
Në këtë libër janë pikturat e mia 
të mbledhura qëkur kam filluar të 
pikturoj në vitin 2002 dhe deri në 
fund të 2017-ës, por më të shumtat 
kanë qëndruar brenda meje 
për t’u realizuar së fundmi. Kam 
eksperimentuar shumë gjatë këtyre 
viteve për të kuptuar që jam shpirt i 
lirë dhe i padisiplinuar. 

Më ka ndihmuar shumë në 
këtë rrugëtim edhe studimi në 
Universitetin e Regensburgut për 
Psikologji dhe Neurobiologji, sepse 
më dha mundësi të njihja më mirë 
veten. 

Dhe ja ku jam tani me 60 veprat 
e mia te para. Në fakt, ato erdhën 
pasi fitova mbi të gjitha frikërat dhe 
mosbesimet ndaj vetes dhe të tjerëve. 
E pas kësaj, çdo gjë më duket shumë 
e ndritshme dhe me ngjyra sikurse 
shumë prej ngjyrave të përdorura 
e të kombinuara në pikturat e këtij 
katalogu. Jam shumë e lumtur, ndihem 
e realizuar, kam shumë besim te 
vetja, motivohem çdo ditë për të bërë 
pikturë, për të hedhur ngjyra në telajo. 

Kjo ndjesi më ka bërë tjetër njeri. 
Nuk më thotë më njeri se përtoj, nuk 
më thonë se nuk jam e përpiktë me 
oraret. U ngjall interes atyre përreth, 
të gjithë duan t’i shohin veprat e mia. 
Prandaj vendosa t’i botoj në këtë 
katalog. Ju falenderoj që më lexuat 
dhe që do të shihni punët e mia.
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Sonet Pranveruer

Me manushaqe në buzë e me andje në zemra 
Vajzat si biluri ndër kopshtie të gjelbra

Dihasin aromat.

(Migjeni)
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NATYRË E QETË 
Akrilik në telajo, 2017
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Ti dhe Hëna

Retë shtohen me vrap pa rreshtur
Hëna duket aty këtu

Porsi vetë mendimet e mia
Po më shtyhen ndër mend më shpesh

Dhe pas tyre gjithnjë gjendesh ti
Si kjo hënë që duket mes resh.
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MENDIMTARI
Marker në parket, 2017
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Epos Lulesh

Eh ato flokë që rrjedhin supesh
Si në vezuv llava një kohë

Me shpuri Zoti në epos lulesh
E më tha: tani shijoje!
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PORTRET 
Marker në kuarc, 2017



10

Friedensreich Hundertwasser

Ja träume Dein Leben 
Und leb Deinen Traum

Phanatasie darf sich regen
Natur gibt Raum

Geniesse die Farben 
Und färbe Dein Sein

Und sieh die Aufgaben
So bist du daheim.
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ALADIN
Akrilik në telajo, 2017
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Pema

Na ishte një pemë e dashur sa s’ka
Pema na i kishte katër degë të mëdha,
Prej secilës degë nga tre pipa dilnin,

Në secilin pip tridhjetë lule çilnin.
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PEMA E KLIMTIT 
Akrilik në letër, 2017
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Zambakët

Unë besoj se s’do të çilte asnjë zambak 
Në pranverë

Po të mos ishte për buzët e dashnorëve
Që puthin.

Po të mos ishin buzët e poetëve …
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ZAMBAK 
Akrilik në telajo, 2017
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Vajzë e Bukur

Aq shumë di e s’kam c’të them
Për ty e shkroi gjithçka natyra
Gjithë trupi yt është një poem
Pikturë e çmuar është fytyra. 
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PORTRET I ADELE BLOCH-BAUER
Akrilik në akrilik, 2017 
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 Ad Anna Blume

O tu amata dei miei ventisette sensi, io a te 
amo! tu di te te a te, io a te, tu a me. – Noi?
Ma questo (detto fra parentesi) non c’entra.

Chi sei tu, innumerevole femmina? Tu sei… sei tu?\
– la gente dice, che saresti, – lasciala dire, non

sa come sta in piedi un campanile.
Porti il cappello sui tuoi piedi e cammini sulle

mani, sulle mani tu cammini.
Ehi, i tuoi vestiti rossi, segati in pieghe bianche.

Rossa io amo Anna Blume, rossa, io amo a te! Tu di te te
a te, io a te, tu a me. – Noi?

Questo (detto fra parentesi) sta meglio nella fredda brace.
Rosso fiore, rossa Anna Blume, come dice la gente?

Indovinello: 1. Anna Blume ha un grillo.
2. Anna Blume è rossa.

3. Che colore ha il grillo?
Blu è il colore dei capelli gialli.

Rosso è il tubare del tuo verde grillo.
Tu ragazza schietta nel vestito di casa, tu cara verde bestiola,

io amo a te! – Tu di te a te, io a te, tu a me;
– Noi?

Ma questo sta meglio (detto fra parentesi) nella cassetta della brace.
Anna Blume! Anna, a-n-n-a, io sgocciolo il tuo nome. Il tuo

nome gocciola come morbido sego di bue.
Lo sai, Anna, lo sai già?

Ti si può leggere anche da dietro, e tu, tu la più splendida
fra tutte sei da dietro come davanti: “a-n-n-a”;.

Sego di bue gocciola accarezzare sulla mia schiena.
Anna Blume, tu bestiola, gocciolone, io amo a te.
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VAJZA NË STOL 
Akrilik në telajo, 2017
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Në lëndinë

Qielli sa është i kthjellët e sa është
zbukuruar!

E dielli sa ndrin bukur mbi lulet të
lulëzuar.
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LËNDINA 
Akrilik në telajo, 2017
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Hapësirë

Përgjatë gjithë gjërësisë së qiellit u shtrin yjet
Përgjatë gjithë gjërësisë së yjeve tendoset qielli.

( Paul Celan)
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OH LA LA 
Akrilik në telajo, 2017 
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Luledielli

Rëndon luledielli nga farat,
rëndon luledielli si vjeshta,

Unë shkoj për t’i shtuar në arat,
Vjershës sime ca rreshta.
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LULE DIELLI
Akrilik në telajo, 2017
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E Bukura

E bukura, tokësore, e thjeshtë,
lozonjare,

E tillë për mua je ti.
Të gjithë jemi bërë nga lulet, nga dheu,

E bukura, tokësorja, e thjeshta grua!
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PERSONAZH 
Akrilik në telajo, 2017
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Diell

Dielli erdhi me agimin
Rreze mbushur plot përplot

Natyrës, njerëzve u dha ndriçimin
Rrezet mbushur me të ngrohtë.
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DIELL
Akrilik në telajo, 2017
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Impressionistic love

Claude Monet 
Lie beside me 

On this grassy knoll
Let us look at the silver clouds

And take colours from the rainbow
Then splash red, blue and purple

Upon our white slightly rult
Canvas shading in the 

Flowers 
In true style of the impressionist
The lavish on yellow and gold 

To represent the sun
And when we have finished 

We ‘ll have so much fun
 observing the sky 

Naming all the silver clouds.
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PEISAZH
Akrilik në telajo, 2017
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Dy buzë

Me kangë në buzë e me hove të reja, 
U zgjue agimi pranveruer

Largësinat e hjedhta ka zatete hareja
N’ argjent shkëlqejnë brigjet tërthuer.

(Migjeni)



33

VAZO ME LULE
Akrilik në telajo, 2017
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Iris

Through an indecipherable swirl of colour 
A sweep of waving leaves … emerge
Somber tones depict a tenacious iris

Wheathering the storm.
  

(Claude Monet)
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IRIS 
Akrilik në mermer, 2017
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Matematika

Matematika e pastër
Është në rrugën e saj,
Poezia e ideve logjike.
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FORMA GJEOMETRIKE
Akrilik në telajo, 2017
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Narcisti

Unë të shoh ty kudo
Në tren, në rrugë, brenda dhe jashtë vendit
Nëse bota do të ishte një legjendë greke
Toka do të mbulohej me lule të verdha të

ndritshme.
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NARCIS 
Akrilik në telajo, 2017
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Ëndrrat e Muzikës

E arta e muzikës është  atje mes sinfonisë 
Që ushqen ëndërrat e një koncerti të madh violinist.
Këtu violona luan,  një harpë vetëtime e ndez botën

Sjell një muzikë të lashtë 
Si një valle pambarim.

( Fatmir Terziu)
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ABSTRAKSION
Akrilik në telajo, 2017
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Trikolor

Të verdhën 
E lashë në çdo skaj,
Një blu e një lejla 
unë shtova pastaj.
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TRIKOLOR 
Akrilik në telajo, 2017
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Është një qiell tjetër, 

Është një qiell tjetër, 
Gjithmonë i kthjellët dhe i qartë

Dhe është një shkëlqim tjetër dielli
Këtu është një kopsht i ndritur
Me gjethe të bleruara përherë.

(Emily Dickinson)
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GARDENIA
Akrilik në telajo, 2017
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Njëjtë

Melodia e verës ndihet në shqisë
Çastet magjepsëse më begatojnë

Freskët si uji i burimit
Shijoj lindjen e ditës që me rrethon.
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PEISAZH 
Akrilik në telajo, 2017
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 Tingujt

Përkëdhelin butësisht 
çdo pjesë të trupit

Acarojnë ndjeshmërinë 
e emocioneve

Beatles Pink Floyd
Simphonia e Pestë

Tronditin qelizat
Trurin ta mbrojnë.

(Tyran Spahiu)t
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ABSTRAKSION
Akrilik në telajo, 2017
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Galaxy

Edhe arsyeja e logjika ndonjëherë 
hapin krahun.

Sepse universi im për oksigjen ka dashurinë.
Shpirti im i përket galaksisë së dashurisë,

Bëhu gati të njihesh me magjinë e universit!
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CIRCLES 
Akrilik në parket, 2017
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Balonat

Si kjo festë ku është parë,
Balonat vënë në garë.
Në duart e çdo felije,

Lidhur një fill dashurie.
Me balona u mbush qyteti,

Drejt këtij qielli.
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BALONAT
Akrilik në telajo, 2017
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Sonet Pranveruer

Ku dashnia sosë
Me fletza trandafilësh që flladi sjelli

Dhe adhrojmë pranverën me një apoteozë.
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FLORAL
Akrilik në karton, 2017 
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Ti po vjen që prej së largu

Ti po vjen që prej së largu magji-plotë
E dal-ngadal

Ti po vjen që prej së largu duke shkitur mbi lëndina
Nën thëmbërzat e tua përgëzohet trëndelina,

Shtrihet luleja mitare e zembakut qe t’u fal.

(Lasgush Poradeci)
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ABSTRAKSION
Akrilik në telajo, 2017
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Zambakët

Unë besoj se s’do të çilte asnjë zambak
në pranverë

po të mos ishte për buzët e dashnorëve
që puthin.

Po të mos ishin buzët e poetëve…
Që këndojnë.
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ZAMBAKËT
Akrilik në telajo, 2017
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   Qënie e çuditëshme, por e brishtë!
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MUTACION 
Akrilik në telajo, 2003
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Këtu, këtu, këtu do pres, tek fjalë e parë që më dha fjalë.

(Sulkuqi)
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TRIPLE 
Akrilik në telajo, 2003
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Parajsë

Më dehin nuancat, aroma më josh
Gojëtharë mposhtem nga këto bukuroshe

Renditur lëvizi pas orkideve
E kaltërta dhe e verdha dorëzohen natyrës

Afër buqeta ngadalshëm
Përqafohet nga koloriti ambiental.

(Tyran Spahiu)
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BUQETË 
Akrilik në parket, 2017
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Maiglöckchen

Im Frühling an einem Wegesrand 
ein Maiglöckchen ganz einsam stand

das Gewächs dort herrlich grünte
strahlend weiß die schöne Blüte.

(Ole Arne) 
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LULE DELE 
Letër, 2015
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Pranvera

Flutrova mbi flatrat e mallit
Me bletë në rrezet e para n’ajr

E zemra m’ u dridh e dora
Si thimtha zogzë n’gjinin e lules,

N’aroma, kur pin nektar. 
 

 (Martin Camaj)
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LULE 
Akrilik në parket, 2017
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Mbas Tryezës

Kështu ne të rinjve na kalon nata:  
Pranë tryezës meremer-falso, me gotë të plotë a boshe,  

me kujdes të madh ndejun (si e lyp dans-edukata),  
të ngrehun, të ngrimë, të stolisun  

e ftyrash të qindisun  
me pudër, karmin... jo? - por me përshtypje të mirë  

që na e sjell zojusha e bukur dhe me hir  
tu’ na buzqeshë ambël, buzësh të kuqe,  

nsa gjit’ i majen, dridhen - ftyra kuqet, zbehet...  
e në secilin prej nesh në fund ka një shpresë këndedhet  

dhe na shtrëngon laku...  
- Qashtu ndejë, tu’ e vrejtun, çojmë biseda të ndryshme  

serioze, t’urta, por ma shpesh të dyshueshme,  
me gjuhë të bukur, të zgjedhun, mbi ngjarje të ra flasim  

e prej një dëshirës pa mshirë të gjithë pëlsasim.  
Ngushllim! - se zonjusha na i din mirëi hallet,  
prandej aq me andje, bukur, kërcen vallet.  

Jonet muzikore derdhen, rrkaj derdhen,  
lëmojnë ata që në valle sjellen, në hare sjellen,  

lëmojnë tryezën, gotat, veshjet tona, ndjenjat  
e fantazis sonë, i hapen ylber-velat...  

Por befas, të njëjones së panjoftun tingllimi, 
së cilës asht te hyu i bukuris trillimi,  

krahnorët n’i përkdheli dhe n’i piskoi zemrat,  
gjatë korrizit të thennët zbresin fill te themr; 

- Qashtu vuejmë, dëfrejmë...  
Jetën adhurojmë,  

nsa drita shkëlqejnë  
zojushën shikojmë  

dhe n’andrrim vallzojmë...  
Rishtas, me plot dashje, vallet ndiqen, ndiqen  

Vash e djalë përputhen  
mbrend dy zemra digjen,  

por me u puthë - nuk puthen!

(Migjeni)
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SITTING WOMAN PICASSO 
Akrilik në telajo, 2017
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Perëndimi

Mirëmbrëma perëndim
Çdo gjë është e qartë 

Reklamat ndritin poshtë 
Oxhakët nxijnë lartë.

(Ismail Kadare)
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PEISAZH NË PERËNDIM 
Akrilik në telajo, 2007
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Momenti

Qetësia dëshmon magjinë e momentit
Rreshtuar prekjet zgjojnë kënaqësinë

Përlotur nga gëzimi drejtohemi ardhmërisë.

(Tyran Spahiu)
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SHTËPIA 
Akrilik në telajo, 2017
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Meteor

Një yll mungon në qiellin tim
Është bërë një meteor

Shkon diku tjetër, larg prej meje
Dhe gjithshka që mund të bëj

Është ta shikoj atë,
Teksa më lë prapa në këtë botë. 
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METEOR 
Akrilik në telajo, 2003
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Vera

 Gjithë qënia ime është e qeshur
 Zbuten sytë e zbret ngadalë një mall.

Është gruri, kokërrza e grurit,
Pjekur verës, arave nën diell

Është kokërrza e vogël që ka brenda 
Diellin, qiellin dhe yjet-ar…

(Dritëro Agolli)
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FLOWERS OF THE VALLEY 
Akrilik në telajo, 2017
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Ëndërr

Më dukej sikur të kisha harruar edhe në ëndërr
Po ti diku në qënien time ishe ulur.

Dhe një ditë kur binte një shi i vëngër
Mu shfaqe papritur në asfaltin e qullur.

Me balerina të vogla m’u mbush asfalti e sheshi,
Me balerina të vogla e flutura.
Ti qëndroje mes tyre e qeshje

Me buzët e bukura…
Dhe nuk dija ku ndodhesha,

Mes balerinave, a pikave të shiut të dendur
Drejt teje afrohesha,  

Si afrohemi në ëndërr…

(Dritëro Agolli)
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ROMANCË
Akrilik në telajo, 2017
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Pop Corn

  Pop! Pop!--Poppetty-pop!
Shake and rattle and rattle and shake

The golden grains as they bounce and break
To fluffy puffiness--Poppetty-pop!

Bursting and banging the popper’s top!
Poppetty-pop!

Pop! Pop!

The yellow kernels, oh, see them grow
White as cotton or flakes of snow!

Pop! Pop!
O-ho, how they frolic and fly about

And turn themselves suddenly inside out!
Pop-pop-poppetty! Pop-pop-pop!

The popper’s full and we’ll have to stop;
Pile the bowl with the tempting treat,

Children, come, it is time to eat!
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POP ART
Akrilik në telajo, 2017
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Trëndafil i bardhë
 

U magjepsa me çeljen e trëndafilave
Me shkëlqimin e petaleve të bardha

U mahnita nga kjo natyrë e qetë.

(Gramoz Hoda)
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TRËNDAFILA TË BARDHË 
Akrilik në telajo, 2017
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Negativi i një filmi

Ti ike udhës së pafundme
Ku zverdhin drurët gjetherënës

Mbi gjokse pellgjesh tani tundet
I arti medalion i hënës.

Lejlekët ikën, fill pas teje
Si stof i keq u zbeh blerimi
Dhe ngjajnë toka, pylli, reja,

Me negativin e një filmi.
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ABSTRAKSION 
Akrilik në telajo, 2017
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Ti

Porsi retë mendimet e mia
Po më shtyhen ndër mend më shpesh

dhe pas tyre gjithnjë gjendesh ti
si kjo hënë që duket mes resh.

Hëna shpejt do të zhduket dhe netët
do të mbeten pa të, kurse ti
në ëndërrimet e mia përjetë,

perëndim s’do të kesh kurrsesi.
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ABSTRAKSION 
Akrilik në telajo, 2017
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Sonet pranveruer

Me kange në buzë u zgjue agimi
Dhe ia këndoi kangën diellit t’ art

Rrezash purpure dhe dhurimi
Me kaltrinat në qiell të kjartë. 

(Migjeni) 



91KOMPOZIM 
Akrilik në telajo, 2017
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Muzgu portokalli 

Mes asaj drite
Në një muzg portokalli
Hapi krahët “frymëzimi”.

(B. Ylli)
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KOMBINACION
Akrilik në telajo, 2017
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Ngjyrat

Ngjyra jeshile tek ushqimet ka efekt antioksidant

E verdha dhe portokallia kanë përbërje të lartë të 

Betakarrotenit,

Bluja dhe lejlaja janë të pasura me likpenet.
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ABSTRAKSION
Akrilik në telajo, 2017
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Shiu

Kokrrizat e shiut
Zbresin poshtë

Se mbi rrugë duan të vallëzojnë tok.

(Irma Kurti)
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KOMPOZIM 
Akrilik, rruaza plastike në parket, 2017
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Gjeometri

Ca vija të drejta që askund s’ takohen

Segmente, katrore, të gjitha më ngatërrohen

Sinus e kosinus,  pastaj hipotenuzat.
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KOMPOZIM
Pe në telajo, 2017
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Ti

Atëherë kur jeta dukej mërzi
Ku s’dija ç’ish mëngjez a mbrëmje

U gjende ti si një hyjni,
Si oksigjen, si dritë u gjende.

(B.Ylli)
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Ti

Atëherë kur jeta dukej mërzi
Ku s’dija ç’ish mëngjez a mbrëmje

U gjende ti si një hyjni,
Si oksigjen, si dritë u gjende.

(B.Ylli)

ABSTRAKSION
Akrilik në telajo, 2017
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Shintoja 

Kambanore të arta 
Pagoda dragua

Tring, tring
sipër ngjitjeve.

(Federico Garcia Lorca)
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MARKER
Akrilik në telajo, 2017
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Ngjyra e ndjenjës

Gjëja më e bukur dhe më e mirë
në këtë botë as nuk mund të

shihet, as nuk mund të dëgjohet,
por duhet të ndjehet.
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PINK 
Akrilik në telajo, 2017
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E Jashtëzakonshmja

Unë dyshoj se e vërteta është se të gjithë
ne jemi duke pritur, kundër shanseve të

pakapërcyeshme, që diçka e jashtëzakonshme
do të na ndodhë.
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ABSTRAKSION
Akrilik në telajo, 2017 
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Trëndafili 

 E vendosa në një vazo të kristaltë
Ku diell ishte dashuria
Ku dritë ishte mirësia.

(Gramoz Hoda)
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Qëllimi i jetës

Ata thonë: Gjeni një qëllim në jetën tuaj
dhe jetoni. Por, nganjëherë, vetëm pasi të
kesh jetuar, ti e pranon se jeta jote kishte

një qëllim, dhe ka gjasa që të jetë një
qëllim që nuk të ka shkuar mendja kurrë.
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Qëllimi i jetës

Ata thonë: Gjeni një qëllim në jetën tuaj
dhe jetoni. Por, nganjëherë, vetëm pasi të
kesh jetuar, ti e pranon se jeta jote kishte

një qëllim, dhe ka gjasa që të jetë një
qëllim që nuk të ka shkuar mendja kurrë.
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Du kannst den Schlag in meinem Herzen fühlen.
Ich fühle mich gut, wenn ich Deine Augen sehe.

Ich habe einen Anteil daran.

So lange benommen und verwirrt gewesen.
Da ist ein Gefühl, das mich treibt.
In Gedanken habe ich gesehen
Rauch durch Bäume verwehen

Und die Stimmen derer, die schauend stehen.

Du bist die Hand, die mich hält.
Die Augen, die mich sehen. 

Der Mensch, der mich akzeptiert.

(Frederik Marx)
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Lule Abstrakte

Njerëzit dhurojnë lule, sepse lulet
përmbajnë kuptimin e vërtetë të

dashurisë.
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Qielli 

Në qiellin e kaltër 
në qiellin madhështor
zogjtë fluturojnë dhe

bëjnë kurorë.
Ne të shohim nënën
në të shohim diellin
kaltërsinë e pafund 

që përshkruan qiellin.
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MOTIVE ARABE
Akrilik në telajo, 2017
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