
Jeta, 
jeta ashtë,
ashtë dhuratë.
Jeta dhurohet
prej zotit nalt.
Njeri nuk ta fal
e prej këtij kandvështrimi mundet me than
se askush s’ka të drejtë me ta marr.
…
N’ kyt moment fytyna të pluhurosuna të nazistëve
e t’bona pis me gjak të pafajshëm njerëzish qeshen.
Nji qeshje acaruese, 
si moskokçarëse e tallëse,
q’i kthehet si ulurimë e frikshme
rrënqethëse për na shqiptart.
Se me qenie t mbinatyrshme t’ errsinës s’jena msue
ne pse n’ ferr prej kohësh kena jetue.
Merr nji pamje të frikshme e fshihet n’hije,
sikur ndrron formë e shndrrohet në vampire
Nxjerr at gjuhë të sterrtë 
e lëpin at gjak të shkretë 
se n’kët mënyrë tregon që ka superioritet.
Ngopet n’gjak
e ndalon befas
se nji tjetër gjak nuhat.
E meqë mu s’më pikas se gjaknë gjithin
gati ma ka vjedhe
mune t’eci ma tej si i  ‘gjallë’
e ma shumë makabritete të paraqes.

Varre pafun,
pa emna, pa vite, veç si numra të shumtë,
apo �akë e torturë në krematorium.
Skllavën shqiptarë të burgosun
dhe pse jo n’atdhenë e pushtun,
qe hapin tunele pafun,
e mbajnë blloqe të randa graniti mbi kurriz
me frikën se kockat që po çajnë qelitë 
nga munges’ e ushqimit
do thyhen e ç’ka sipën,
poshtë do i rrokullisë.
Në fakt hanë, hanë shqiptart,
hanë lëkurë patatesh,
qymyr të djegun a ndonji gjethez,
jo, jo s’ashtë pak,
se shqiptari ashtë i fortë,
dhunën e burgosjen prej vitesh e ka shok.
Vdekja aspak s’e tremn
madje dhe për tjertë e jep  
se familje në atdhe t’hujt’ i pret.
Se shqiptari vdes, por rron përjetë
se i madh ashtë kujtimi që mbrapa len.
Ndaj Shqipëria do të rrojë gjithmonë
dhe kur vampirë të eger
koha të ngjallë prej toksë.
Se shqiptari ka le me ken i lirë,
sa t’dush bllokoje n’ kampe e qeli.
Zemra tij ashtë ba me vallzue mes qiejsh me drit’
si shqiponja kuq e zi.


