lexojnë
librin.
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Për poetët e ardhshëm
Më fal, Nënë, dëshirat e mia u
Lindën nga disa shpresa të rënda
Disa ditë të gjymtuara
Kur doja këngë por mora plagë
Dielli im i dogji fjalët
Një peshk i ngordhur kërcen mbi gjuhë
Nuk pendohem që nuk kam kënduar më shumë
Por pse nuk kam kënduar më fort
Dhe gjithçka që i rezistoi vetvetes
Që me fjalë nuk ka prekur gjërat
Kënga, kënga, Nëna ime
Kënga është ajo që më lëndoi
Unë jam thjesht një arkeolog i kuptimit
Po gërmoj të ardhmen e botës
Po shtrydhi dritën e ditës së vdekur
Për të kënduar për jetën që përmes vdekjes lulëzon
Për lavdinë e jetës, për vdekjen e lajmëtarëve
Dhe atyre që fuqi nuk kishin mbledhur
Këndoj për të gjithë poetët e ardhshëm
Që do të thonë atë që ne nuk kemi mundur
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ECJE
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Sikur Orfeu
Këndoj sikur Orfeu i çakorduar
Me një tel të këputur, fjalët prej qelqit
Gojën plot dhurata në mes të heshtjes së ferrit
Një botë plot fjalë të lehta të patregueshme
Në hapësirë mbledh gjurmët e qiellit
Vertikalën e rënë: ferr – раraјsë
Fjalën – përmendoren e kuptimit
E ngris për ndonjë epokë të re
Nuk dua të dal nga hapësira e së mundurës
Atje edhe këngët shuan zërin
Mundësia e së pamundurës është sfidë për poetin
Pamundësia e së mundurës është pasqyrë e këngës
Ndërsa shkruaj nuk guxoj të kthehem
Sigurinë e vazhdueshme pas shpinës time
Që po krijohet nuk guxoj të shikoj
Është shigjetë vdekjeprurëse e pasionit dhe e vullnetit
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Mitoezia
Oj kënga ime – oj Hesperi
Jam Esaku që për ty vajton
Në humnerë të pafund e hedh veten
Për të ringjallur kuptimin e helmuar
Toka është blu nga thumbimi i fjalëve
Si flakë e vjedhur nga bubullimat e Perunit
Si barku i Prometeut të gjorë
Janë të kalbura sytë që shohin botën
Dielli, oj këngë, po t’i shkrin krahët
Ti je fluturimi i përjetshëm i Ikarit
Shpresa e të dëshpëruarit ka rrjedhur në ty
Lëvizja e Sizifit e bllokuar në gur
S’ka kohë të kësaj bote në ty
Para vetëdijes, shikimit dhe idesë së të qenit
Hapësirat janë pafundësitë e tua
Çdo varg është tingulli yt i zbulimit
Je një pendë e dërguar nga qielli
Për të plehëruar mendimin e dridhur
Shikimi i Orfeut në siguri
Që zbulon fjalën e rënë moti
Ti farkëton kuptimin sikur Hefesti mburojën
Akilit, për të ruajtur fillin hyjnor
Të mos e humbësh kurrë thelbin tënd
Të bëhesh mit njëherë e përgjithmonë
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Lulëzimi
Farkëtoj fjalën për të farkëtuar botën
Të mundësoj fluturimin para se të zbarkojë
Koha në moment të ngadaltë
Në paarritshmëri
Pafundësia rënkon e paftuar
Shkurtimisht dhe butë
Gjerësi e botës
Pafuqia lulëzon në praninë e të përjetshmes
Pyllit, pakthyeshmërisë, vërtetën e madhe
Fuqi jepi të pathënës
Qëndro e paprekur, si flakë e pambaruar
Kurrë mos u ndal, rrjedh me vetëdije
Dhe ago
Gjerësi e botës
Sytë lulëzojnë për peisazhe të reja
Përjetësia derdh peltë të lashta mjalte
Lind një mendim i vështirë i botës
Ndiej – një fjalë e dobët
Në fytin tim dëshiron të lulëzojë
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Poezia
Shkrimi është zhytje e vështirë në jetë
Shikimi në sy dritës që vdes
Jeta është një lulëzim i dhimbshëm në Këngë
Diapazon i dridhur është i paskajshëm
Siguria e bukur, e lodhur dhe e vështirë
Lulëzon në fund të çdo vargu
Kënga më mundëson dhe më zhduk
Kur me pikë shpallë fundin e saj
Nevojitet një prekje e përkohësisë dhe e përjetësisë
Shumë kohë më parë përtej përvojës
Kur jeta dhe vdekja ishin një
Dhe vështrimet u bashkuan në fjalë të reja

8

Në momentin e përjetshëm
Mendimi rritet në kthesën e botës
Përmes thyerjes shndrit thyerja
Botë e thyer, thyerje e dendur
Dhe para thyerjes, përçarje
Përtej botës harxhohet bota
Brenda botës thërrmohet jo-bota
Përmes palosjes së vetëdijes depërtohet jashtë
Fluturimi i shpirtit jashtë trupit, i lirë
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Kthjellimi i gjuhës
Dedikuar Stanisllav Vinaverit

Rrjetë e përjetshme
Furkë e çmendur me rrotë
Për lëvizje-palëvizshmëri pasionante
Mbulimi i rëndë i paarritshmërisë së tmerrshme
Verë e kuqe rezistente ndaj zërit - mungesa e gumëzhitjes
Rënie e paparashikuar në urinë hapësinore
Lulëzimi i mjerimit
Gumëzhitja e harmonisë
Kompozimi i fjalëve në fonogram
E vërteta e të përjetshmes është një rrjedhë e mbytur
Ënjtje në gungë të përjetshme
Voli e prishur
Hapësira e shpërndarë në horizont
Fryti i pemës së diturisë i tejpjekur
Një qemer i rëndë qiellor mbi kokë
Mendime lozonjare, kërcim i lehtë
Përmes rrjedhës së mërzitur të qiellit
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Vetëdija
Në prekjen e gjerësive kozmike
Dhe vetëdijes e dobët të tensionuar
Lulëzon kapërcimi i vrullit të zbutur
Përmes mosarritjes së thellësive të parandjenjës
Të hollohet kuptimi që gumëzhit përmes të padukshmes
Në zërin e kuptimit të përjetshëm
Për të zbutur pashtueshmërinë që sundon gjatë gjithë kohës
Mungesa e së vërtetës në hapësirën e kuptimit
Një tregues i mungesës nga plotësia e pranisë
Realizon mendimin në dritën e vetëdijes
Një këngë në të cilën kuptimi vlon
Fjala në të cilën universi piqet
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Parandjenja yte është e heshtur
Parandjenja yte është e heshtur
Më e fortë se britmat e një endacaku
Që e thyen zërin, e këput tingullin
Qartësia në një ton pa zë
Ndërgjegja yte është e heshtur
Më e fortë se mundimi si kënaqësi
E tërbuar, ajo prish harmoninë
Bashkëtingëllim harmonik përmes mosmarrëveshjes së ngadaltë
Uria yte është e heshtur
E mbytur, si një rënie e lashtë
Nga përjetësia në moment
E pamundur të kërkohet
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Humnerat hyjnore
Dobësia lindi memecërinë në dhimbje
Patejdukshmëria e ndërgjegjes një gur – lind fjalë
Boshllëqet e pakapërcyeshme drejt hapësirave hyjnore
Kalimi i botës vuan në përjetësi
Shurdhërimi i mendimit në thyerjen e kuptimit
Përjetësia bie para fytyrës së Memecit
Drita e providencës rrjedh vazhdimisht
Kalimi kalon në pafundësinë e pafundme
Me një vetëdije të vluar fjalët digjen
Një akt i dëshpëruar i pendimit të vetëdijshëm
Kur bota kupton vdekje të rënda
Ndërgjegja lulëzon në humnerat hyjnore
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Аz
Drita këndon errësirën e përjetshme
Një zë që këndon vetë
Dhe u bë heshtje
Dikush krijon atë që nuk thuhet
Ku nuk mund të kalohet, nuk mund të djeget
Në tërheqjen, në lëkundjen
Valëzon prejardhja e gjallë
Burimi - një shkëndijë në frymëmarrje
Shikoj fundin përgjithmonë i kryqëzuar
Pafundësia nuk flet – heshtja e shpëtimit
Fjalët më pikojnë në fyt
Më shkatërrojnë zërin pa zë

14

Pasion i madh
Shkronja është zëri i shpëtuar nga asgjëja
Kuptimi ngeci diku në fyt
Ku pafajësia lulëzon në mundime
E përgjakshme është fjala lindje
Edhe ajo vetë lindi në mundime
Кush lindi përjetësinë e heshtur
Dhe në të njeriun
Të belbëzojë ekzistencën e tij
Kush mbolli turp në fyt
Për të helmuar lulëzimin më të pastër
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Në
Frika në fyt
Pluhur në gojë
Jashtë ajo që nuk është
Betejë në vetëdije
Këndim i dhimbshëm
Pushimi i përjetshëm i turbullimit
Në frikë
Në dhimbje
Në atë të shqipëtuar
Në fjalë
Në harresë
Harresë të gjithëçkaje
Në burim
Peltë të mjaltes
Mendimi po kalon
Drita nis
Fytyrë e zhytur
Në pavetësi
Të universit
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Ku lulëzon trishtimi i botës
Aty ku lulëzon trishtimi i botës
Dhe bien mendimi i përmalluar për verë
Kam dëgjuar gjuhën si këndon
Nga ajo gëlon vetëtima
Vrima gogëson
Qorton
Njerëzim i vyshkur
Duke shikuar poshtë
Shpirti u rrit
Me dhimbje i plotë
Në divergjencën e trupit
Në ndërprerjen e burimit
Ku lulëzon trishtimi i botës së lashtë
Në joshjen e ndërthurjes
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ARRITJE
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Valë e lashtë
Rreze e dritës e çarmatosur
Largoi padukshmërinë-terrin
Fundosi hapësirat e jashtme
Dhe zbuloi të gjitha perdet
Ditë pas dite
Agim mbi fundin
Shpresë e ditës
Përmes avarisë së plotfuqishme
Pamatësi në momentin e vetëdijes
Prania e ngërçeve dhe të çarave
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Luzmë e përjetshme
Pafundësia është një moment
I ngjeshur në të pamundurën
Një hap jashtë vetëdijes
Që vret të mundurën
Një ndërthurje e pasionit
Një fluturim ëmbëlsie
Fjalë që do të shndërrohen në ulçerë
Përmes mosshprehjes pafundësisht i gëzuar
Ai nuk e shikon flakërimin
Është i nënshtruar ndaj një force pa zë
Kuptimi në një çast
Litari yt, këngë, ka qenë gjithmonë
Derdhe në botë harmoninë e heshtur të lashtësisë
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Këngë e lashtë
Gjithçka që lulëzon
Mund të mos dëshirojë të lulëzojë
Bota u shkel rëndë nga melankolia
E verës së kohës së lashtë
Gjithçka që rritet
Mund të mos dëshirojë të rritet
Pafuqia e fshehu harmoninë e saj të rëndë
Në rritjen e pashpresës
Gjithçka që këndon
Mund të mos dëshirojë të këndojë
Përtej këngës, një vetëtimë e tmerrshme
Gogësimë e pamundësisë
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Ajri i lëngët
Dritat e gjalla të shpresave të mpira
Parandjenjat e shuara të rënies së heshtur
Gjatë një momenti përjetësia mbaron
Digjet plotësia e pafund
Reflektimi gumëzhin kuptimin e askundit
Drita errësohet me një kafshim qartësie
Largësitë njihen nga afërsia
Gumëzhit maji i së vërtetës së rënë
Derisa fjalët rrjedhin në fundin e përjetshëm
Ajri i vjetruar i kuptimit të ënjtur
Dhe vetëdija derdhen në ajrin e lëngët
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Palinodia
Këndoj gjithçka që nuk mund të them
I këndoj gjithçkaje që nuk do të them
Do të rrjedhin përgjithmonë fjalë të pafundme
Rrjedhin edhe në kuptimin që mungon
Këndoj gjithçka që nuk kam kënduar
I këndoj gjithçkaje që nuk do të këndoj
Kot këndoja fjalë të mëdha
E imja është gjithçka që nuk do të këndoj
Kënga ime nuk arrin pafundësinë
Është e pushtuar nga dukshmëria e rëndë
Pafundësia është fundi i saj i virtytshëm
Poezia – vazhdimësi e vazhdueshme
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Bashkërrjedhje e dhimbjes
Bashkërrjedhje e dhimbjes rrjedh në heshtje
Paarritshmëria përjetësisht digjet pa flakë
Pa fund e pa kapërcim t’dhimbjes
E qetë, e pamprehur, nuk ka butësi
Përjetësia po kalitet ngadalë
Tingëllon si zile trishtimi
Po vdesin valet e lashta
Në lëkundjen e dhimbjes së fortë
Përpjekja shndrit dobët në fund të vetëdijes
Fluturimi i përjetshëm është i mbytur
Lajkatim i tmerrshëm i tërbuar
Lëvizja e përjetshme e divergjencës
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Absolut
A është Absoluti me të vërtetë absolut
A pushon dhe vetëton në vetëvete
A ka fuqi t’paktën përmes kumbimit, me parandjenjë
Të thotë atë që poeti nuk mund të këndojë
Nëse vet është fillimi dhe fundi
Në vete mbledh dritën dhe terrin
A nuk është kjo shkëlqim i përfunduar
Ajër i mjaftueshëm me flakë gazi
Paarritshmëria vetëton me aspiratë të përjetshme
I reziston fundit me një britmë të zjarrtë
Dëgjohet gurgule e largët e qetë
Atë fjalë që Absoluti përpiqet të këndojë
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Dhimbje që s’kalon dot
Tani përjetësia është ngjeshur pafundësisht
Shkëlqim i turbullt në botën e mpirë
Pafundësia e kuptimit rritet në fyt
Fryti i pjekur në mjegull lulëzon
Humnera të shpërndara në çdo frymëmarrje
Mendjet lozonjare në shkatërrim të përjetshëm
Flakë e madhe e thellësive fillestare
Ndriçon imazhin e gjerësive të paaritshme
Fjala është brinjë e shenjt e imja
Nga pafundësia kuptimi që rrjedh
Pafuqia e pazëshme piqet keqas
Mendimi m’vjen me trishtim
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Denjësisht
Është e denjë
Me të vërtetë
Të quajmë ty të bekuar
Poezi
Që rrjedhë lashtësi
Dhe dëlirësi të hershme
Nënë e fjalëve tona
Më e pastër se pafajësia
Që rrjedhë kuptim
Me të gjitha përfundimet
Ty
Që Fjalën e ngrit lart
Ofroj heshtjen time
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Do të lulëzojë
Jam plagë e hapur e gjuhës
Jam i heshtur
(Flas)
Dhe pres të shërohem
(Të mos sherohem kurrë)
E mbolla jetën
Do të lulëzojë vdekja
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Pafundësia e fundit
Vetëm të dëgjojë jehonë diku
Gjurma e fundit e forcave të kryqëzuara
Që shpirti të psherëtijë dhe të murmurojë
Psherëtimën e fundit të jetës
Që të gjithë ata që e mundën vetveten
Të mbledhin forcë, të thonë vdekjen e tyre
Dhe aty ku mbretëron përjetësia e pavdekshme
Dinjiteti le të tregon pafuqi
Në shkëlqimin e fundit të ëndrrave të dridhura
Varrosni vdekjen në heshtjen e qivurit të shenjtë
Të vërtit fjala, forca e re
Në pafundësinë e fundit – në jetë
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Përtej nesh
Hap mënjanë – përplasje mizore
Jehonë pa dhimbje – frikë e mbytur
Udhëtim jashtë vetëdijes – frymë e pamundur
Largësitë i thërrmojnë mendimet në pluhur
Reflektim mizor përmes ajrit të mbytur
Fjalët mbeten shenjë e nënshtruar
Flakërimë u lajmërua si një gjurmë e vdekur
Të diçkaje që jeton përtej nesh
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Kur t’ringjallen vdekjet
Kur vdekja ringjallet
Me jetën n’mua
Dhe shpërthen gëzimin
E ëndrrave t’fundosura
Fale lodhjen time
Heshtja skuqet
Në horizontin agon
Fuqia e re
Kur t’zgjohet
Universi i gjallë
Lutja shpërthen pa fjalë
Kur t’vyshket Heshtja
T’ringjallet vetëdija
Me të vërtet t’ringjallet
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MOSARRITJE

32

Mallkimi
Fjalët e mia, të mos folni
Ju thatë gjithçka por nuk thatë sa duhet
Kënga ime, të mos këndoje
Ke kënduar gjithçka por nuk këndove sa duhet
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Vdekja
Asnjë gur veten nuk e
Mbizotëroi duke heshtur
Sikur fryti që vetën kurrë
Nuk e mbizotëron duke u pjekur
Nevojitet ndërprerja
Momenti i pamundur
Të këndoj thelbin përmallues
Një plumb që godet si i çmendur
Kurrë kokën e vet s’e gjen
Nëse vdekja është mohim i jetës
Ajo që më mohon më konfirmon
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Mjegullimi
Përjetësisht shkel paarritshmërinë
E hapësirës në qenie
Mundësitë agojnë
Në horizontin e vetëdijës
Drithmë e paralajmërimit
Plotfuqishmëri e lulëzuar
Pafuqi e ndezur
Arratisje e mpirë
Shuhet fuqia
Nga gjithçka që jeton
Gjithçka që orvatet
Të mohojë vetëdijen
Nga thellësitë ku
Njerëzimi bëhet i hirtë
Diçka lëvizet
Dhe fjala fillon t’rrjedhë
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Mosarritja
Në burimin e dritës regëtin pjekuria
I shtrembëron fjalët e fundit në ajër
Atje ku përjetësia spërkatë guximin
Momenti është flakërim i absolutit
Në kohë të mbytur mosarritje
Në ekzekutimin e kohëzgjatjes, kumbimi është i lehtë
Përtej vetëdijes flakë që nuk shuhet
Përjetësia e shprehur – fundi i kuptimit
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Zhdukem
Po zhdukem gjithnjë e më shumë – është një proces
Por ende nuk ndalem – çarje e përjetshme
Sytë të të gjitha shkretëtirave lotojnë pakuptimin
Nga njolla e pafundësisë shpëlajnë kuptimin
Në heshtje shuhem së ekzistuari gjithnjë e më shumë
Por rrjedhi – është kohëzgjatje e përjetshme
Fjalë të vdekura janë pendim i heshtur
Vazhdimësi e pafuqisë së pjekur-shtim
Me praninë e së Pamundurës s’jam njeri
Me mungesën zbuloj shekullin e ekzistencës
Me skajin e vetëdijes unë preki pjekurinë
Dhe fjalët bëhen dhe mbeten jehonë e derdhur
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Fundi është Heshtje
Të gjitha ato muzgje
Mbytjet e heshtura
Rrënjët e ndërgjegjes
Kot të krijuar
Përpjekjet njerëzore
Gjithçka që lëron
Mundimi korr
Gjithçka që parandien, krijon
Gjithçka që mendon, vlon
Që bie
Dhe piqet duke rënë
Gjithçka me vështrim të paqartë është e hidhur
Kuptimi është i tejpjekur
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Do t’bie njerëzimi
Do t’bie njerëzimi në hijen e gjërave
Të forcave t’pazëshme të marra
Jehonë e vjetër e Memecërisë
Do t’mbin nga të gjitha qeniet
Do të vetëtojë me bubullimë jo të fortë
Jo të fortë, qetë, në masë të madhe
Do t’këndojë deri n’vdekje
Një zë i thyer nga vargu i këngës
Do t’bien kokat, do t’bien fjalët
Gjuha që memecërinë saldon
Përjetësia e dridhur gjunjëzohet
Do t’bie njerëzimi – është i gjakosur!
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Njeriu këndon
Heshtja e rëndë digjet pafund
Murmurit mendimin, pasion i suksesit
Zëri i plasaritur iu flet plagëve
Njeriu këndon nga kryqëzimi i tij
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Palëvizshmëria
Nga thellësitë e së padukshmes vetëto
Këndo harqe që nuk ishin të këndueshme
Gjurmët e lashta të reflektimit tënd
Kuptim i zemëruar, kuptim i trishtuar
Në largësinë e paprekur nga ulërima
Dhëmbëzo fjalën që mbin me pavetësi
Kënga ime, njoftoje vetën me britmë
Kur bota mbetet pa fjalë para imazhit tënd
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Të papërmendshme
Pafuqi, përhape vetën
Valëzo gjithçka brenda meje
Të mbetet pa zë
Sepse brenda meje
Të gjitha hijet janë të papërmendshme
Valëzo jetën e heshtur
Sepse brenda meje
Gjithçka është pafundësi e zbehtë
Gjithçka le t’nxjerrë frymë
Përpjekja le t’vyshket
Jetët le t’kenë aspirate më t’larta
Dhe unë zhdukem
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Murmuritje
Kryqëzimi ka shpallur pafuqinë
Memecëria që qorton vetëdijën
Natyra e rënë përqafon heshtjen
Në njeriun ku piqet pafundësia
Botë por e kryqëzuar
Mundim i mallkuar
Përmes plagëve t’veta t’shikohet bota
T’duash humnerën kur vlon e paturpshme
Kur kuptimi qorton marrëzitë
Shpëton dhe duart e përgjakura
Fjalët po më pikojnë nga fyti
Ndezin zërin pa zë
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Vajtim për të pamundurën
Gjithçka që dikur dëshiroja
Të vëj në gjumë fjalën e fundit të njeriut
Të mposhti pafuqinë
Të mbizotëroj dobësinë
Të zbus ëmbëlsinë e momentit të përjetshëm
Të ringjalli gëzimin që nuk shuhet
Dhe përjetësia të rrjedhë butësi të ndritshme
Fjalë të rëna janë kënaqësi dehëse
Ato lënë pas fantazma
Tinguj të vdekur kanë prerë rininë
Kanë sjellur balast të rëndë të pakuptimtë
Zëri rezistent është gjurmë i fjalorit
Thirrje e nënshtruar e përjetësisë së vdekur
Jehonë e fjalëve rezistente në zbrazëti
Valë që rrokullisë kuptimin në vend të panjohur
Përmes humnerave bie në harresë jehona e lashtë
Në vetëdije kalon shekulli i dhimbjes së lashtë që nuk kalon dot
Largësitë ikin në vend edhe më të panjohur
Lulëzojnë iluzionet duke djegur qartësinë
Me zë të lartë agon paskajshmëria-me plotshmëri
Ikin vendet e panjohura atje ku nuk dihet asgjë
Flaka e përjetshme djeg shprehjet brenda meje
Të kryqëzuara në botëkuptim të shenjtë
Të ngecur kalimthi në gjaknxehtësi
Skuqet paskajshmëria e fjalëve të padjegshme
Në horizontin flakëron vetëdija e qetë
Mosflakërimi i kuptimit shtrëngon grushtin
Derdh, oj botë, gëzim mbi mua
Fjalë të tua janë butësi e ringjallur
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Të vdes
I vura zërin fjalës
Gjithçka që nuk mundem
Të mbulohet nga heshtja
Vdiqa me një fjalë
Zëri im ende jehon
Që vdekja është heshtje e jetës
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Tash është e djeshmja që do të vijë
Kam qenë dhe jam
Njeriu është i vetëm
Hapësira është humnera e pafund e botës
Do t’jem dhe kam qenë
E di
Sepse kaloj
Me vetëdije të vetëdijshme
Për të mundurën
Në vlimin e përjetshëm
Ngritja e shpirtit
Në tejpjekje të lehtë
Tash është e djeshmja
Që do të vijë
Dhe do të them të gjitha
Por nuk do të mund të bëj gjithçka
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Mosekzistencë
Ditët e shqyera
Zërat e therrur pamjaftueshëm
Pazëshmërinë dhuroje
Dhe në fjalë ago
Rrjedh një pike të jetës
Lëndo marrëzinë
Ndërsa heshtja po përgjaket
Mosekzistenca piqet
Kuptimi shkëlqeu
Në gjithësi shndrit
Edhe zëri do të agonte
Por, po mundohet
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Ndërsa ka bukuri
Luaj, vdekje,
Me mua deri te varri
Nuk jam në kalim
Edhe pse kaloj
Luaj me mua
Luaj deri në jetë
Mëkatësia e njeriut
Është pastërti e vetme
Luaj, jetë,
Me mua deri te varri
Të jetosh nuk do të thotë
Të jetosh pa vdekje
As të vdesësh
Nga vdekja pa jetë
As të mbulosh sytë
Ndërsa ka bukuri
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Ave Eva
Ja kjo pavazhdimësi
E vrasjeve pa trupa
E pashpirtësisë së padhimbshme
E nënshtrimit të verbër
E dhimbjes së madhe të heshtjes
E rrëmujës kozmike
E kapërcimit të dhimbjes së pashpirtësisë
E qetësisë që gogëson
Ja velloja e superinteligjencës
E kënduarit pasionant për të gjitha kohërat
E arsyeshmërisë së flaktë
E padepërtueshmërisë kozmike
E heshtjes trupore
E paqetësisë përvëluese
E barrës së vetëdijes
E luzmave të paaritshme tingullore
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Koalicioni i Kosovës për Pajtim
Koalicioni i Kosovës për Pajtim synon të adresojë dhe të kontribuojë në
përmirësimin e marrëdhënieve etnike në Kosovë, duke ngritur mirëkuptimin dhe pjesëmarrjen e iniciativave themelore të komunitetit, që
synojnë nxitjen e procesit të pajtimit në Kosovë.
Misioni ynë
Nxitja e pajtimit, bashkëjetesës paqësore dhe të qëndrueshme si shoqëri
multi-etnike duke u ballafaquar me të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e komuniteteve dhe shoqërisë kosovare.
Vizioni ynë
Ballafaqimi me trashëgiminë e së kaluarës së dhunshme dhe afirmimin
e qasjes së të drejtave të njeriut përmes përforcimit të fakteve, luftimit të
pandëshkueshmërisë, krijimin e mundësive për tregimin e së vërtetës
dhe ruajtjen e së vërtetës.
Pëgjegjësitë tona
Nxitja e institucioneve që t'u përgjigjen nevojave dhe përpjekjeve për
avokim si dhe respektimin e plotë të të drejtave të njeriut; Ndjekja e
vlerave thelbësore.
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