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Mbrëmja e së premtes ka vazhduar edhe me Visar Zhitin, një ndër

autorët më me nam në Shqipëri. Ai ka treguar historinë e dikur

internimit të tij në burg shkaku i poezive të tij të trishta, e këto natyrisht

të padëshiruara për regjimin e një kohe të dikurshme. Zhiti kështu pati

nisur të shkruante, të harronte birucën ku e kishin gjuajtur. Asnjëherë,

thotë ai, nuk u bënë 100 poezi, por një numër i mirë doli prej tyre.

Poezitë e tij kanë lidhje edhe më Kosovën, e madje në një nga këto vargje

poetike ai ka shkrirë një bisedë me një koleg nga Beogradi gjatë një

qëndrimi në Bukuresht, ku tregon për lidhjen Kosovë-Serbi, dhe një

ndërhyrje të tij simpatike si palë e tretë shqiptare.

Arbër Selmani

Vargjet e saj dijnë të anojnë kah feminizmi. Ajo tregon diku edhe për të dashurin e

saj, në gegë, atë mashkull që e do vetëm atë femër dhe në zemrën e tij patriarke

megjithatë ka vend edhe për femra tjera. Tregon për qytetin e saj, qytetin e

tupanave e politikës që e knaq veten shpullë.

I merr ca fara dhe ato ia jep të pranishmëve në sallë. E më pas mallkon idenë se

kurrë nuk morri dashuri, as si fëmijë e as si e rritur. Eli Krasniqi, autore nga

Prishtina, me poezitë e saj ishte vetëm njëra nga autoret që lexoi në ditën e parë të

Festivalit Ndërkombëtar të Letërsisë POLIP në kryeqytet. Në fakt, ajo e mbylli këtë

natë e para saj erdhën edhe autorë të tjerë, në një maratonë leximi poezish që nuk

ndodh shpesh në kryeqytet.
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Lisiana Demiraj, një tjetër autore, para se të lexonte poezitë e saj mbi burrin, mbi

dashurinë fëmijërore, tregoi për Ksanaks, këtë medikament të cilin ajo shpesh e

ndërthur mirë në poezitë e saj.

“Unë kam studiuar mjekësinë, fatkeqësisht e fatmirësisht. Kam ditur mirë që me anë

të Ksanaksit ti mbaj gjallë emocionet e mia para publikut, kësisoj edhe ti menaxhoj

ato. Librin tim të parë e kam me 20 poezi, këto secila përgjigjje e pacientit ndaj

psikiatrit. Përgjigjja kryesore definitive mbetet Ksanaksi” tregon Demiraj. 

POLIP sivjet nisi edicionin e katërt të tij derisa emra të ndryshëm nisën defilimin e

autorëve e debateve që do të zënë vend në Qendrën Multimedia në kryeqytet.

Shkëlzen Maliqi, Adil Olluri, Blerina Rogova Gaxha, Ulrike Syha, Ardiana Shala,

Sasha Iliç, Tomislav Markoviç e të tjerë autorë vijnë edhe sot e nesër në festivalin

POLIP.
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Mbrëmja e së premtes ka vazhduar edhe me Visar Zhitin, një ndër autorët më me

nam në Shqipëri. Ai ka treguar historinë e dikur internimit të tij në burg shkaku i

poezive të tij të trishta, e këto natyrisht të padëshiruara për regjimin e një kohe të

dikurshme.

Zhiti kështu pati nisur të shkruante, të harronte birucën ku e kishin gjuajtur.

Asnjëherë, thotë ai, nuk u bënë 100 poezi, por një numër i mirë doli prej tyre. Poezitë

e tij kanë lidhje edhe më Kosovën, e madje në një nga këto vargje poetike ai ka

shkrirë një bisedë me një koleg nga Beogradi gjatë një qëndrimi në Bukuresht, ku

tregon për lidhjen Kosovë-Serbi, dhe një ndërhyrje të tij simpatike si palë e tretë

shqiptare.

Filip David, autor serb, ka ardhur në festival duke treguar për miqësitë e

kahmotshme kosovaro-serbe, e ato personale që ai dikur kishte me Ali Podrimjën,

Shkëlzen Maliqin e Veton Surroin. Derisa kishte zgjedhur një varg nga një tregim i

shkurtër, aty ku tregohej se asgjë në jetë nuk është e lehtë dhe madje pas shumë

fjalëve tona të cekëta fshihen mistere të pamenduara, David ka treguar se i vjen keq

që askush në sallë nuk është zyrtar serb e nuk tregon pak mishërim me këtë festival,

përjashtim Miki Manojloviçin, i cili ka ardhur në Prishtinë për të kërkuar aktorë për

shfaqjen e tij më të rë.

Autor në këtë mbrëmje ishte edhe Vladimir Arsenijeviç, një nga autorët më të

përkthyer serbë dhe shpesh i paragjykuar se librat e tij janë “full of shqiptars” .

Arsenijeviç ka lexuar tregimin e tij me 60 numrat serbë ndërsa për bashkëpunimet

letrare Kosovë- Serbi ka shtuar se ato duhet të ndodhin, jashtë institucioneve dhe

mureve të tilla që dijnë veç të ndalojnë. 

Polip vazhdon sot leximin e poezive të tjera, me fillim prej orës 20:00 në Qendrën

Multimedia në kryeqytet. Neda Nezhdana nga Ukraina, Kim Komljanec, Tomislav

Markoviç, Jurij Hudolin, Andreas Flourakis, Zlatko Pakoviç dhe Arian Leka do të

lexojnë poezitë e përzgjedhura. Pas tyre, për muzikë përkujdeset dyshja Ana Çurçin

dhe Stray Dogg nga Serbia. / KultPlus.com
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