


Hapi sytë



Hapi sytë e zeza,
E shiko të bardhën,

Se pa e pa të bardhën, nuk e njeh të zezën.
Veçse e humb vetën,

E në terr tjetërsohesh,
Aty s’mundesh e as s’ke më kujt t’i ankohesh,

të mbështetesh e të shpëtohesh,
mallkimi mbi ty rëndohet,

dhe prap e ndjen peshën që po të shtohet.
Sepse, nuk mund të shohësh…

Hapi sytë e zeza, e shiqo të bardhën, se pa e
pa të bardhën nuk e sheh të zezën. Se syri sa

hapet nuk sheh me të parën, ka nevojë të
lahet, qepallat t’i pastrohen, e drita t’i
ofrohet. Në të bukurën të adoptohet,

përndryshe nuk transformohet, por ashtu në
mjegulli vizioni i sakatohet, dhe s’ka si të

shoh, kur drita i mohohet! Veprimi
mëkatohet.

Nga balli syri s’mund të shkoqet, se ashtu
verbohet, nuk shërohet, trurit mesazhi nuk i
qohet, e pastaj nuk dihet se si t’ veprohet!



Zgjohuni ju o sy, e shihni se ku ishim dje,
e ku jemi sot. E kah duhemi me shiku,

drita juaj ka me e determinu, se në terr
shkuam poshtë, kështu vetëm po

mbushemi me lot, e në ato vërshime do
të mbytemi kot.

Të tjerët panë kur ne dritë nuk patem nën
sytë e tanë, na vunë shami e s’na lanë me pa,

e gojën na lanë, veç për pak bukë në një
sahan!

Dy sy të ndarë në qindra anë. Të dy dritaret ja
mbyllem shtëpisë së babës, Ja nxumë frymën
edhe shpresës së hanës që i jepte atyre dritë

gjatë natës.

Nga një flakë e zbehtë, e huaj, sytë na u
morën, shpresën për një dritë jetëgjatë na

mohuan, mbi mprehtësinë e zjarrit që djegë,
shumë gjenerata u flijuan.

Nën ankth sytë mbyllur i kemi mbajtë, në
andra t’kqija kemi qajtë, deri sa një e tillë

trupin e qoi peshë, sytë na detyroi me i
qelë, me pa se nën robri kemi ngelë. 



Me kohë, një sy u zgjua, por tjetri mbeti i
shuar! Na u krijua një vizion që në mes
coptohej, e s’dinte vetën ku ta qoj që t’
shpëtoj, nga errësira që gjatë përjetoj.

I hapuri shihte se tjetri ishte mbyllur, e i
mbylluri mendonte se tjetri s’ishte i hapur,

kush ka rol në këtë teatër?

I hapuri sheh më largë, e i mbylluri vazhdon
nën ankth të androj, dritën t’mos e pranoj,
ashtu në terr të qëndroj, të mohoj se diçka

përtej andrës do të ekzistoj.

I hapuri e sheh të bardhën, e mundohet këtij
tjetrit t’ja boj qaren, që edhe ai të hapet dhe

të sheh dritarën e daljes nga ankthi i
kukatjes.

Kur të dy sytë janë hapë, bashkë një
vizion nuk e panë drita u thy u bë shumë

ngjyrëshe, tash sytë duhet të gjejnë
mënyrën, për të parë nën të njëjtat

arsye…



Si një fëmijë me anomali që lindë me
shumë koka, secila në luftë me vendos se
e kujt është toka, dhe për trupin e saj të
coptuar nuk dihet, nga ky ankth si mund

të dilet?

Pas shumë topash e granatash, erdh drita e
madhe - lindi Kosova, pas përpjekjeve të

pafundme dyndjesh, të përgjakta prej shumë
gjeneratash.

Kush është nëna e Kosovës? Ajo përbëhet
nga gjaku i martirëve, nga zemra e

vizionarëve, dhe truri nga perëndimi, që
paracakton vlerat e gjykimit, i’a mësojnë

hapat e shtegtimit, i tregojnë për destinimin
– rritjen dhe zhvillimin.

Ajo tash ushqehet nga gjidhënja e
mërgimtarit, rritet nga shpresa dhe bekimi,

se ka lule e pisha të reja që i japin frymë
qëllimit, ja bëjnë gati kopshtin e bukur të

andrës së farës së re.



Por ajo edhe pickohet nga insekte e
krimba të vegjël, të verbuar që në

brishtësinë e saj të lindjës, duan të
gjejnë folenë për t’ mbijetuar, duan atë
në një gjallesë si vetën ta tjetërsojnë,

por une e ti, këtë nuk e lejojmë, dhe nuk
do të dorëzohemi në kauzën e lirisë që do

të kërkojmë, ata nuk guxojnë…ne
peshore një ditë duhet t’i qojmë. 

Hapat e parë ja mësojnë pasardhësit e
mbretërisë së ullirit, bijtë e tokës së lirë

përtej atlantikut.
Etërit tanë i dalin zot ta mbajnë t’mos

rrëzohet, kur ajo ecjen e bënë më së vështiri,
se nuk tjetërsohet kurrë gjeni ilirit.

Po tash une e ti dorën duhet t’ja mbajmë, t’a
ledhatojmë kur ajo qanë, dhe me të bashkë
të rritemi, dhe kur plakemi e të vdesim, ta

plehërojmë tokën për farën e re, të kopshtit
të bukur mëmëdhe.




