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nel rame | në bakër



lei il travaglio 
ibrida speranza in un sacrario 
ecco l’ilarità che musica
i topi, che pietrifica la mente
dei bisonti, ilare sera, bava
di ragno, gemono gli scarafaggi
tra le tele delle ombre più lunghe e tu
vai in quelle rovine invernali 
dove il giorno più breve figlia e lima
la schiena e l’acqua della notte.

condensa l’alba
in fisse dimore, occhi
acini sciolti abbagliano il miele
e piegano il libro alle doglie di un bosco

avrei percorso il filo che la bocca
lamento d’oltralpe e del Nord scuro
ti avrei visitato in una sera barocca
tra fiamminghi dalle pelli bramate
orfani crudi bestiari d’ordini sancti.



ajo një dhembje
shpresë e përzier në një faltore
ja gazi që muzikon
minjtë, që nguros mëndjen
e bizonëve, mbrëmje e qeshur, fill
merimange, rënkojnë furrtaret
nëpër pëlhurat e hijeve më të gjata dhe ti
vete në ato rënime dimri
ku dita më e shkurtër pjell dhe bren
shpinën dhe ujin e natës.

i kondensuar agimi
në banime të përhershme, sy
rrushka të zgjidhura verbojnë mjaltin
dhe palosin librin mbi vuajtjet e pyllit.

do të kisha përshkuar fillin që goja
vajtim përtej malit dhe prej Veriut të errët
do të të kisha vizituar në një skenë baroku
nëpër flamandë me lëkurat e lakmuara 
bestiar jetim të egër të urdhërave shënjtore.



scissa a strappi
il tuo seme irradia i nervi
i filamenti di grembo
fine e secco arde l’argento
e siamo preda per altri scempi

mentre la Grazia germoglia in un fiato

noi scavati, anello e grumo
rosa nella crepa, divora
piaga intaglia il marmo, preme

il tempio sfoga beatitudini
la tua mano arcana unge i cavalli
addormenta i cani, scioglie
il sole in liturgie di rame

occhi impastati da roghi 
la creta si scioglie
in ghirlande, cacce, prede, fuochi
penombra tramata di brace, fumo

sussurra una preghiera di pelle

l’anello sul ventre
tra il rogo di un albero solcato dalla sete



e përçarë me ndërprehje
fara jote rrezaton nervat
fijet e prehërit
i hollë dhe i thatë digjet argjendi
dhe jemi pre për të tjera masakrime

duke mbirë Mëshira në një frymë

ne të gërmuar, unazë dhe droçkë
ngjyrëtrëndafil në çarje, përpin
plagën gdhend mermerin, shtrydh

faltorja shfreh hirësi
dora jote e fshehtë lyen kuajtë
përgjum qentë, zgjidh
diellin në liturgji bakri

sy të brymosur nga zjarre
balta e bardhë shkrin
në kurora, gjahe, preja, zjarre
gjysmëhije e thurur në prush, tym

pëshpërit një përgjërim lëkure

unaza mbi bark
nëpër zjarrin e një peme e çarë nga etja



nel solco aperto
lo sperma cade e si fa rame

resti faglia a custodire il ricamo
dell’ombra, il sacramento delle voci

il morso nel rogo
nomini e lasci infetto

qual è ora la tua pena?
nulla è sacro,
l’anello sul ventre è sacro
la pelle che incide il fiato 

un gesto in vendita
disciolto nel fiume
bocca e mano
scolpiti oltre un rogo d’idoli
noi lupi senza pace

la sala da tè resa tempio
riti appresi tra la cenere
di vasi di rose, il corpo è un rito
fecondo profondo 
che ingoia misura e dolore



në çarjen e hapur
sperma bie dhe bëhet bakër

ti qëndron tafta duke ruajtur qëndisjen
e hijes, sakramendi i zërave

frerin në zjarr
emëron dhe e lë të infektuar

kush është tani meraku jot?
asgjë është e shenjtë,
unaza mbi bark është e shenjtë
lëkura që gdhend frymën

një gjest në shitje
i tretur në lum
gojë dhe dorë
të gdhëndura përtej një zjarri të idhujve
ne ujkë pa paqe

salla e çajit e bërë faltore
tradita të mësuara nëpër hirin
e vazove të trëndafilave, trupi është një ceremoni
i pëlleshëm i thellë
dhe gëlltit masë dhe dhimbje



la mano morsa 
purezza nella caccia, tienimi fisso
nei diluvi dove albe raschiano
e tacciono la crepa rossa 

il fiato raffina la maceria 
tra la mansuetudine dei cicli 
il respiro è sacro, lo sperma dolce

il terzo cuore nasce il terzo respiro

lì dove i seni e i cani riposano
al suono sconnesso 
l’orda incarna in seme l’orgia
predice la lingua la vita gemina
la voce resta boato
sentenza e vertigine tesa
fissa nella pelle
di un tronco cavo la fiamma
brucia nelle pozzanghere
fecondate da mani di rame, 

dove lo sperma brucia nel fuoco
la sete e il pane tracimano in seni, in corpi
affossati, incrina impasto il germe
la veste culla fasciata, dove i figli



dora e ndukur
pastërti në gjah, mbamë fiks
në përmbytjet ku agime rashinojnë
dhe heshtin çarjen e kuqe

fryma rafinon gërmadhat
nëpër butësinë e cikleve
fryma është e shenjtë, sperma e ëmbel

zëmra e tretë lind frymën e tretë

atje ku gjokset dhe qentë pusshojnë
në tingullin e palidhur
hordhi mishëron në farë orgjinë
parashikon gjuhën jeta dyzon
zëri qëndron gjënim
vendim dhe marramendje e tendosur
fiks në lëkurën
e një trungu të zgavërt flaka
djeg nëpër pellget
e pllenuara nga duar bakri,

ku sperma djeg në flakë
etja dhe buka vërshojnë në gjokse, në trupa
të rrufitur, kris brumë farën
veshja djep i lidhur, ku fëmijtë



della Grazia gemono nella vena, 
in un desiderio senza rimedio
affonda un anello di rame.

ora sei la sposa, 
la pietra nutre la vanità 
il morso delle labbra
stilla e sprofonda la spezia in carni
era un ramo l’avvento bruciato 
la soglia del volto sprofonda 

l’alba ramificata in riccioli casti 
dove la mano dell’uomo non sa i segni 
il corpo scelto lasciato all’incanto

l’albero e la sposa, il grembo
annusato da cani, il crocifisso 
roso da grida di rondini

che sanno l’arsura dei teli rossi, il sole
che ricopre lo scalciare dei cavalli
il nitore dove il volto soccombe e muore.



e Meshirës rënkojnë në venë,
në një dëshirë pa rrugëdalje
fundos një unazë bakri.

tani je nusja,
guri ushqen kreninë
kafshimi i buzëve
kullon dhe fundos erëzën në mishra
ishte bakër ardhjen e djegur
pragu i fytyrës shemb

agimi degëzon në kaçurrela të pastra
ku dora e burrit nuk njeh shënjat
trupi i zgjedhur i lëshuar bukurisë

pema dhe nusja, barku
i nuhatur prej qenve, kryqi
i ngrënë prej klithmat e dallundysheve

që dijnë vapën e petaleve të kuq, dielli
që mbulon shkelmat e kuajve
skëlqimi ku fytyra dorëzohet dhe vdes.
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