
 Lexime nga Simbolizmi 

 

Pas leximit të mësimit për simbolizmin, po sjellin nga një poezi të nismëtarë të simbolizmit, si : 

Bodëler, Verleni, Malarme e Rembo. 

 

Lexime nga Simbolizmi 

 

Stefan Malarame (1842- 1898) 

RONDELË 

Po deshe ti dashurohemi 

Me buzët tua pa thënë gjë 

Bën kaq ftohtë le të ngrohemi 

Në një heshtje që nuk bën zë. 

 

Nga dashuria kot mbrohemi 

Kur ndoshta s’shihemi më, 

Po deshe ti dashurohemi 

Me buzët tua pa thënë gjë. 

 

Përse kaq gjatë mendohemi 

Në heshtje në heshtje të zjarrtë 

E ëmbël e ëmbël si mjaltë 

Puthja s’na lë të ftohemi 

Po deshe ti dashurohemi. 

 

 

(Rondela qe e përhapur gjerësisht në epokën e mesjetës franceze, ajo këndohej e shoqërohej me valle. 

Poetët simbolistë i pëlqenin rondon, rondelën, baladën sepse me këto ndërtohen vargje plot 

muzikalitet) 

 

 

 

 

Sharl Bodëler (1821- 1867) 

 

A zbret vallë nga qielli, a del nga ferri i zi, 

O Bukuri ? Syri yt, demoniak e hyjnor, 

Nxit për krim të ulët ose kall lumturi, 

Njësoj si gota e vërës kur zbrazet në kraharor. 

 

Ti mban në dritë të syrit zjarr edhe dëborë, 

Ti përhap parfume si muzg e si agim, 

Puthjet tua janë filtër e goja jote amforë 



Që heroin e bën fëmijë dhe fëmijën trim 

 

A del vallë nga humnera, apo zbret nga yjtë ? 

Fati pas fustanit si qen të ndjek shtigjesh; 

Ti mbjell paqë edhe mjerim, si asnjë e dytë, 

Se ti drejton gjithçka e për asgjë s’përgjigjesh. 

 

Ardhsh nga qielli a nga ferri, a ka rëndësi, 

O Bukuri, përbindësh që nuk ke të sharë !- 

Nëse syri yt, a këmba, më ngjallin kureshti 

Për të Pasosurën që e dua e kurrë s’e kam parë ? 

 

Nga Dielli a nga Zoti, a ka rëndësi ? Engjëll 

A Sirenë , a ka rëndësi, nëse ti, - 

Ritëm, parfum, dritë, o Zana ime e ëmbël !- 

E bën këtë ferr të zi disi më pak të zi ? 

 

ARTUR REMBO (1854-1891)- poet simbolist me prirje dekadente 

Bodëler, Verlen, Rembo, Malarme kaluan jetë prej bohemi të vërtetë, të shkëputur prej çdo autoriteti 

politik, social, moral, familjar, për të çuar jetë të lirë endacaku në kërkim “ të zonës së frymëzimit”, 

poezisë. 

 

BOHEMIA IME 

Me duart në xhep bosh kam ikur 

Me një pallto varfanjake në erë, 

I adhuruari yt, Zanë e Frymëzimit, 

Dashurinë ta kërkova si bekim përherë 

 

Pantallonat e vetme të grisura i pata, 

Varje kam kërkuar në rrugën infinite, 

Hani im ka qenë vetë Harusha e Madhe, 

E yjet më grishin me pëshpërimë poetike . 

 

I kam dëgjuar i ulur në skajin e rrugës 

Netëve të shtatorit kur në ballë më pikonin 

Pikat e vesës si pika vere për të dehurin 

 

Në hijet fantastike vargjet i kam thurur; 

Si me telat e lirës këpucët e grisura 

I kam lidhur me spango së bashku me zemrën. 

 

 

 



 

 

Pol Verlen (1844-1896) 

ËNDRRA IME E ZAKONSHME 

Shpeshherë gjumin e natës një ëndërr ma trazon, 

Një grua e panjohur, që e dua e më do, 

E që s’është asnjëherë gjithmonë po ajo, 

Por as dhe ndonjë tjetër, e më do e më kupton 

 

Ngase më kupton, ndaj shpirtin tim prej fëmijë 

Vetëm ajo, mjerisht! ma sheh si në pasqyrë, 

Vetëm ajo, dhe brengën e rrudhat në fytyrë 

Vetëm ajo m’i largon, me dhele dashurie. 

 

Brune është, bardhoshe a zeshkane?- Nuk e di. 

Emri I saj? Di që rrjedh i butë, i ngrohtë, plot magji 

Si emrat e atyre për të cilët shpirti u tha 

 

Vështrimi i saj i thellë i ngjan detit që nuk fle 

Dhe, ai zë disi i largmë, e i qetë, e i shtruar, ka 

Kumbimin e zërave të shtrenjtë, që s’rrojmë më. 

(Përktheu A.Marashi) 

 

 


