Sayumi

Krejt rreth meje është qetë .
Unë qenoroj para mbetzrinat e shtepis sime të femirisë .
Floket e mi është nenshkruar nga zjarri dhe të bëjë skaj gritime gju-length në të panumerta. Çoo
pjesë e trupit tim dhemb për të kocave dhe unë uroj që unë mund të bërtas.
Por pavarsisht nga te gjitha perpjekjet nuk pershkon frymë me ze te lartë ne buzetë e mija per veq
një frymarja e tensionuar e nxetë.
Shirt im është në levizje permes një prerje të thellë dhe shyqyr nojej gjakut të piksur ne likuren
time. Këbët e mija jan mpirë dhe nuk mund te levizin.
Unë vetëm mund te shohin ngulsytë larg poshte në atë qytet të bukur shtepija ime që ka qenë dikwr.
Ne distanc shohë shtepit gjigant bin poshte.
Heshtje te hyjë në ndertesat masive nën peshen e tyre dhe nga pluhuri dhe mbetzrinat renë horizont.
Unë nuk jamë me të vertet e qart se cfar ka noodhur.
E di se i kam humbur te gjitaa, familje, shokë t dhe mesuesin tim. Si një e pa pritur ajo ndodh në një
kohë kurgjith çka është e gjatë.
Jeta ime shkoj nga në mënyr të shpejte dhe unë mezi ishte hera viti im perfundoj së fundmi femirise
dhe rinis mund të ndodh revue.
Unë erë asgjë ndiej asgjë vetëm të dëgjojë frymen time.
Nderse ai kruarje në kërkim të tij larg nga mushkritë anë të gojës sime jashtë.
Tani ndihem tjeter. Kamë ndjenja unë nuk jamë vetëm dhe unë dëgjoj diçka. Ka hapa hapa
gërryesakrobaci.
Unë kamë ndjenjeh sikur te kisha një deja-vu.
Unë ndjehem si në qofte se keto hapa kam timen.
Unë shohë në distanc dhe të shohim se si kabllot e gelirwt të ures pezullimit të madhe qe lidhet
dikur ka veri dhe jug të qytetit për gjat lumit jepnin të përbashket.
Heshtje ata lot me një hov dhe të neper mjet ajrit me pluhur me ngjyrë të kuqe. Simboli konvikt
krehar qyteti bie si një shtepi e kartave.
Dhjetra vite mbijetojn ekipe të gjate dhe të shperbëhen ne vetem sytë më pakë shikonin unë mund të
noehem atë të drejt tani. Unë nuk jam vetëm.
Frymaja ime shpejtohet.
Unë largoj sytë emi të majtë im dhe unë shohë në sytë e mi se si ata janë thellësisht të plagosur e
plotë të pikëllimit dhe deshprimit.
Një fjalë digjet ne kujtesen time si një zjarrë:
...Armacom...

