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E lazdruara lili

Në verën e vitit 1950 ndodhën gjëra shumë të çuditshme. Çalamani 
Lanjas i propozoi për herë të parë flokëkuqes Seminauel, dhe ajo, për habinë 
e të gjithëve, e pranoi. Qysh atëherë, Çalamani e harroi të çaluarit dhe filloi 
të ecte nëpër rrugë me gjoks të fryrë, si Çarls Atlasi. Tiko Tiravante u nda 
prej Ilses dhe u lidh me Lauritën, Viktor Oheda u lidh me Ilsen dhe u nda 
prej Inhes, Huan Barreto u lidh me Inhen dhe u nda prej Lauritës. E kështu 
me radhë. Me një fjalë pati një gjurulldi në mahallë që i la gojëhapur të 
gjithë. Njerëzit dashuroheshin e ndaheshin aq shpejt, sa që kur dilnin prej 
fetsave të së shtunës, nuk ishin të njëjtët çifte që kishin hyrë. “Kuku, çfarë 
degjenerimi!”, thoshte duke i mbajtur duart në faqe teze Alberta, me të cilën 
jetoja qysh prej vdekjes së prindërve të mi. 

Asaj vere të jashtëzakonshme, në festat e Mirafloresit, njerëzit nuk 
vallëzonin më valse, korridos, bluz, bolero apo huaraças,1 sepse i kishte 

1 Vallëzime latine. 

Mario Vargas Llosa (Peru, 1936), shkrimtar, 
gazetar, eseist dhe politikan, është një nga 
shkrimtarët më të famshëm pas gjysmës së 
dytë të shekullit 20, me 30 vepra të gjinive 

të ndryshme, nga të cilat më të njohura janë: Qyteti dhe 
qentë, Shtëpia e gjelbër, Bisedë në Katedrale, Lufta e fundit 
të botës, Letra shkrimtarit të ri, Rruga për parajsë, Çapkë-
nëritë e vajzës së prapë, Festa e cjapit, Ëndërr kelte etj. Në 
tetor të këtij viti ka fituar çmimin Nobel me motivacionin 
për kartografinë e strukturave të pushtetit dhe për imazhet 
e mprehta të rezistencës individuale, revoltës dhe humbjes. 
Veprat e tij janë rrëfime postmoderne që shpesh kanë 
zgjuar debate, ndërsa vetë autori njihet edhe si një 
nga personat më të përfolur të Amerikës Latine, si 
në planin politik, ashtu edhe në atë letrar dhe privat. 

Mario Vargas 
Llosa
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mposhtur mambo.2 Mambo ishte si një uragan, një tërmet që na bëri të 
gjithëve ne, fëmijë, të rinj e të rritur, që në festat e lagjes të hidheshim, 
përdridheshim e vërviteshim duke bërë gjithëfarë shfaqjesh. T’i bie shkurt, 
nga kërcimet e valsit, huaraças, sambas, apo polkas, të gjithë kishim kaluar 
te mambo, siç kishim kaluar prej patinave dhe patinetave te biçikletat, ndër-
sa dikush, si për shembull Tato Monhe dhe Toni Espeho, te motorri, kurse 
më fatlumët, të cilët ishin të rrallë, një ose dy, te makinat, si, për shembull, 
trupmadhi i lagjes, Luçini, i cili ia vidhte shpeshherë Shevroletin babit dhe 
me njëqind në orë na shëtiste prej bregut të detit te gryka e Armendarizit. 

Por ngjarja më e veçantë e asaj vere, ishte ardhja e dy motrave nga 
Kili në Miraflores. Pamja magjepsëse e tyre dhe mënyra aq e çuditshme 
e të folurit, duke i gëlltitur me shpejtësi rrokjet e fundit dhe duke e mba-
ruar frazën me pasthirrma që tingëllonin si një “prrá”, na lanë pa mend ne 
djemve mirafloras, aq sa filluam t’i ndërronim pantallonat e shkurtra me të 
gjata. Po mua, edhe më shumë se të tjerët. 

E vogla dukej si e madhja dhe anasjelltas. E madhja quhej Lili dhe 
ishte pak më e shkurtër se Lusi, e cila ishte një vit më e vogël. Lili duhet të 
ishte katërmbëdhjetë, ose e shumta pesëmbëdhjetë vjeçare, ndërsa Lusi trem-
bëdhjetë ose katërmbëdhjetë vjeçare. Fjala “magjepsëse” dukej si e shpikur 
enkas për to. Edhe nëse Lusi tërhiqte vëmendjen e të gjithëve, kjo ishte në 
një shkallë mjaft më të vogël në krahasim me të motrën, jo vetëm ngaqë 
flokët i kishte më të shkurtër dhe më pak bjonde se të Lilit, por edhe sepse 
vishej më thjesht se Lili dhe ishte më e kursyer në fjalë. Vërtet që Lusi nuk 
linte gjë mangut në vallëzim; aq mirë i bënte figurat, aq shpejt e përdridhte 
mesin, sa asnjë vajzë miraflorase nuk do të guxonte ta bënte, por megjithatë 
mbetej vajzë e matur, e përmbajtur dhe, madje e mërzitshme, krahasuar me 
të motrën Lilin, e cila ishte si flakë e rrëmbyer, zjarr i shpejtë dhe e ndizte 
mambon sapo viheshin disqet në pick up dhe fillonin vallëzimet. Lili vallë-
zonte me një ritëm të këndshëm dhe me shumë shije, këndonte e buzëqeshur 
nën zë fjalët e këngës, ngrinte krahët, zbulonte gjunjët duke lëvizur mesin e 
supet asisoj, sa trupi i saj, i mbuluar provokueshëm me funde dhe bluza, që 
ia nxirrnin në pah format e bukura, dukej sikur trazohej, dridhej dhe merrte 
pjesë në kërcim nga maja e flokut deri te gishti i këmbës. Kush vallëzonte 
mambo me të, ndihej në siklet të madh. E kush mund të vazhdonte pa u 
ngatërruar në atë hov të shfrenuar kërcinjsh dhe këmbësh aq të shkathta? 
Askush nuk mund ta ndiqte, për më tepër, që nuk të hiqej prej mendjes, 
2 Vallëzim latin me origjinë kubaneze, shpikur gjatë viteve ’30 të shekullit 20. 



sepse sytë e të gjithëve do të 
mbërtheheshin te mrekullitë 
e mambos së Lilit. “I raftë 
pika!”, mallkonte teze Alber-
ta, “k’cen si një tongolele3, si 
ato rumberat e filmave meksi-
kanë”. “Po, s’pritet tjetër gjë 
prej kilianeve!”, vazhdonte 
të fliste me vete tezja ime, 
“femrat e atij vendi kurrë nuk 
janë përmendur për sjellje të 
hajrit”.  

Unë rashë në dashuri 
me Lilin, si një i pasherr, në 
formën më romantike të të 
dashuruarit – siç i thoshin 
atëbotë, me kokë e këmbë 
brenda. Atë verë të pahar-
rueshme i propozova Lilit tri 
herë. Herën e parë në platenë 
e lartë të kinoteatrit Rikardo Palma, që ndodhet në Parkun Qendror të Mira-
floresit, në seancën e lutjeve të mëngjesit të së dielës, por ajo më tha: Jo, 
pasi ishte ende shumë e re për të dashuruar. Herën e dytë, në pistën e patina-
zhit që u inaugurua pikërisht atë verë, në fund të parkut Salazar, por ajo më 
tha: Jo. Kinse, paskësh nevojë të mendohej, sepse, megjithëse unë i pëlqeja 
disi, prindërit e saj nuk donin që të lidhej me dikë, derisa të mbaronte klasën 
e tetë, ndërsa ajo ishte ende në të shtatën. Dhe, herën e fundit, pak ditë para 
ngatërresës së tmerrshme në kafenenë Rika, në bulevardin Larko, ku po 
pinim një milk-shake me vanilje dhe ajo sigurisht më tha prapë: Jo. Sipas 
saj, përse iu dashka të më thoshte po, kur, edhe duke mbetur siç ishim, duke-
shim të dashuruar. A nuk na vendosnin gjithmonë bashkë kur luanim “Trego 
të vërtetën” tek Marta? A nuk rrinim bashkë në plazhin e Mirafloresit? A nuk 
vallëzonte me mua më shumë se me këdo tjetër nëpër festa? E pse iu dashka 
të japë një “po” formale, kur tërë Mirafloresi e dinte që ishim të dashuruar? 

3 Tongolele – vjen nga vallëzimi ekzotik i aktores dhe valltares Yolanda “Ton-
golele” Montes (1932). Në Meksikë ky lloj vallëzimi njihet si “rumbera”. 
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Me pamjen e saj si modele, me sy të errët e dinakë dhe me buzë të fryra, Lili 
ishte mishërim i çapkënllëkut femëror.

“Te ti më pëlqen gjithçka”, i thosha unë. “Po më shumë nga gjithç-
ka, mënyra se si flet”. Të them të vërtetën, për nga intonacioni dhe muz-
ikaliteti, gjuha e saj ishte argëtuese dhe e pazakontë, mjaft e ndryshme nga 
e jona, peruanëve, për më tepër ajo përdorte disa shprehje dhe thënie të 
panjohura për ne. Të gjithë në lagje mundoheshin të kuptonin domethënien 
e tyre, apo të zbulonin se ç’tallje fshihej në to. Lili e kalonte kohën duke 
thënë gjëra me dy kuptime, duke bërë kashelashe apo duke treguar barsoleta 
aq të pista, sa i bënte vajzat e lagjes të skuqeshin nga turpi. “Këto kiliankat 
janë perdeplasta!”, shante teze Alberta, duke hequr e vënë syzet, me stilin e 
vet prej profesoreje kolegji, e shqetësuar se ato vajza të huaja do të prishnin 
moralin miraflorian. 

Në Mirafloresin e fillimviteve pesëdhjetë ende nuk kishte pallate të 
larta. E gjithë lagjja ishte me shtëpi të ulëta, një apo dykatëshe, me kopshte 
plot barbaroza, palisandra, dafina, bugenvile4 dhe bar; me terasa të stolisura 
nga lule-kacavarëset; me karrige lëkundëse në të cilat, me të ardhur mbrëm-
ja, rehatoheshin banorët dhe merreshin me thashetheme duke thithur aromën 
e jaseminëve. Në disa parqe kishte lulekuqe me gjemba. Trotuaret e drejta 
e të pastra i hijeshonin luleverdhat, jargavanët dhe manat. Ashtu si lulet e 
kopshtit, hijeshi ngjyrash jepnin edhe shitësit e akulloreve të D’Onofrios, 
me karrocat e tyre të verdha, të cilët, të veshur me të bardha dhe me kapele 
të zeza, endeshin natë e ditë, duke u rënë borive me ca ulërima të zgjatura, 
që mua më linin ndjesinë e atyre brirëve barbarë të kohëve parahistorike. Në 
Mirafloresin e asaj kohe dëgjohej kënga e zogjve dhe familjet kishin ruajtur 
zakonin që të prisnin një pishë kur vajza bëhej për t’u martuar, përndryshe 
të gjorat do të mbeteshin beqare, si teze Albertina. 

Lili kurrë nuk më tha “po”, por duhet pranuar se në gjithçka tjetër 
silleshim si të dashuruar të vërtetë. Kapeshim për dore gjatë lutjeve të 
mëngjesit, në kinoteatrot Rikardo Palma, Leuro, Montekarlo apo Kolina, 
megjithëse në errësirën e plateve çdo herë rrinim mjaft të ndrojtur në kra-
hasim me çiftet e tjerë, të cilët kishin më shumë kohë së bashku. Ata, të the-
mi, i lejonin vetes që nga puthjet e thjeshta të kalonin në puthje me thithje 
dhe në futje duarsh, domethënë bënin asi gjërash, për të cilat duhet të rrëfe-
4  Barbaroza (lule të kuqe), palisandra (lule-çokolate), dafina (lule me katër petale 
të bardha, ose vjollce), bugenvile (bougainvillea – rriten në Amerikën jugore, sidomos në 
Brazilin perëndimor, në Peru dhe dhe në jug të Argjentinës. 



heshin para prifit të premten e parë, si të ishin mëkate vdekjeprurëse. Lili 
më linte ta puthja në faqe, rrëzë veshit, në skajet e buzëve dhe, nganjëherë, 
për një sekondë, bashkonte buzët e veta me ato të miat, por i shkëpuste ato 
në çast me një ngërdheshje melodramatike: “Jo, jo, kështu jo”. “Je bërë 
si krande. Shiko si je zbehur, oj skicë. Po tretesh nga dashuria, o skelet”, 
talleshin me mua shokët e lagjes. Kurrë nuk më drejtoheshin në emrin tim, 
Rikardo Somokursio, por gjithmonë me nofkën “skicë”. Veçse ata nuk e 
tepronin aspak: Po tretesha komplet nga dashuria për Lilin. 

Atë verë, për Lilin u rraha me grushte me Lukën, një prej shokëve 
të mi më të mirë. Ne djemtë dhe vajzat e lagjes e kishim bërë zakon të 
mblidheshim te kryqëzimi i rrugës Kolombo me atë Diego Ferre, në kop-
shtin e Çakaltanajve. Për të më ngucur mua, befas Luka tha se kilianet ishin 
ca spitullaqe, se nuk qenë bionde të vërteta dhe se në Miraflores, natyrisht, 
fshehtas meje kishin filluar t’i quanin Tartabiqe. Ia ngjesha menjëherë sur-
ratit, por m’u shmang, pastaj goditjet me grushte shkuam dhe i vazhduam në 
cep të Rezervës bregdetare, pranë shkëmbit. Gjithë javën nuk folëm, derisa 
në festën e radhës djemtë dhe vajzat e lagjes na pajtuan. 

Pasditeve Lilit i pëlqente të shkonte tek ajo qoshja e Parkut Salazar, 
ku kishte me tepri palma,5 lule të mëdha6 dhe lule kambane7. Atje, nga muri 
me tulla të kuqe, soditnim gjirin e Limës, siç sodit kapiteni i barkës nga 
kulla e komandimit. Po të ishte qielli i pastër – bëj be e rrfe se atë verë qielli 
ishte gjithnjë pa re dhe dielli shkëlqente çdo ditë mbi Miraflores – tutje larg, 
në thellësi, në kufijtë e oqeanit, do të mund të dalloje diskun e kuq, që derisa 
mbytej në ujërat e Paqësorit shkëlqente dhe na përshëndeste me ato rrezet e 
tij të zjarrta. Fytyra e Lilit përqendrohej andej ethshëm, njëlloj si në meshën 
e orës dymbëdhjetë, kur kungohej në famullinë te Parku Qendror. E ngulte 
shikimin mbi atë top të zjarrtë, duke pritur çastin kur deti ta përpinte edhe 
rrezen e fundit, për të thënë dëshirën që do t’ia përmbushte ose dielli, ose 
Zoti. Edhe unë kërkoja të më plotësohej një dëshirë, duke besuar deridiku se 
do të bëhej realitet. Dëshira kuptohet, si gjithnjë ishte e njëjta: Të më thoshte 
më në fund “Po”, që të mund të bëheshim çift i vërtetë dhe të kryenim siç 
duhej të gjithë adetet, të fejoheshim, të martoheshim dhe të shpërnguleshim 

5  Lloj mjaft i pasur i luleve në vendet spanjolle. 
6  Trëndafila ose lule të ndryshme që kanë formë më të madhe se grushti (Moss-
rose). 
7  Lule kambane (lat. Campanula morettiana), lloj lule ngjyrë vjollce me formë 
kambane, rritet edhe nëpër shkëmbinj. 
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në Paris, të pasur e të lumtur....Qysh kur kisha filluar të kuptoja nga kjo botë, 
kisha ëndërruar të jetoja në Paris. A thua të ketë qenë për këtë fajtor babai 
im me ato librat e Pol Fevalit, Zhyl Vernit, Aleksandër Dymës e shumë të 
tjerëve, që m’i jepte për t’i lexuar para se të vritej në një aksident dhe të më 
linte jetim? Ato romane ma mbushën kokën me ëndrra për aventura dhe ma 
mbushën mendjen se në Francë jeta ishte më e pasur, më e gëzuar dhe më e 
bukur se kudo tjetër. 

Nga anglishtja: a. a.



XhEmilja
 
Dhe prapë qëndroj para pikturës së vogël, me kornizë të thjeshtë. Nesër 

herët do të nisem për në fshat, prandaj e shikoj gjatë dhe me ngulm sikur 
prisja ndonjë porosi prej saj.

Këtë pikturë nuk ia kam treguar kurrë askujt. Madje kur ndodhte që të 
vinte dikush nga fshati, e strehoja mirë që të mos shihet. Nuk ka në të as-
gjë të turpshme, mirëpo nuk është as ndonjë art i lartë. Ajo është e thjeshtë 
pikërisht si natyra e paraqitur në të. Në prapavijë është pasqyruar qielli i 
zymtë i vjeshtës. Lart mbi kreshtat e maleve, era lëvizte retë e larme. Në 
plan të parë ishte pasqyruar stepa e murrme duke dremitur. Rruga me baltë 
nga shiu i paradokohshëm kishte marrë ngjyrë të errët. Nga të dyja anët e 
rrugës vëreheshin çuba hithrash të vyshkur. Në vragën e kulluar të rrugës 
vërehen gjurmët e dy udhëtarëve. Sa më larg aq më dobët dalloheshin gjur-
mët në rrugë, ndërsa udhëtarët dukej se do të dilnin nga korniza, nëse do të 

Çingiz Ajtmatov (1928-2008) është shkrim-
tari më i njohur i Republikës së Kyrgyzit. Ka 
shkruar në rusisht dhe kyrgyzisht dhe dallo-
het për një realizëm të gërshetuar me folklor. 

Është shkrimtari më i përkthyer bashkëkohor i vendeve 
ish-sovjetike. Vepra e tij është përkthyer në mbi 150 gjuhë 
të botës. Ka qenë tejet aktiv në sferën e aktiviteteve bam-
irëse, siç është lufta kundër dhunës dhe për paqe ndërmjet 
njerëzve; anëtar i UNICEF-it dhe i disa shoqatave bam-
irëse ndërkombëtare. Ka shkruar tregime, novela dhe ro-
mane, por edhe trajtesa lidhur me rolin e shkrimtarit dhe 
misionin e artit në shoqërinë bashkëkohore. Është autor i 
veprave: Anija e bardhë, Udhëtim i vështirë, Tregimet e 
maleve dhe stepave, Kur bien malet, Dita zgjat më shumë 
se njëqind vjet etj, por natyrisht kryevepër e tij llogaritet 
novela Xhemilja, të cilën Louis Aragon e ka konsideru-
ar si rrëfimin më të bukur në mbarë letërsinë botërore. 

Çingiz  
Ajtmatov 
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bënin vetëm edhe një hap. Njëri prej tyre... Por të mos nxitoj shumë.
Kjo kishte ndodhur në rininë time të hershme. Ishte viti i dytë i luftës. 

Atje në front, diku nga anët e Kurskut dhe Orelit, luftonin etërit dhe vëllezërit 
tanë, kurse ne, ende fëmijë në prag të pesëmbëdhjetave, punonim në kolkoz. 
Të gjitha punët e mundimshme të fshatit tani kishin rënë mbi shpatullat 
tona të njoma. Ishte vështirë sidomos gjatë kohës së të korrave. Atëherë 
nuk shkonim as nëpër shtëpia me javë të tëra. Kohën e kalonim në ara ose 
rrugës për në stacionin e grumbullimit të grurit. Ishte ditë me vapë, kur edhe 
draprit skuqeshin nga puna, kur me qerren bosh po kthehesha nga stacioni 
dhe vendosa të ktheja pakëz në shtëpi.

Në afërsi të vaut, në çukën ku përfundonte rruga, ndodheshin dy oborre 
të rrethuar me gardh lajthie. Shtëpitë i rrethonin një varg plepash të gjatë. 
Këto ishin shtëpitë tona, në të cilat jetonin dy familje. Unë jetoja në shtëpinë 
e madhe. Dy vëllezërit beqarë kishin shkruar në luftë dhe prej atëherë më 
nuk kishim asnjë lajm për ta. Babai, një marangoz me nam, që në agim falte 
namazin dhe shkonte në punëtori, prej nga kthehej shumë vonë. Në shtëpi 
kishin mbetur vetëm nëna dhe motra e vogël.

Në oborrin tjetër, ose siç e quanin në fshat, në shtëpinë e vogël, jetonin 
kushërinjtë tanë. As gjyshërit, as stërgjyshërit nuk kishin qenë vëllezër, por 
unë i quaja kushëri meqenëse jetonim në një bashkësi familjare. Kjo gjë 
kishte zënë fill që nga koha kur bënim jetë nomade, kur të parët tanë i ngri-
nin së bashku stanet dhe kullotnin bashkërisht bagëtinë. Kjo traditë kishte 
vazhduar edhe më vonë. Kur në fshat ndodhi kolektivizimi, etërit tanë u 
vendosën pranë njëri tjetrit. Mirëpo, tërë lagja e Aralskut ishte e banuar me 
kushërinj tanë të vërtetë.

Fill pas kolektivizimit vdiq kujdestari i shtëpisë së vogël, duke lënë në 
hall gruan me dy fëmijë të mitur. Sipas një zakoni të lashtë të fisit, të cilin 
fshatarët e respektonin edhe tani, e veja nuk lëshohej jashtë fisit, andaj ven-
dosën ta martonin me babanë tim. Kjo aq më parë kur babai ishte farefis më 
i afërt i të ndjerit: kështu e kërkonte zakoni i fisit. 

Kështu u krijua edhe një familje tjetër e jona. Shtëpia e vogël llogaritej 
si familje e pavarur: me godinë në vete, me bagëtinë e saj, mirëpo në realitet 
ne jetonim së bashku, si një familje e vetme. 

Nga shtëpia e vogël në front ishin gjithashtu dy djem. Më i madhi, 
Sadiku, kishte shkruar menjëherë pas martesës. Prej tyre na vinin letra me 
vonesë shumë të madhe. Në shtëpinë e vogël kishte mbetur vetëm nëna, 
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të cilën e quanin kyçin-apa (nëna e vogël), si dhe nusja e Sadikut. Të dyja 
punonin në kolkoz tërë ditën e lume. Nëna e vogël ishte grua e urtë dhe 
punëtore dhe në punë nuk mbeste prapa grave më të reja, qoftë në mihje, 
qoftë në ujitje, me një fjalë mbahej fort mirë me shtatin e saj të imët. Mbase 
si shpërblim, fati ia ishte zgjedhur një nuse shumë të mirë dhe punëtore. 
Xhemilja, si edhe nëna e vogël, ishte e palodhshme, e shkathët në çdo punë, 
por për nga karakteri disi ndryshonte nga të tjerat. Unë e dashuroja pa masë, 
por edhe ajo më donte shumë. Ne shoqëroheshim shpesh, por nuk mund t’i 
drejtoheshim njëri tjetrit me emër. Po të ishim familjarisht ndryshe, natyr-
isht do të mund ta quaja Xhemile, ndërsa kështu e thirrja xhene, si nuse e 
vëllait të madh, kurse ajo mua më drejtohej me kyçin-bala (djali i vogël), 
ndonëse nuk isha aq i vogël, pastaj edhe dallimi në moshë ishte fare i vogël. 
Mirëpo, kështu e kërkonte zakoni i të parëve: nuset e shtëpisë vëllezërit më 
të vegjël duhej t’i quanin kyçin-bala. 

Punët e shtëpisë në të dy familjet i kryente nëna ime. Asaj i ndihmonte 
motra, një vogëlushe gaztore me bishtaleca në kokë. Nuk e harroj kurrë sa 
me përkushtim punonte ajo në ato ditë të vështira të luftës. Ajo kulloste 
qengjat dhe mëshqerrat, mblidhte shkarpa dhe pleh të tharë, kështu që në të 
dy shtëpitë gjithnjë kishte mjaft lëndë djegëse. Motërza ime hundëçipe ia 
thyente vetminë nënës dhe ia largonte mendjen nga bijtë, të cilët ishin tretur 
pa shenjë. Për mirëvajtjen dhe begatinë në shtëpitë tona duhej falënderuar 
pikërisht nënën time. Ajo ishte zot i vërtetë në të dy shtëpitë. Në familjen e 
gjyshërve nomadë ajo kishte ardhur si vajzë fare e re dhe me pietet ruante 
kujtimin për ta, duke udhëhequr shtëpitë me nder dhe drejtësi. Fshatarët e 
nderonin si amvise më të denjua, me të drejtë, të sprovuar në çdo punë. Ta 
them të vërtetën, fshatarët as që e numëronin babanë si kryetar të familjes. 
Disa herë më kishte rënë të dëgjoj në fshat deklarimet: “Më mirë mos shko 
te ustai – kështu i quanin mjeshtrit – ai di vetëm për sëpatën. Aty kryesorja 
është nëna e madhe, drejtoju asaj dhe do të rregullosh çdo punë...”. Duhet 
thënë që unë, pa marrë parasysh rininë, inkuadrohesha në punët e shtëpisë. 
Kjo pasi që vëllezërit ishin në luftë. Prandaj mua, herë me shaka herë seri-
ozisht, më quanin xhigit, mbrojtës dhe ushqyes i dy familjeve. Kur dëgjoja 
këtë mua më vinte mirë dhe më shtohej ndjesia e përgjegjësisë. Përveç kësaj 
mua më mbështeste edhe nëna. Ajo dëshironte që unë të bëhesha kujdestar 
i mirë, i urtë dhe i ndershëm i familjes, jo si babai i cili tërë ditën punonte 
në heshtje. 
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Pra, unë e ndala qerren para portës së oborrit, në hijen e shelgut, lirova 
rripat e kuajve, u nisa nga dera dhe në oborr hasa brigadier Orozmautin. Ai 
ishte mbi kalë si gjithnjë, kurse patericën e kishte varur në shalë. Përballë 
tij qëndronte nëna. Ata po grindeshin lidhur me diç. Kur u afrova arrita ta 
dëgjoj zërin e nënës:

- Punë që s’pi ujë! Për Allahun, ku ke parë që gruaja të vozitë qerren 
me grurë? Jo, xhanëm, lëre nusen të punoj si deri më tani! Edhe kështu nuk 
shohim ditë të bardhë, sikur të provoje të kujdeseshe për dy shtëpi! Pale që 
m’u rrit çupa se... ka një javë që nuk mund të drejtohem dot, më këputi në 
ije, sikur kam thyer diç, ndërsa misri është tharë i tëri – do ujitur! – mur-
muriste ajo me zemërim, duke ngjeshur nën jakë skajin e shamisë. Këtë 
zakonisht e bënte kur ishte e zemëruar.

- Sa njeri i rëndë jeni! – foli Orozmati i dëshpëruar, duke u tundur në 
shalë. – Po të kisha këmbë në vend të këtij cungu, vallë do të kërkoja diç të 
tillë? Do të punoja vetë me qerre!..

Kjo nuk është punë femrash, këtë e di, mirëpo kur të gjej meshkuj, hë?.. 
Prandaj edhe vendosëm të rekrutojmë të rejat. Ju nuk e lejoni nusen tuaj, 
kurse nga lart na bëjnë vërejtje të fundit... Ushtarëve tanë u nevojitet ush-
qim, ndërsa ne e prishim planin. Si guxojmë, kujt i shkon për shtati kjo?..

Unë u afrova duke tërhequr zvarrë thuprën e hollë. Brigadieri u gëzua 
fort kur më pa, sikur i kishte shkrepur një ide.

- Po të frikoheni për nusen, ja ku është përcjellësi i saj, - dhe ai bëri 
shenjë nga unë, - ai nuk do të lejojë njeri t’i afrohet asaj. Nuk duhet të dy-
shoni aspak, Sahiti është trim i vërtetë. Ai, tok me shokët e vet, tani janë 
ushqyesit tanë. Ata do të na shpëtojnë!..

Mirëpo nëna nuk e lejoi të përfundonte fjalën:
- Aha, po ç’je bërë kështu, kalamani im? – bërtiti ajo. – Flokët të janë 

bërë për ibret... Ama baba të mirë që ke; nuk gjend dot kohë për të qethur 
të birin... 

- Po mirë atëherë, le të qëndrojë sot në shtëpi, - me dinakëri shtoi Oroz-
mati. – Sahit, qëndro sonte në shtëpi, por mos i harro kuajt! Kurse nesër në 
agim Xhemiles do t’ia japim një qerre: do të punoni bashkë. Shiko këtu, do 
të përgjigjesh për të! E ju nënoke, mos u bëni merak, Sahiti do ta ruajë nga 
çdo ngacmim. Pastaj, me ta do të jetë edhe Daniari. E njihni: pika e djalit... 
Po de, ai që erdhi nga fronti. Kështu pra, ju të tretë do ta bartni grurin në 
stacion. Pra, kush guxon ta bezdisë nusen tuaj? A s’është kështu, Sahit! Si 



thua ti, deshëm ta angazhojmë Xhemilen si karrocier, por nëna nuk pajtohet 
me këtë... i fol edhe ti!..

Më gudulisën lëvdatat dhe fakti që këshillohej me mua si me të rritur. 
Pastaj mendoja sa bukur do të ishte të punonim bashkë me Xhmelen. Për 
këtë arsye mora qëndrim hijerëndë dhe fola:

- Nuk i ndodhë gjë, jo! S’e hanë ujqit!..
Dhe si karrocier i vërtetë, duke pështyrë nëpër dhëmbë e duke tundur 

supet, u largova tutje me kamxhikun që zvarritej nëpër tokë.
- Pa shihe qafirin! – u befasua nëna dhe, siç m’u duk, e hutuar por edhe 

e zemëruar shtoi: - Do t’i tregoj ujqit unë! Çka di ti, more pizeveng! 
- Kush do të dijë në mos ai? Ai është xhigit i dy familjeve. Duhet të 

mburreni me të! – më doli në mbrojtje Orozmati, duke vështruar nënën me 
ndrojtje: mos do t’ia niste serish avazit.

Mirëpo, nëna më nuk kundërshtoi, vetëm duke ofsharë shtoi: 
- Çfarë xhigiti, ore, është akoma çilimi, i cili tërë ditën e lume mbytet 

në punë... Një zot e di ku janë xhigitët tanë të vërtetë! Na kanë lënë shtëpitë 
shkret..

Tanimë isha larguar dhe nuk arrita të dëgjoj deri në fund fjalët e nënës. 
Pa e përfillur buzëqeshjen e motrës, e cila ngjishte plehun, hyra në hajatin 
e shtëpisë. Atje u ula galuc dhe pastrova duart me ujë nga ibriku. Pasi hyra 
në odë, piva një gotë ajran, pastaj e afrova një pjatë te dritarja dhe fillova të 
thyej përshesh. 

Nëna dhe Orozmati qëndronin ende në mes të oborrit. Tani më nuk 
ziheshin, por bisedonin shtruar. Më bëhej se bisedonim për vëllezërit. Herë 
pas here nëna fshinte sytë me mëngë dhe tundte kokën në shenjë pajtimi 
me Orozmatin, i cili e ngushëllonte, duke shikuar diku lart mbi kreshtat e 
plepave, sikur atje do t’i shikonte të bijtë e tretur. Me të shprehur mallin 
për ta, nëna siç duket ra dakord me propozimin e brigadierit. Kurse ky, i 
kënaqur me arritjen e cakut, ktheu kalin dhe doli me nxitim nga porta e 
oborrit. Në atë moment as unë as nëna nuk mund të merrnim me mend si do 
të përfundonte kjo punë. 

Nuk kishte vend dyshimi në aftësinë e Xhemiles për të drejtuar qer-
ren me kuaj. Ajo i njihte mirë kuajt, ngase ishte vajzë e një bariu nga fshati 
Bakair. Sadiku ynë ishte gjithashtu bari. Një herë, në pranverë, në vrapime 
me kuaj, ajo kishte ngadhënjyer duke mundur edhe atë. Askush nuk e di të 
vërtetën, por kësaj ngjarje Sadiku i turpëruar e kishte grabitur. Disa sosh 
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pohonin se ata janë martuar nga dashuria. Sidoqoftë, ata jetuan së bashku 
vetëm katër muaj. Mandej erdhi lufta dhe Sadikun e morën ushtar. 

Nuk e kam të qartë edhe tani cili ishte shkaku i karakterit të saj prej 
mashkullit, herë-herë madje të vrazhdë; mbase mund të shpjegohet me fak-
tin që gjithë kohës me babanë kishte ruajtur bagëtinë – ai e kishte edhe djalë 
edhe vajzë... edhe në punë ajo kishte krah mashkulli. Me fqinjët ia çonte 
mirë, por nëse ndonjëri e ngacmonte, nuk e kishte çiftin në fyerje, madje 
kishte ndodhur që ndonjë ta tërhiqte edhe për flokësh. Disa herë fqinjët ishin 
ankuar te nëna e madhe.

- Ama nuse që keni! S’ka dy ditë që e ka kaluar pragun, kurse gjuhën e 
ka si shpatë! Nuk ka aspak respekt dhe nderim!

- Mirë që është e tillë! – përgjigjej nëna. – Nusja nuk i bën lak të 
vërtetës! Kjo është më mirë se të flasë pas shpine. Nuset tuaja hiqen si të 
urta, por janë si vezë të prishura: nga jashtë të mira dhe të lëmuara, ndërsa 
përbrenda të zënë frymën.

Babai dhe nëna silleshin ndaj saj me butësi, me dashuri të madhe dhe 
dëshironin që ajo t’i qëndrojë besnike Allahut dhe burrit. Kjo ishte e kup-
tueshme, kur kihet parasysh se ajo u kishte mbetur ngushëllimi i vetëm në të 
dy shtëpitë, prandaj edhe e llastonin. Nuk e kuptoja vetëm nënën, ajo nuk do 
ta dashuronte dikë vetëm ashtu. Ajo kishte karakter të fortë personal, jetonte 
me rregullat e saja dhe kurrë nuk u bënte bisht atyre. Çdo vjet në pranverë e 
tymonte me dëllinjë jurtën nomade, të cilën babai e kishte ndërtuar që moti. 
Ajo edhe na edukonte, që ta duam punën, t’i nderojmë të moshuarit. Prej të 
gjithë anëtarëve të familjes kërkonte bindje të plotë.

Që nga ditët e parë e ardhjes në shtëpinë tonë, Xhemilja ishte ndryshe 
nga nuset tjera të fshatit. Ajo vërtet i nderonte të moshuarit dhe u bindej 
atyre, por nuk përkulej para tyre, nuk fliste me ta me zë të ulët, duke shikuar 
anash, siç bënin nuset tjera. Ajo e thoshte në sy atë që mendonte, nuk hezi-
tonte fare të shprehte mendimin e vet. Nëna shpesh e përkrahte mendimin e 
saj, por vendimet i merrte vetëm. Më dukej se nëna Xhemilen e konsideron-
te të një rangu, pastaj mendonte që një ditë ajo të bëhej amvise me autoritet, 
kujdestare e familjes dhe oxhakut të saj.

- Shyqyr zotit, bija ime, - e këshillonte ajo, - ke shkelur në shtëpi të 
ndershme dhe besimtare. Kështu ka qenë kësmet. Fati i gruas është të lind 
fëmijë dhe të kujdeset për amvisni. Ti, dhashë Allahu, do ta trashëgosh tërë 
këtë që kemi ne pleqtë, sepse ne nuk do të marrim në varr asgjë. Lumturia 



është nderi dhe ndërgjegjja e pastër. Mbaje mend këtë dhe ruaju!
Mirëpo, shumë gjëra tek ajo e hutonin vjehrrën: ishte tepër e hareshme, 

si të ishte fëmijë. Kohë pas kohe, pa pritur, ia plaste gazit, madje me zë 
të lartë. Kur kthehej nga puna, ajo nuk ecte ngadalë, por e kapërcente me 
kërcim vadën e ujit. Shpesh hidhej me vrull dhe përqafonte vjehrrat, herë 
njërën, herë tjetrën. Xhemilja e adhuronte këngën, andaj vazhdimisht kën-
donte, me zë të mbytur, pa u mërzitur për të vjetrit. Krejt këto nuk kishin 
asgjë të përbashkët me sjelljen kanunore të nuseve të fshatit, mirëpo vjehrrat 
shpresonin se me kohë ajo do të mbushet mend: po, në rini të gjithë janë të 
tillë. Sa për mua, nuk kishte njeri më të mirë se Xhemilja. Me të isha i lum-
tur; vraponim njëri pas tjetrit nëpër oborr ose gajaseshim pa ndonjë arsye.

Xhemilja ishte bukuroshe e vërtetë. Kishte një shtat të hedhur, të zhvil-
luar mirë, flokë të drejta dhe të egra, të lodhura gërshet. Shaminë e lidhte me 
elegancë, pakëz anash, lëshuar mbi ballë, gjë që shkonte mirë me fytyrën e 
saj ezmere. Kur qeshte, sytë bojëhiri gështenje i shkëlqenin me entuziazëm 
rinor, ndërsa kur ia merrte këngës fshatarçe, në sytë e saj të bukur pasqyro-
hej një vegim djallëzor.

Vëreja që xhigitët, në veçanti ata që ktheheshin nga lufta, e vështronin 
me interesim të madh. Xhemilja kishte dëshirë të bënte shaka, por dinte 
edhe t’ua thyente turinjtë atyre që e tepronin. Për këtë unë isha shumë xh-
eloz, ashtu siç do të xhelozonin fëmijët për motrat e tyre të rritura në këso 
raste. Nëse dikush i afrohej asaj, unë përpiqesha ta pengojave çdo mënyrë. 
Ngrija vetullat dhe e shikoja me zemërim, ndërsa shikimi im thoshte: “Mjaft 
me ato gajasje. Ajo është nusja e vëllait tim! Mos pandehni se nuk ka kush 
i del krah.” Në raste të tilla ndërhyja në bisedë vend e pa vend, në mënyrë 
të shthurur, duke u përpjekur t’i bëj qesharakë varidisësit, por kur kjo nuk 
kishte sukses, atëherë humbja durimin dhe pëllisja si viç. Në raste të tilla 
vardisësit plasnin nga një të qeshur e hidhur.

- Pa shihe njëherë! Shihet që është xhene e tij! Çfarë dëfrimi i pa-
pritur!

Unë provoja të përmbahesha, por e dija se më ishin skuqur veshët, 
kurse sytë më ishin mbushur me lot. Por Xhemilja, xhene ime, më kuptonte 
mirë, andaj më drejtohej me një pamje serioze: 

- Mendoni që çdokush mund të ketë xhene, hëm! – fliste ajo, duke 
ndrydhur me zor të qeshurit. – Ndoshta tëe ju, por jo ndër ne! Eja të imim 
nga ky vend kyçin-bala, hiqu këtyre horrave! – Dhe duke u krekosur para 
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tyre, duke tundur gjoksin në mënyrë provokuese, qeshte në vete. Në këtë 
qeshje shprehej edhe kënaqësie dhe hidhërim njëkohësisht. Në çaste të 
tillave siguri mendonte: “Eh, marrashi im i vogël! Po të dëshiroja të jem e 
lirë, kush mund të më ndalojnë? Sikur të më përcillte gjithë familja nuk do 
të ndalnin dot!” në raste të tilla unë nuk bëzaja, si çdo fajtor. Po de, unë isha 
xheloz! E adhuroja atë, krenohesha që ishte xhene imja, që ishte e bukur, që 
kishte sjellje të shfrenuara së fëmijë. Na ishim miq të mirë dhe nuk kishim 
fshehtësi.

Në këtë kohë në fshat kishte fare pak meshkuj. Andaj duke e shfrytë-
zuar këtë, disa të rinj silleshin ë mënyrë të paturpshme dhe mjaft të shfrenu-
ar ndaj femrave të fshatit, duke pandehur: përse të mërzitem, mjafton vetëm 
të bëj me gisht dhe çdonjëra do të vrapojë! 

Një herë, gjatë kohës së kositjeve, Xhemiles i vardisej Osmani, një 
kushëri yni i largët. Ishte nga ata që mendonin se mund ta ketë cilën femër 
të dëshirojë. Më kujtohet si sot kur Xhemilja e shtyri derën e tij me neveri 
dhe brofi në këmbë me zemërim:

- Hiqu qafe! – ia preu ajo me zemërim dhe nisi të largohej. – Çfarë të 
mire mund të presë njeriu prej jush, mëzetër të dreqit!

- I thartë është rrushi, që nuk arrihet dot, hë... Pse bën naze? Vallë nuk 
ta ka ënda edhe ty?.. e këndej bën naze... ngre hundën!.. – bërtiti Osmani, i 
shtrirë rrëzë mullarit të sanës duke shtrembëruar buzët me ironi.

Xhemilja e cila po largohej, u kthye me rrëmbim dhe iu drejtua: 
- Mbase edhe ma ka ënda... por kështu paska qenë kësmet për ne, kurse 

ti, mor horr, gëzohesh për këtë! Edhe po të rrija e vejë njëqind vjet, për çiftin 
tënd nuk më ha palla: më v jen pështirë të të shikoj! Pa të shihja kush do të 
bisedonte me ty sikur të mos ishte luftë!

- Pikërisht për këtë edhe e kam fjalën. Është kohë lufte, prandaj je 
tërbuar: pça erë mashkulli qe sa kohë! – Osmani zgërdhiu dhëmbët. – Po të 
ishte imja ndryshe do të flisje, tjetër këngë do të këndoje!

Xhemilja u vërsul drejt tij, por sakaq u ndal: e kishte të qartë se nuk ia 
vlen barra qiranë. Qajo e shikoi me neveri dhe duke pështyrë me përbuzje , 
u largua tutje. Gjatë kësaj, unë kisha qenë i shtrirë në sanë, jo fort larg mul-
larit. Kur më pa, Xhemilja drejtua nga unë. Ajo e kishte kuptuar në çfarë 
gjendje isha. Më vinte sikur të më kishin poshtëruar pikërisht mua, jo atë. 
Me zemër të thyer i thash:

- Përse bisedon me njerëz të tillë? Përse shoqërohesh me ta?.. 



Deri në mbrëmje Xhemilja punoi vetullngrysur, pa folur asnjë fjalë dhe 
pa qeshur si më parë. Kur i afrohesha me grumbullin e sanës, për të mos 
e zënë në gojë ngjarjen e hidhur, ajo ngrehte me vrull sfurkun dhe, duke i 
fshehur prapa sanës, e flakte atë në kamare. Kamarja mbushej saora. Në një 
çast ajo qëndroi kokulur, mbështetur në bishtin e sfurkut, me sa duket sillte 
diç ndër mend, por shpejt u përmend dhe iu përvesh punës. Edhe kur e për-
funduam kamaren e fundit, Xhemilja, si e humbur, një kohë të gjatë shikonte 
nga perëndimi. Atje diku, matanë lumit, në drejtim të stepave kozake, mu si 
zjarri në tandir, flakëronte dielli i mbrëmjes. Ai ngadalë lëshohej prapa hori-
zontit, duke i dhënë reve të shkrifta një flakërim të zjarrtë dhe duke derdhur 
shkëlqimin e fundit mbi shtëpinë e djegur, të veshur me kaltërinë e muzgut 
të parë. Xhemilja e sodiste perëndimin, sikur të ishte një vegim përrallor. 
Fytyra e saj shkëlqente me entuziazëm rinor, kurse buzët e saj, si të fëmijës, 
qeshnin me pahir. Pastaj, sikur t’i përgjigjej shikimit tim, u rrotullua nga unë 
dhe foli, sikur po vazhdonte bisedën e ndërprerë pak më parë:

- Mos ia var veshin, kyçyn-bala, hiqu atij! Ai edhe nuk është farë bur-
rit! – Dhe heshti, duke soditur edhe më perëndimin e diellit... Pas pak of-
shani, e kredhur në mendime dhe vazhdoi: 

- Si mund ta dijë çifti i Osmanit çka i fle njeriut në zemër? Këtë askush 
nuk mund ta dijë! Mbase as që ka burrë të tillë! 

Unë i ktheva kuajt, ndërsa ajo iu bashkua grupit të grave, që punoni 
më tutje dhe nga vinin zëra të hareshëm. Zor të kuptoja ç’po ngjante me të, 
mbase perëndimi i diellit ia kishte ndritur shpirtin ose ishte e lumtur për pu-
nën e kryer. Qëndroja ashtu në kamaren e sanës dhe shikoja Xhemilen. Ajo 
hoqi shaminë e bardhë nga koka dhe vrapoi pas një shoqe, nëpër lëndinën e 
kositur, të cilin tani e kishte mbuluar hija. Era e ngrohtë ia vërviste cepin e 
fustanit të lehtë. Edhe mua m’i tret pikëllimi si era: “Nuk vlen që të mendoj 
më për atë viçin Osmanin!”

- I-ha-ha-ha, hajde! – nxiti kuajt duke i qëlluar me kamxhik.
Kështu pra, siç më këshilloi brigadieri, vendosa ta prisja babanë për 

t’u qethur, por njëkohësisht do t’i shkruaja disa fjalë Sadikut. Lidhur me 
këtë ekzistonte një rregull: vëllezërit i adresonin letrat në emër të babait, 
postieri ato ia dorëzonte nënës, kurse leximin dhe përgjigjet bëheshin nga 
unë. Akoma pa lexuar letrat, unë e dija mirë çka shkruan Sadiku. Të gjitha 
letrat i ngjanin njëra tjetrës, mu si qengjat në torishtë. Zakonisht fillonte 
me fjalët: “Disa fjalë për shëndetin”, pastaj vazhdonte: “Këtë letër po ia 
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dërgoj familjes në Talasin e 
lulëzuar, plot lule aromatike, 
babait Xholçubait të nderuar 
dhe shumë të dashur...” Më 
tej pasonin me radhë nëna 
e madhe, nëna e tij dhe të 
tjerët me rend të përpiktë. 
Pas kësaj vinin pyetjet e 
zakonshme për shëndetin e 
mbarë familjes dhe vetëm 
shkarazi, në fund të letrës, 
Sadiku shtonte: “Të fala, 
gjithashtu, bashkëshortes 
sime Xhemiles...”

Natyrisht, duke qenë 
gjallë nëna dhe babai dhe 
pasi kishte edhe kushërinj 
të tjerë në fshat, të zësh në 
gojë nusen ose të shkru-
ash letra në emër të saj nuk 

bënte, madje ishte edhe turp i madh. Kështu mendonte Sadiku, por njësoj 
do të mendonte çdo burrë tjetër i arsyeshëm. Për këtë nuk duhet diskutuar 
fare, kështu e kërkonte kanuni, prandaj aty s’ka çka të shtohet, ata as që 
mendonin për këtë, pastaj nuk ishte as koha. Pa marrë parasysh këtë, çdo 
letër ishte ngjarje në vete, gëzim i papërshkrueshëm. Nëna më detyronte të 
lexoja nga disa herë çdo letër, pastaj i merrte ato me duar që i dridheshin 
nga mallëngjimi, e shtrëngonte si zogun, i cili tashti do të fluturonte. Duke 
lëvizur me zor gishtërinjtë, ajo më në fund e paloste si hajmali...

- Oh, shpirtrat e nënës, letrat tuaja do t’i ruajmë si hajmali! – ofshante 
ajo, ndërsa zëri i dridhej nga lotët. – Ani pyet për babanë, për nënën, për 
farefisin... Po ku do të shkojmë ne, jemi këtu në fshat, të gjithë së bashku. 
Ama, ju si jeni?.. Shkruani nga dy-tri fjalë, se jeni shëndosh dhe mirë, tjetër 
nuk duhet... – Një kohë të gjatë ajo e mbante hajmalinë trekëndëshe, pastaj 
e lëshonte në qeskën e lëkurës, ku ruheshin të gjitha letrat me vlerë dhe i 
mbyllte në arkë.

Kur Xhemilja ndodhej në shtëpi, edhe asaj ia jepnin letrat për t’i lexuar. 



Sa herë që kapte letrën në dorë, fytyra e saj ndizej zjarr. Ajo e lexonte në 
vete, duke lëvizur buzët me etje, kurse në sytë e saj të bukur shkëlqente një 
shpresë. Mirëpo, sa më poshtë lexonte, aq më shumë kërrusej kraharori, 
ndërsa zjarri në faqe zbehej. Më në fund ngryste vetullat me kryeneqësi dhe, 
akoma pa përfunduar së lexuari, e kthente atë, sikur kthehet diç e huazuar. 
Nëna, e cila në mënyrën e vet e kuptonte gjendjen e nuses, përpiqej t’i jepte 
zemër:

- Ç’është moj? – fliste duke kyçur arkën. – Në vend të gëzimit ti var 
kokën! Mos, vallë, vetëm burri yt është ushtar? Nuk je vetëm ti në hall, kjo 
është fatkeqësi e përgjithshme, prandaj duhet të durosh si të tjerat! Mendon 
që ka të tilla që nuk përmallohen, nuk brengosem për burrat e tyre? Ani, 
përmallohu, por ama mos e trego, ndrydhe në vete!

Xhemilja nuk bëzante, por shikimi i saj krenar, plot mallëngjim fliste: 
“Si nuk kupton gjë moj nënoke!”

Këtë herë letra e Sadikut erdhi nga Saratovi. Këtu ai ishte i shtrirë në 
spital. Sadiku shkruante se, nëse është kësmet, do të kthehej në shtëpi, si 
invalid, diku në vjeshtë. Lidhur me këtë ai kishte shkruar edhe më parë, 
prandaj e pritnin me padurim kthimin e tij. 

Prapëseprapë natën nuk e kalova në shtëpi, por në lëmë. Atje i kaloja 
netët zakonisht. Kuajt i lëshoja në jonxhishtë pasi i pengoja. Udhëheqësia 
e kishte ndaluar kullotën në jonxhishtë, ndrysa unë e thyeja këtë vendim 
vetëm e vetëm që kuajt të ngopen sa më mirë. Unë e dija nj vend të fshehtë 
në luginë, ku natën nuk shihej dot, por sot dikush ma kishte hedhur: aty 
tashëm po kullotnin katër kuaj. Isha karrocier, prandaj kisha të drejtë të 
zemërohesha. Për një çast vendosa t’i largoja kuajt dhe t’ia tregoja qejfin 
atij të paturpi i cili e kishte uzurpuar vendin tim. Mirëpo, kur u afrova, i 
njoha kuajt e Daniarit,a tij për të cilin kishte folur sot brigadieri. Meqenëse 
prej ditës së nesërme duhet të punonim së bashku, nuk i largova kuajt, por 
shkova në lëmë, ku ndodhej Daniari, i cili sapo e kishte përfunduar lyerjen 
e rrotave dhe tani po shtrëngonte dadot në bosht.

- Daniar, a janë kuajt tu në luginë? – e pyeta unë. 
Daniari ngadalë ktheu kokën dhe më shikoi:
- Po, të mitë.
- Po çifti tjetër?
- Janë të saj, si e quajnë Xhemile me duket. Janë kuajt e saj. Më duket 

xhene e ke?..

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

23



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

24

- Po, është xhene imja.
Brigadieri i solli këtu dhe më tha se duhet t’i ruaja...
Sa mirë bëra që nuk i largova!
Me natë filloi të frynte një erë e lehtë, e cila frynte nga malet. Në lëmë 

ishte qetë. Daniari u shtri në afërsi të mullarit të kashtës, por pas pak u ngrit 
dhe iu afrua bregut të lumit. Atje, buzë greminës, qëndroi një kohë me duart 
lidhur pas shpine dhe me kokë ulur. Figura e tij këndore, si e skalitur me së-
patë, dallohej mirë në dritën e zbehtë të hënës. Mbase dëgjonte gurgullimën 
e ujit, që shtohej në kthesa. Mbase dëgjonte diç, që unë nuk arrija ta dëgjoja 
dot. “Përsëri ka vendosur ta kaloj natën në bregun e lumit. Sa i çuditshëm 
është!” – qesha me vete.

Daniari nuk kishte shumë kohë që kishte arritur në fshat. Një ditë në 
kositje erdhi me vrap një vogëlush dhe tregoi se në fshat kishte ardhur një 
ushtar i plagosur, mirëpo kush ishte dhe nga ishte, ai nuk dinte gjë. Lajm se 
jo mahi! Kur në fshat arrinte dikush nga fronti, të gjithë deri më një, pleq e 
të rinj, me shamatë, vraponin të shihnin të ardhurin, të pyesnin mos kishte 
takuar të afërmit e tyre dhe të dëgjojnë lajme të reja nga fronti. Krijohet një 
tollovi e paparë, çdonjëri shpresonte : mund të jetë ndonjë farefis ose mik 
i tyre. Edhe këtë herë kositësit vrapuan për të kuptuar për kë ishte fjalë. 
Doli që ai ishte nga fshati ynë, aty kishte lindur. Flitej se në fëmijëri kishte 
mbetur bonjak, nja tre vjet ishte sorollatur neper fshat, pastaj kishte shkuar 
ndër kozakët e stepës së çakmakut, ku e kishte farefisin e nënës. Meqenëse 
nuk kishte të afërm, që do ta kthenin në fshat, së shpejti ai u harrua fare. 
Kur e pyesnin si ia kishte kaluar atje, Daniari përgjigjej tërthorazi. Mirëpo, 
vërehej qartë se kishte hequr të zitë e ullirit; jeta nuk e kishte përkëdhe-
lur. Jeta e kishte përplasur gjithandej. Një kohë kishte kullotur delet nëpër 
Çakmakun shkëmbor, ndërsa ishte rritur, kishte hapur kanale për ujitje të 
shkretëtirës, pastaj kishte punuar në sovkozet e sapokrijuar dhe në minierat 
e Angrenit, në afërsi të Tashkentit, prej nga kishte shkuar në luftë. Kthimin e 
tij në vendlindje e përshëndetën të gjithë me miratim. “Sa shumë ka bredhur 
nëpër vende të huaja, por serish u kthye këtu – domethënë ka qenë shkruar 
të pijë ujë mu këtu. Pastaj, nuk e ka harruar aspak gjuhën e babait: atë të 
kozakëve e flet dobët, ndërsa atë tonën aq bukur!” edhe ujku e gjen kopenë 
pas shtatë malesh. Pastaj, kush e harron vendin e lindjes, popullin e vet! 
Të lumtë që u ktheve! Jemi krenarë edhe na, edhe eshtrat e stërgjyshërve 
tu! Ja, dhëntë Allahu, do ta mposhtim gjermanin, të kthehet qetësia dhe të 



krijosh familje, si të gjithë të tjerët, do të krijosh oxhakun tënd.” Kështu e 
trimëronin pleqtë. Ata, duke kujtuar paraardhësit e tij, konstatuan me saktësi 
se i përkiste fisit tonë dhe kështu fshatit iu shtua edhe një kushëri. 

Të njëjtën ditë, në vend-kositje Orozmati e solli ushtarin e kërrusur 
shtathedhur, i cili çalonte në këmbën e majtë, me kapotën e vjetruar ushtar-
ake mbi supe. Ai ecte me vrull, për të mos mbetur prapa pelës së imët, por 
të shpejtë të brigadierit. Orozmati, me ato lëvizje mekanike, pranë Daniarit 
shtatlartë, të përkujtonte peshkun. Fëmijët madje ia plasën të qeshurës.

Pasi nuk e kishte shëruar plotësisht këmbën e plagosur, Daniari nuk 
mund të punonte me kosë, andaj e caktuan me neve, në makinën shirëse. 
Në fillim ai nuk më pëlqente aspak. Pikësëpari, për atë se ishte i mbyllur 
në vete. Fliste rrallë, por edhe kur bisedonte, e kuptoje që mendjen e kishte 
dikur gjetiu, duke larg nga këtu, që ka ndërmend diç tërësisht tjetër, prandaj 
nuk ishte i sigurt nëse të vërente ose jo, ndonëse të shikonte drejt në sy me 
një shikim të turbullt ëndërrues.

- I gjori, akoma nuk ka ardhur në vete nga fronti! – flisnin njerëzit.
Për të qenë edhe më interesant, edhe ashtu i kredhur në mendime, Da-

niari punonte shpejt dhe me zell, kështu që mund të mendoje se ishte njeri i 
shoqërueshëm dhe zemërhapur. Ndoshta fëmijëria jetime do ta ketë mësuar 
t’i fshehë ndjenjat dhe mendimet, të përmbahet në çdo rast. Me gjasë, po!

Buzët e holla, me rrudha të theksuara në kënde, i mbante gjithnjë të 
mbyllura, ndërsa sytë, që shikonin me dhembje e butësi, ishin plot melanko-
li dhe vetëm vetullat e gjalla kalemi i jepnin njëfarë gjallërie fytyrës së tij të 
zbehtë, vazhdimisht të lodhur. Nganjëherë ndodhte të buzëqeshte gjatë dhe 
me kënaqësi. Kjo gjë ishte më se e çuditshme. Mirëpo, nuk ishte vetëm kjo e 
çuditshme. Në mbrëmje, kur lëshonim kuajt  dhe tuboheshim në kasolle, për 
të pritur akçeshën, e cila na sillte darkën. Daniari ngjitej në sopën e karaulit 
dhe atje qëndronte deri vonë.

- Çka dreqin bën atje, vallë? Mos e kanë caktuar të bëjë roje? – tall-
eshin të rinjtë.

Një ditë unë nga kureshtja iu qepa pas. Në sopin e karaullit nuk kishte 
asgjë të jashtëzakonshme, nga të gjitha anët shtrohej stepa malore, e zhy-
tur në mugëtirën ngjyrë vjollce. Fushat e errëta dhe të zhveshura treteshin 
ngadalë nga shikimi. Daniari as që e vuri re praninë time. Ai rrinte galuc 
duke pushtuar gjunjët me duar dhe shikonte në largësi me shikim të kredhur 
porse të qartë. Me sa duket, ai dëgjonte tinguj të cilët nuk m’i zinte dot veshi 
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mua. Kohë pas kohe kapsalliste sytë dhe ngrinte i tëri. Atë diç e mundonte, 
diç ia rëndonte shpirtin dhe më dukej se tani do të ngrihej dhe do t’ma hapte 
zemrën, jo mua, ai as që më vërente  fare, porse një gjëje madhështore të 
cilën nuk mund ta kuptoja. Kur iu afrova nuk e njoha. Daniari rrinte kokulur 
dhe i fishkur. Sikur pushtonte pas punës së rëndë.

Luadhet e kolkozit shtroheshin përgjatë lumit Kurkureu. Jo fort larg 
prej këtu Kurkureu kishte dalë nga shtrati dhe kishte vërshuar fushën me 
rrjedhë të harbuar. Koha e kositjes ishte edhe koha e vërshimeve të lumen-
jve malorë. Niveli i ujit rritej që nga muzgu i parë, ndërsa në mesnatë osh-
tima drithëruese e ujit të turbulluar të zgjonte nga gjumi. Nata e qëndisur 
me yje,. Ndriçonte kasollet e vogla, frymonte në erë freskuese, çdo gjë flinte 
gjumë, vetëm andej nga ana e lumit vinte buçitja që të kallte tmerrin. Edhe 
pse ndodheshim larg lumit, ujin e ndjenim aq afër sa, pa dashur, na push-
tonte frika: po sikur befas ta vërshojë kasollen? Shokët i kishte pushtuar një 
gjumë i thellë, ndërsa mua nuk më zinte dot, andaj dola jashtë. Nata në brig-
jet e Kurkureut ishte e mrekullueshme por edhe e trishtueshme njëkohësisht. 
Herë2 pas here vëreheshin figurat e kuajve të penguar të cilët kullosnin në 
luadh. Ata ishin ngopur me jonxhë të lagshtë dhe tani, duke u përtypur dhe 
turfulluar, dremisnin në qetësi. Në afërsi, duke përplasur bregut dhe duke 
rrokullisur shkëmbinj më zhurmë, përdridhte trupin gjarpëror Kurkureu i 
shpejtë. Nata ishte përplot me gjëmim të tërbuar, që të fuste tmerrin në pal-
cë. Më pushtoi një frikë. Mozo’ ma keq! 

Netëve të tilla kujtoja Daniarin. Ai natën zakonisht e kalonte në kama-
ren më të afërt bregut të lumit. Si nuk kishte frikë vallë? Si nuk shurdhohej 
nga ajo zhurmë? Si mundet njeriu të bënte gjumë atje? Përse e kalonte natën 
në vetmi të plotë? Çfarë të mire kishte në këtë? Sa njeri i çuditshëm, si të 
mos ishte nga kjo botë! Ku ndodhej tani vallë? Hodha shikimin andej ku 
supozoja se duhet të ndodhej, por nuk shikova njeri. Si hije të deformuara 
pikturoheshin kodrinat dhe majat e maleve të larta. Atje larg, në rrjedhën e 
sipërme, qielli ishte i kthjellët dhe plot yje.

Ishte koha që Daniari të kishte ndonjë mik, mirëpo ai, si gjithnjë, rrinte 
i vetmuar, thuaja nuk e kishte provuar ndjesinë e miqësisë dhe të armiqësisë, 
simpatisë dhe mërisë. Në fshat çmohej xhiliti i cili e mbron veten dhe të 
tjerët, që kryen vepra të mira, por edhe që të këqija, që nuk lëshon pê para të 
tjerëve, që di të krijojë atmosferë të mirë në gostia dhe përshpirtje – të tillët 
ishin edhe në shënjestër të vajzave fshatare. Por, kur dikush qëndron vetëm, 



si Daniari, pa marrë pjesë në ngjarjet e përditshme të fshatit, nuk do të bjerë 
në sy fare, ose do të deklarojnë me indulgjencë: As hairi i vetes, as sherri i 
huaj. Jeton i vetëm, shtyhet disi, ani mirë e ka...” Një i tillë zakonisht bëhet 
objekt talljesh ose keqardhjesh. Ne të rinjtë që me çdo kusht dëshironim të 
dukemi më të vjetër nga sa ishim, të cilësoheshim xhigitë të vërtetë, e tall-
nim Daniarin, natyrisht jo në sy, por ashtu midis nesh. Talleshim edhe kur e 
pastronte këmishën ushtarake në lumë: e pastronte dhe menjëherë e vishte, 
meqë nuk kishte tjetër. 

Ishte për t’u habitur që Daniari, në shikim të parë, i urtë dhe pa të keq, 
nuk kishte ndonjë mik. Asnjëri nuk ishte në miqësi me të. Jo ngase ishte 
më i moshuar, - dallimi ishte vetëm tre – katër vjet, me të tjerët të kësaj 
moshe ishim në “ti”, - jo edhe ngase ishte i egër ose se hiqej i i ditur, jo se 
jo, mirëpo në të kredhurit e zymtë, në heshtjen e tij fshihej diç refuzuese, 
kjo na largonte, kështu që na mbetej të talleshim me të orë e çast. Njëri prej 
shkaqeve të qëndrimit të tillë mbase mund të ishte edhe rasti i cili kishte 
ndodhur ditë më parë. Unë isha fëmijë kureshtarë dhe shpesh i bezdisja 
njerëzit me pyetje  ndërsa pasion e kisha pikërisht marrjen në pyetje të atyre 
që ktheheshin nga fronti. Prejse kishte arritur te ne, vazhdimisht kërkoja 
rastin që edhe Daniarin ta pyesja, të mësoj diç nga ai. Kështu, një mbrëmje, 
kur po rrinim pranë zjarrit, duke pushuar pas punës së kryer, unë e i thash:

- Daniar, na trego diç për luftën, para se të flemë gjumë! – e luta unë.
Ai nuk foli, madje disi u zemërua. Një kohë të gjatë vështroi flakën, 

pastaj ngrehu kokën dhe na shikoi të gjithëve me radhë. 
- Për luftën thua? – pyeti dhe sikur të fliste në vete shtoi me zë të ngji-

zur. – Jo, më mirë të mos mësoni asgjë për luftën! – pastaj u kthye prapa, 
mori një dorëz bari të thatë, e hodhi në zjarr dhe nisi t’i frynte pa pikasur 
asnjërin prej nesh.

Daniari nuk foli më, mirëpo nga kjo frazë e shkurtër e shkurtër që e 
deklaroi kuptohej qartë, që për luftën nuk mund të flitet vetëm ashtu dhe se 
kjo nuk do të ishte kurrfarë përralle për natë të mirë. Lufta kishte piksur gjak 
thellë në zemrat e njerëzve, andaj nuk ishte aspak lehtë të rrëfesh për të. U 
turpërova për atë pyetje të pamatur. Kurrë më nuk e kam pyetur Daniarin 
lidhur me luftën. Për fat kjo ngjarje shpejt  u harrua, mu ashtu si u shuar 
interesimi për vetë Daniarin.

Në mëngjes i sollëm kuajt në lëmë. Xhemilja e cila kishte arritur më 
herët, na pa dhe bërtiti:
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- Hej, kyçin-bala, këtej! Ku janë kularët? – dhe, sikur të kishte punuar 
tërë jetën me kuaj, nisi të kontrollojë qerren, duke provuar me këmbë nëse 
janë përforcuar mirë rrathët metalikë në rrota. Ashtu kaluar me sa duket 
dukeshim qesharakë: këmbët e gjata të Daniarit, në çizmet e grisura me 
gryka të gjera dhe të miat me taka të nxira pis nuk ishin edhe ndonjë pamje 
joshëse.

 - Çift i mrekullueshëm nuk ka fjalë! – Ajo ngriti kokën me ironi, pastaj 
nisi të japë urdhra. – Shpejtoni ore, ta kalojmë stepën para vapës së parë!

Xhemilja i mori kuajt për freri dhe serbez i afroi te zgjedha për t’i 
mbrehur. Dhe vërtet, pa ndihmën tonë, i mbrehu duke pyetur vetëm një 
herë si vendosen frerët. Daniarin nuk e përfilli fare, sikur të mos ekzistonte. 
Vendosmëria dhe vetëmohimi provokues i Xhemiles siç duket e dërmuan 
tërësisht Daniarin. Ai e shikonte me armiqësi dhe admirim njëkohësisht, 
duke puqur buzët me jetërsim.

Kur ky kapi një thes, të cilin mezi e luante vendit, për ta ngarkuar në 
qerre, Xhemilja iu sul me rrëmbim:

- Po mirë de, çdo të thotë kjo? Vallë nuk do të këputemi çdonjëri veç e 
veç? Jo ore, nuk shkon ashtu, hë-pra zgjate dorën! Hej, kyçin-bala, ç’më je 
stepur, ngjitu në qerre dhe rreshto thasët!

Ajo e mori vetë Daniarin për dore, ndërsa ky i gjori ishte bërë kuq si 
gjaku. Madje, sa herë që kapnin thasët me duar të kryqëzuara dhe koka të 
cilat vetëm sa nuk puqeshin, unë vëreja sa pisk e kishte. Ai kafshonte buzët 
me përdhunë dhe përpiqej të mos e shikonte Xhemilen në sy. Ndërsa kjo, 
pa ia vënë veshin shokut të punës, bënte shaka me matësen. Kur qerret u 
mbushën dhe kur morëm frerët në dorë, Xhemilja, duke më shkelur syrin 
me dinakëri, qeshi dhe tha:

- Ore, ti, si të thonë, Daniar, ë? Dukesh goxha burrë, prandaj nisur 
përpara!

Daniari nuk foli dhe e nisi qerren. “Ah, or i gjorë, veç tjerash qenke 
edhe i turpshëm!” – mendova me vete.

Rruga prej afro njëzet kilometrash kalonte nëpër stepë dhe pas grykës 
malore arrinte në stacionin e grumbullimit. Mirëpo kjo rrugë e kishte një anë 
të volitshme: që nga lëmi deri në vendin e grumbullimit ajo ishte teposhtë 
dhe nuk paraqiste vështirësi për kuajt. 

Fshati ynë, Kurkureu shtrihej në bregun e lumit me të njëjtin emër, 
rrëzë kodrës së madhe. Sapo dilje nga gryka mund të shikoje fshatin, më 



saktë kurorat e larta të plepave. 
Për një ditë mund të kryenim vetëm një vajtje-ardhje. Niseshim herët në 

mëngjes, ndërsa në stacionin e grumbullimit arrinim diku pas drekës. Dielli 
piqte pa mëshirë, në stacion nuk kalohej nga turma e njerëzve, grumbujt e 
thasëve, qerret nga të gjitha anët, gomarët e ngarkuar dhe qetë e kolkozeve 
të largëta. Me ta kishin ardhur fëmijë dhe ushtarë, të nxirë nga dielli, me 
rroba të cilat e kishin humbur ngjyrën, me këmbë të çapëluara dhe buzë të 
çara prej vapës dhe pluhurit të rrugës.

Në portën e madhe të “hambarit” ishte varur një pëlhurë me mbish-
krimin: “Edhe kallirin e fundit për front!” në avlli kishte rrëmujë njerëz-
ish dhe dëgjoheshin britma. Aty afër, pas një muri të vogël, manovronte 
një lokomotivë, duke ngrehur shtëllunga të dendura avullin ngrohtë. Ajo 
shkëlqente nga ngjyra e qymyrit. Me zhurmë shurdhuese shkonin e vinin 
trenat e shumtë. Devetë ulërinin me tërbim, duke hapur gojën plot jargë dhe 
duke mos dashur të lëvizin nga vendi ku pushonin. Në vendin e grumbul-
limit, të mbuluar me kulm të skuqur nga dielli, gruri ishte bërë kodër. Thasët 
duhej bartur neper shkallën me dhoga deri në majë. Gjithandej përhapej 
aroma e grurit, ndërsa pluhuri të zinte frymën.

- Ore, çuni, shiko këtu! – çirrej nga poshtë udhëheqësi i grumbullimit 
me sy të skuqur nga pagjumësia. – në majë, duhet derdhur mu në kulm! 
– Bënte ai me grusht duke sharë diç. Nuk e kisha të qartë përse shante në 
atë mënyrë? Ne të gjithë e dinim fort mirë ku duhej derdhur thasët dhe do 
të i bartnim deri në majë gjithsesi. Pastaj, ne me duart tona e bartnim këtë 
grurë prej arave, ku e mblidhnin dhe i mbushnin thasët gra, pleq, fëmijë, 
nga atje ku edhe tani dërmohet kombajneri i ri me makinën e sfilitur, ku 
punojnë shumë gra me shpina të kërrusura dhe ku fëmijët mbledhin çdo 
kalli të mbetur gruri.

Edhe sot më kujtohet sa të rëndë ishin thasët që i mbaja në shpinë. Ishte 
kjo punë për burra më të fuqishëm, jo për mua. Ngjitesha lart nëpër dhogën e 
cila përkulej me kërcëllitje dhe kafshoja thesin me dhëmbë në mënyrë që me 
duar të mbahesha për parmakë. Fytin më kishte zënë një halë pluhuri, trupin 
më këpuste barra e rëndë, kurse sytë më nxirrnin shkëndija. Dhe sa herë që 
më lëshonte fuqia, sa herë e ndjeja se thesi po më rrëshqet nga shpina pa 
mëshirë, më vinte ta përplas dhe bashkë me të të hidhem poshtë. Mirëpo, 
nga prapa vinin të tjerët. Ata gjithashtu bartnin thasë dhe ishin moshatarë të 
mi, vajza të reja, ose gra më fëmijë si unë. Dhe, po të mos ishte kohë lufte, 
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vallë do të bënim një punë të tillë, siç ishte bartja e thasëve?! Jo, unë nuk 
kisha të drejtë të dorëzohesha, kur të njëjtën punë e kryenin edhe gratë.

Xhemilja ecte përpara me fustanin e ngritur mbi gjunjë, kështu që mund 
të vëreja se si i tendoseshin muskujt e këmbëve të nxira por të bukura. E dija 
mirë me sa mund mbante shtatin e shkathët, duke u përkulur si shufër nën 
barrën e thesit. Vetëm nganjëherë ndalej, sikur e kuptonte sa pisk e kisha në 
çdo hap që e hidhja:

- Mbahu, kyçin-bala, vetëm edhe pak! – Zëri i saj ishte i mbytur, i ngji-
zur nga pesha e thesit.

Pasi derdhnim barrën, në të kthyer, takonim Daniarin. Ai ngjitej dhogës 
duke çaluar lehtë, me hapa të matur, si gjithnjë vetëm dhe në heshtje. Kur 
kalonte pranë Xhemiles ai ia hidhte një shikim të egër, plot zjarr, ndërsa ajo 
duke përdredhur shtatin e lodhur, rregullonte fustanin e rrudhur.  Kështu 
e shikonte sa herë që afroheshin, sikur ta shihte për herë të parë, ndërsa 
Xhemilja vazhdonte ta shpërfillte.

Ishte bërë e zakonshme që Xhemilja ose e tallte ose nuk e përfillte 
fare. Kjo varej nga ajo si ishte e disponuar. Ndodhte të shkonim rrugës, kur 
ajo papritur bërtiste: “I-i-i-ha vraponi!” Dhe, duke tundur kamxhikun me 
britma, lëshonte kuajt me të katra. Natyrisht, unë lëshohesha pas saj. Diani-
arin e kapërcenim duke e mbuluar me rê të dendura pluhuri, i cili qëndronte 
gjatë në ajër. Ishte kjo vetëm shaka, por nuk do ta duronte secili. Daniari, me 
sa dukej, nuk hidhërohej me këtë. Vetëm, kur kalonte pranë tij, me admirim 
tëzym e shikonte Xhemlien, e cila gajasej me të madhe. Unë ktheja kokën 
prapa. Edhe nëpër pluhurin e dendur Daniari shikonte në drejtim të saj. Në 
shikimin e tij kishte diç të butë, që i falte të gjitha, por në të shprehej edhe 
një brengë kryeneçe dhe e ndrydhur. Shakatë mospërfillëse të Xhemiles për 
asnjë çast nuk e bënin të humbiste durimin, sikur të ishte betuar të duronte 
çdo gjë. Në fillim më dhimbjes, prandaj iu drejtova Xhemiles:

- Mos u tall me të, xhene, ai nuk është edhe aq i keq!
- Lëre ti! – qeshej me djallëzi dhe bënte me dorë, - unë mahitem ashtu 

kot. S’e gjen gjë atë mrrolan nga kjo.
Së shpejti edhe unë fillova të tallem me të dhe të bëj shaka hiç më pak 

se Xhemilja. Me kohë filluan të më shqetësojnë shikimet e tij të çuditshme 
me ngulm që ia drejtonte asaj, kur ngrehte thesin në krah. Mirëpo edhe e 
kuptoja, sepse në këtë tollovi, në këtë shamatë njerëzish, në këtë rrëmujë 
pazari në oborr, në mesin e njerëzve të leckosur, Xhemilja binte në sy me 



lëvizjet  eksplozive, të prera, si dhe me hapin sikur ecet nëpër ajër. Ishte e 
pamundur të mos e shikoje. Kur e kapte thesin nga qerrja, Xhemilja kthente 
kokën ashtu që zbulonte qafën e bukur, ndërsa gërshetat e skuqur nga dielli 
gati i preknin në tokë. Daniari, kinse duke pushuar, nda;ej dhe e përcillte 
me shikim deri në derë. Sigurisht mendonte se këtë e bënte pa u diktuar, por 
unë vëreja çdo gjë dhe kjo nuk më pëlqente aspak, madje ndjehesha i fyer. 
Daniarin nuk e konsideroja njeri të denjë për Xhemilen: “Pa shihe njëherë, 
edhe ky e shikon me interesim! Po të tjerët ç’mund të mendojnë?” – tërë qe-
nia ime revoltohej. Egoizmi fëmijëror nga i cili nuk isha liruar ende, gufonte 
me xhelozi të papërmbajtur. Është e ditur se fëmijët gjithnjë xhelozojnë kur 
ndokush ia afrohet të afërmve të tyre. Kështu, në vend të keqardhjes për 
Daniarin, tani provoja një ndjenjë të atillë armiqësie sa më vinte mirë kur e 
tallnin.

Me një rast dallaveret tona përfunduar mozo-ma-keq. Në mesin e 
thasëve ishte një kolos prej shtatë pudësh. Në raste të tilla zakonisht e bart-
nin dy veta në hambar, një i vetëm nuk e luante dot vendit. Mirëpo, në lëmë 
vendosëm të talleshim me Daniarin. Thesin kolos e ngarkuam në qerren e 
tij, kurse mbi të ngarkuam të tjerë. Rrugës unë dhe Xhemilja thyem rrugën 
dhe vodhëm molla në fshat, gjatë gjithë kohës gajaseshim. Xhemilja madje 
e qëllonte me molla në shpinë. Pastaj, si zakonisht, e lamë prapa, duke e 
mbuluar me rê pluhuri. Ai na arriti vetëm në të dalë nga gryka në vendka-
limin hekurudhor, ngase kalimi ishte mbyllur. Së këndejmi vazhduam së 
bashku deri në stacion, në ndërkohë kishim harruar fare thesin kolos, dhe 
e kujtuam vetëm në fund të shkarkimit. Xhemilja më shtyri me çapkënllëk 
dhe bëri më shenjë nga Daniari. Ai ishte në qerre dhe po shikonte me dy-
shim nëse do t’ia dilte mbanë me thesin kolos. Për një çast shikoi përqark 
dhe kur vuri re Xhemilen e cila po këputej së qeshuri, u skuq i tëri, - tani e 
kishte të qartë si ishte puna.

- Shtrëngo pantallonat të mos bien rrugës! – bërtiti ajo me ironi.
Daniari e shikoi me inat dhe papritur e zvarriti thesin nëpër dyshemenë 

e qerres  deri në skajin e saj, pastaj kërceu në tokë, duke mbajtur thesin me 
dorë që të mos rrëzohej dhe, pasi e rregulloi mirë në shpinë, u nis. Në fillim 
qëndronim sikur nuk dinim gjë. Të tjerët edhe ashtu nuk dinin dhe as kup-
tonin gjë: një njeri bart një thes, këtë e bënin të gjithë. Kur Daniari kishte 
arritur te dhoga, Xhemilja i doli para:

- Mjaft de, lëshoje, ishte vetëm një shaka!
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- Largohu! – ia preu ai dhe u ngjit dhogës përpjetë.
- Shiko, po ia del! – foli Xhemilja si të shfajësohej.
Ajo akoma qeshte, porse kjo qeshje e saj ishte disi e kurdisur, po qeshte 

me zor. Dukej sheshit se me këmbën e sëmurë Daniarit po çalonte edhe më 
shumë. Si nuk kishim menduar për këtë me kohë? Kurrë nuk do t’ia fal vetes 
për këtë shaka të marrë, sepse unë isha ai toçi që e kisha planifikuar këtë. 

- Kthehu prapa! – bërtiti Xhemilja me trishtim.
Mirëpo Daniari tani as mund të ktheje, pas tij, me ngadalë po vinin të 

tjerët. Nuk më kujtohet mirë si ndodhi më tutje. Daniari kërrusej nën peshën 
e rëndë të thesit, kokën e kishte lëshuar, ndërsa buzët i kishte kafshuar deri 
në gjak. Ecte ngadalë, duke tërhequr me kujdes këmbën e lënduar. Çdo hap, 
kjo vërehej qartë, i shkaktonte dhembje të madhe, sa që herë-herë e ngrinte 
në vend. Sa më lart që ngjitej aq më shumë lëkundej sa andej sa këtej. Më 
vinte aq keq sa më ishte tharë fyti, i shtangur nga tmerri, edhe unë në shpirt 
ndjeja barrën e rëndë, si edhe dhembjen e madhe në këmbën e plagosur. Kur 
u lëkund përsëri, më përpiu një errësirë, çdo gjë u tret nga sytë, sikur më 
gëlltiti një skëterrë e zezë. Kllapia më doli nga një shtrëngim i fuqishëm në 
dorë. Kur hapa sytë njoha Xhemilen dyll të verdhë, me bebëzat e syve të 
zmadhuar, ndërsa buzët i dridheshin akoma nga një pezëm i brendshëm. Jo 
vetëm ne, por edhe të gjithë të pranishmit, edhe udhëheqësi i depos gjithash-
tu, ishin tubuar poshtë dhogës, për të soditur këtë ngjarje. Daniari bëri edhe 
një a dy hapa, deshi ta rregullonte thesin në krah, por e tradhtuan këmbët 
dhe ra në gjunjë. Xhemilja mbuloi sytë me duar. 

- Lëshoje, hidhe atë thes! – bërtiti ajo me zë të lartë.
Mirëpo Daniari nuk e bëri këtë, ndonëse mund të përplaste nga njëra 

anë e dhogës, për të mos rrezikuar ata që po vinin prapa tij. Me të dëgjuar 
zërin e Xhemiles, ai mblodhi forcat, drejtoi këmbën, bëri një hap dhe përsëri 
ra në gjunjë.

- Hidhe, mor qen bir qeni! – bërtiti edhe shefi i pranimit.
Mirëpo Daniari edhe këtë herë qindori i patundur.
- Lëshoje!.. Lëshoje!.. – bërtisnin njerëzit.
Jo, nuk do ta lëshojë! – pëshpëriti një zë plot bindje.
Dhe me sa duket të gjithë, edhe ata që vinin prapa tij, edhe ne në tokë,. 

E kishim të qartë një: ai nuk do ta lëshonte thesin pa rënë vetë me të poshtë. 
Pllakosi një qetësi e tmerrshme. Atje jashtë i dëgjua vërshëllima e lokomo-
tivës. Daniari, duke u tundur si i dehuri, ngjitej përpjetë  drejt kulmit meta-



lik të skuqur nga dielli. Dhoga përkulej së tepërmi. Pas çdo dy hapave ai 
pushonte, meqë humbiste drejtpeshimin, por sërish mblidhte forcat dhe ecte 
tutje. Njerëzit, të cilët ecnin pas tije përshtatnin hapin me të, duke pushuar 
kur edhe ai. Kjo zvarritje pa farë dyshimi i këpuste bartësit, të cilët i lëshon-
te fuqia, mirëpo askush nuk revoltohej, asnjëri nuk shante. Si të lidhur me 
një litar të padukshëm,, ata ecnin me barrën e tyre, dhogës së rrezikshme, 
që shket dhe ku jeta e njërit varej nga tjetri. Edhe një hap mbeti pas Dan-
airit, pastaj edhe një tjetër. Me sa keqardhje dhe lutje (mbase edhe shpresë) 
e përcillte atë gruaja e cila ecte pas tij, duke kafshuar buzën me dhëmbë. 
Asaj edhe vetë i dridheshin këmbët, mirëpo tani lutej vetëm për të. Kishte 
vetëm edhe pak dhe do të mbaronte pjesa e pjerrët e dhogës. Daniari sërish 
u lëkund, këmba e sëmurë më nuk i bindej! Dukej se do të rrëzohej, se nuk 
do t’ia dilte dhe duhej ta lëshonte thesin. 

- Vrapo, mbaje nga pas! – më shtyu Xhemilja, ndërsa vetë, e humbur 
zgjati dorën sikur donte ta ndihmonte. Vrapova përpjetë trapit! Duke kaluar 
ndërmjet njerëzve me thasë arrita te Daniari. Ai më vështroi nën sqetull. Në 
ballin e bërë qull nga djersët i ishin fryrë damarët, ndërsa sytë e përgjakur 
më shikonin me zemërim. Unë desha ta ndihmoj. 

- Shporru! – gulçoi dhe brofi.
Kur pastaj po lëshohej teposhtë duke marrë frymë me vështirësi dhe 

duke çaluar dukshëm, Daniari kishte lëshuar duart si lozë. Të gjithë në 
heshtje ia lironin rrugën, ndërsa udhëheqësi i depos nuk u durua pa thënë:

- Ç’të gjeti or djalë, mos ke luajtur mendsh? Po unë a nuk jam njeri 
dhe nuk do të lejoja ta derdhje diku më poshtë? Përse e bart vetë një thes të 
tillë?

- Punë për mua! – psherëtiu Daniari.
Ai pështyu anash dhe eci drejt qerres. Ne të dytë rrinim kokulur. Na 

vinte turp dhe inat, që shakanë tonë të marrë e kishte marrë aq me zemërim. 
Gjithë rrugën në kthim e kaluam në heshtje. Për Daniarin kjo nuk ishte e 
re, andaj nuk mund të kuptoje është apo nuk është ende i zemëruar me ne. 
Mbase do të ketë harruar gjithçka, pro na vriste ndërgjegjja, na vinte keq për 
atë që kishte ndodhur. 

Të nesërmen në vendin e ngarkimit Xhemilja e mori thesin fatkeq, e 
shkeli në një skaj dhe e shqeu me mllef.

- Na merreni leckën tuaj! - Ajo e flaki thesin e shqyer para këmbëve të 
matëses së hutuar. – Dhe i thuaj brigadierit që herëve të tjera të mos fusin 
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diç të tillë! Dëgjove?..
- Çfarë të mire ke, moj? Mos ka ndodhur gjë?!
- Asgjë, hiç!
Gjithë ditën e nesërme Daniari në asnjë mënyrë nuk e shprehur hid-

hërimin e vet, ai mbahej si gjithnjë dhe nuk fliste, por çalonte më tepër se 
zakonisht. Posaçërisht kur ngrehte thasët ! Ishte e qartë që dje e kishte lën-
duar mjaft keq. Kjo në çdo moment ma kujtonte fajin tonë ndaj tij. Sikur të 
buzëqeshte vetëm për një moment, ose të bënte shaka, sa mirë do të bëhej, 
- në këtë mënyrë do të harrohej ngjarja e hidhur. Xhemilja hiqej sikur të 
mos kishte ndodhur gjë. Dhe, ndonëse qeshte nga krenaria, e vëreja se tërë 
ditën nuk ishte në terezi. Nga stacioni ktheheshin me muzgun e parë. Da-
niari shkonte përpara. Ishte natë madhështore. Kush nuk i kujton ato netët 
e gushtit, me yje flakërues të cilët duken aq afër dhe aq larg njëkohësisht! 
Çdo yll bie në sy. Ja, një prej atyre që shkëlqenin si pikë vese, duke shikuar 
tokën me pahir nga qielli i errët. Po ecnim nëpër grykë, andaj mund t’i 
sodisja kohë të gjatë. Kuajt të papenguar ngarendnin drejt shtëpisë, kurse 
nën rrotat e qerres kërcëllinte mella e brishtë. Prej stepës era sillte polenin e 
ithtë të sherbelës së lulëzuar dhe aromën e lehtë të grurit, që kur përziheshin 
me duhmën e katranit dhe takëmit të djersitur të kuajve të sillnin kokën 
vërdallë.

Nga njëra anë, mbi rrugë, ngriheshin shkrepat e veshura me trëndafil 
të egër, kurse nga ana tjetër, atje në thellësi, mes shkurreve të shelgut dhe 
plepave të lartë, shkumonte Kurkureu. Herë-herë, më zhurmë të tmerrshme, 
duke shkuar urën me shpejtësi kalonin trenat, zhurma e të cilëve jehonte një 
kohë të gjatë. Ishte kënaqësi të udhëtoje në freskinë e mbrëmjes, të shikoje 
shpinat valvitëse të kuajve dhe të shijoje këtë natë gushti, duke u kënaqur 
me aromën e saj! Xhemilja ndodhej para meje. Ajo kishte lëshuar frerët dhe 
ia kishte marrë një kënge nën hundë. E kuptoja mirë: atë e mundonte kjo 
heshtje. Netëve të tilla është mëkat të heshtësh, netëve të tilla duhet kënduar. 
Prandaj, ajo ia kishte marrë këngës. Me siguri pandehte se me këngë do ta 
kthente disponimin në marrëdhëniet tona me Daniarin dhe të lirohej nga 
ndjenja e fajit. Ajo kishte zë kumbues, të vrullshëm dhe si rëndom këndonte 
një këngë fshatarçe: fillimisht “Me shami mëndafshi do të pres ty”, pastaj 
“Ashiku në kurbet”. Ajo dinte shumë këngë dhe këndonte bukur, me zemër 
ashtu që kënaqeshe duke e dëgjuar. Papritur ajo ndërpreu këngën dhe bër-
titi:



- Ore, ti, Daniar, thuaja një kënge! Je xhigit apo nuk je?!
- Këndo Xhemile, këndo! – ia kthehu Daniari i hutuar, duke frenuar 

kuajt. – Po të dëgjoja, i kam bërë veshët katër. 
– Mendon se ne nuk kemi veshë? – Punë e madhe, nëse nuk do – mos! 

– dhe ajo ia mori këngës përsëri.
Kush e di përse e luti të këndonte? Ndoshta ashtu kot, ose dëshironte 

ta ngjallte bisedën? Ç’është e vërteta ajo dëshironte të bisedonte, ngase pas 
disa çastesh bërtit:

- Më thuaj, Daniar, ke dashuruar ndonjëherë? – dhe qeshi me pahir.
Daniari nuk u përgjigj, edhe Xhemilja heshti gjithashtu.
“Ke gjetur njeriun për të kënduar” – mendova unë me vete.
Te përroi i cili premte rrugën, kuajt ngadalësuan hapin. Kur e kapër-

cyem vaun, Daniari, duke goditur kuajt me kamxhik, papritur ia mori një 
kënge, me zë të rrëmbyer që dridhej nga gropat e rrugës:

Male të dashurua, ograja bleroshe,
Vend etërish e gjyshërish tanë...

Këtu ngeci, u kollit dhe dy rreshtat vijues i shqiptoi me zë të thellë, të 
mbytur dhe pak të ngjizur:

Male të dashura, ograja bleroshe,
Djepi im...

Sërish ngeci sikur frikohej nga diçka. Më nuk këndoi fare. Mund ta 
merrja me mend si ishte turbulluar i tëri. Në këtë refren të ndrojtur kishte 
diçka jashtëzakonisht prekëse, pastaj zërin e kishte të mrekullueshëm, nuk 
më besohej të ishte ai Daniari i gjertanishëm.

- Pa shihe njëherë! – nuk e përmbajta dot veten.
Xhemilja madje bërtiti me tërë zërin:
- Po ku ishe më herët ore? Hë-de, merrja si duhet!
Në largësi dukej një dritë – ishte dalja nga gryka në hapësirën e gjerë. 

Nga ajo anë frynte një erë e lehtë. Daniari përsëri ia nisi këngës. Në fillim 
me ndrojtje, por gradualisht vinte duke e shtuar zërin, gjersa oshtima e tij 
përmbushi edhe shkrepat e larta.

Më mahniti, veçanërisht pasioni i zjarrtë me të cilin ishte përshkuar 
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melodia. Atëbotë nuk dija si ta quaja këtë ndjesi, madje as sot nuk jam i 
sigurt nëse e di, ose thënë më drejt, nuk e kuptoja: vetëm një zë i tillë ose 
diç më me rëndësi është në gjendje të shkaktojë entuziazëm të këtillë dhe të 
ngjallë mendimet më të fshehura. 

Sikur të isha në gjendje të rikëndoja këngën e tij, sado pak! Ajo gati 
nuk kishte fare tekst, mirëpo edhe ashtu pa fjalë të prekte thellë në zemër. 
As më parë, as më vonë – asnjëherë nuk kam dëgjuar aso kënge, ajo nuk 
ngjasonte as me ndonjë këngë kirgiziane as me ndonjë kozake, porse në të 
kishte elemente edhe të njërës edhe të tjetrës njëkohësisht. Kënga e Daniarit 
përmbante në vete meloditë më të bukura të këtyre popujve që në mënyrë 
të jashtëzakonshme ishin kompozuar në këtë këngë të mrekullueshme. Ishte 
kjo këngë malesh dhe stepash, e cila herë jehonte thekshëm mbi majat e 
maleve kirgiziane, herë shtrihej lirshëm mbi stepat kozake.

Dëgjoja i hutuar. “Domethënë ky na qenka Daniari i vërtetë! Kush do të 
merrte me mend!” Udhëtonim në stepë, rrugës së shkelur nga qerret, andaj 
kënga e Daniarit përhapej në gjerësinë e pafund, kurse meloditë zëvendë-
sonin njëra tjetrën. A mund të jetë aq i pasur shpirtërisht? Çka mund t’i ketë 
ndodhur vallë? Sikur e kishte që moti këtë çast për të shpërthyer!

Tani i kuptoja edhe ekstravagancën, edhe apatinë që ndjell përqeshje, 
edhe jetën në vetmi, edhe heshtjen e tij. Tani e kisha të qartë përse qëndronte 
aq gjatë në bregun e lumit dhe dëgjonte tingujt e natyrës të cilët nuk i dëg-
jonte njeri, pastaj përse nganjëherë sytë e tij ndizeshin zjarr ndërsa vetullat 
e dendura ngreheshin lart. Ai ishte njeri i dashuruar. Mirëpo kjo nuk ishte, e 
kuptoja mirë, dashuri e zakonshme ndaj një njeriu: kjo ishte dashuri tjetër, 
shumë e madhe, për jetën për vendlindjen. Po, ai këtë dashuri e mbante 
në vete, në këngën e vet, ai jetonte me të. Njeriu i cili nuk çan kokën për 
asgjë, nuk mund të këndojë në këtë mënyrë pa marrë parasysh çfarë zëri të 
kishte.

Në ato çaste kur do të pushonte oshtima e fundit e këngës, një vrull 
tjetër përdredhës sikur e zgjonte stepën nga dremitja e mbrëmjes. Stepa me 
admirim të njëjtë e dëgjonte këngëtarin e dehur nga këndimi magjepsës. Në 
ara valëvitej gruri i pjekur, që priste të korrej, ndërsa shkëndijat e muzgut 
vinin fluturimthi. Gjethet e shelgut të vjetër, te mulliri, shushuritnin në erë: 
matanë lumit flakëronin zjarret e kampeve të fushës dhe në drejtim të fshatit 
lëshohej me shpejtësi një si hije. Ajo herë tretej në errësirën e kopshteve, 
herë paraqitej sërish. Nga fshati era sillte aromën joshëse të mollëve, erën e 



freskët të grurit të pjekur dhe duhmën e vakët të plehut që terej. 
Daniari këndoi gjatë dhe me entuziazëm. Nata magjepsëse e gushtit 

dëgjonte në heshtje. Edhe kuajt kishin ngadalësuar hapin, sikur të kishin 
frikë të mos e prishnin këtë mrekulli. Papritur, mu në notën më të lartë dhe 
më kumbuese, Daniari këputi këngën dhe, duke bërtitur thekshëm, lëshoi 
kuajt me vrap. Pandeha që Xhemilja do t’i vihej pas dhe u bëra gati , mirëpo 
ajo nuk lëvizi fare. Mbeti ashtu siç ishte kokulur, sikur akoma po dëgjonte 
tingujt e këngës që vinin rrotull në ajër. Daniari ishte larguar bukur shumë, 
kurse ne nuk ndërruam asnjë fjalë deri në fshat. Pastaj, çka mund të bise-
donim? Nuk thuhet dot gjithçka dhe në çdo kohë me fjalë...

Që nga ajo ditë, më duket, diçka ndryshoi. Tani vetëm prisja të ndodhte 
diçka e bukur, diçka e dashur. Në mëngjes ngarkuam qerret në lëmë, arritëm 
në stacion, pro mezi prisja të nisemi prapa, për të dëgjuar përsëri këngët e 
Daniarit. Zëri i tij kishte zënë vend të thellë në mua, ai më shoqëronte në çdo 
hap: me të vrapoja nëpër jonxhishtën e lagur nga vesa, kur shkoja pas kuajve 
të penguar, kur dielli jepte sy pas majës së malit, këtë zë e dëgjoja edhe në 
fëshfëritjen e kallinjve të artë, edhe në hedhjen e pleqve me lopata, edhe 
në fluturimin e gjeraqinave të vetmuara lart mbi stepë – edhe në çdo gjë që 
shikoja dhe dëgjoja, më bëhej se dëgjoja melodinë e Daniarit.

Mbrëmjeve, kur nëpër grykë ktheheshim në fshat, më dukej se transf-
erohesha në një botë tjetër. E dëgjoja Daniarin symbyllas ndrysa para sysh 
më pasqyroheshin peizazhe të njohura, të dashura nga fëmijëria; lart në 
qiell mbi jurtat e fshatit lëvizte një karvan i reve bojëhiri; stepa gjëmonte 
nga vrapimi dhe hingëllima e kopesë që shkonte në kullosën verore, si dhe 
mëzave kryeneçë të cilët të trallisur, me zjarr të egër në sy, vinin rreth e 
rrotull nënave të tyre; nëpër kodrinat e njohura si një lavë e qetë, lëviznin 
grigjat e deleve; prej shkëmbit, në thellësi, përplasej ujëvara, e cila të mer-
rte sytë me bardhësinë e shkumës së tërbuar; matanë lumit, ndër gëmushat 
stepke, ngadalë lëshohej dielli, ndrysa një kalorës i vetmuar në vijën e largët 
të horizontit, dukej sikur vraponte pas tij – vetëm edhe një hop dhe do ta 
kapte, - mirëpo, ai tretej në mugëtirën e mbrëmjes.

Verës së përmendur, kur erdhi lufta, stepa ishte ndezur  flakë, atë e 
kishte mbuluar një rê e madhe pluhuri, të cilën e ngrehnin kuajt ushtarakë, 
ndërsa kalorësit i binin asaj tej e tërthorë. Më kujtohet se si nga bregu tjetër 
i lumit një kozak në kalë thërriste me sa zë që kishte:

- Kirgizianë, shaloni kuajt: armiku po vjen! – dhe nxitonte tutje në renë 
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e pluhurit dhe mjegullën përvëluese. 
Stepa u ngjall. Me shamatë të egër triumfale, prej maleve u lëshuan 

aradhet e para të kalorësve. Vringëlluan mijëra yzengji, stepën e vërshuan 
mijëra xhigitë, në ballë të tyre valonin flamujt e kuq kurse nga pas, prapa 
pluhurit të kuajve, dëgjohej vajtimi madhështor i nënave–nuseve të reja: 
“Stepa qoftë me ju! U ndihmoftë shpirti i martirit Manas! U Kthefshi faqe-
bardhë!”

Në vendet prej nga njerëzit shkojnë në luftë, shtigjet mbesin të shkre-
ta...

Dhe gjithë këtë botë të mrekullive dhe trazirave të jetës ma kishte zbu-
luar Daniari me këngën e tij. Ku e kishte mësuar vallë, prej kujt ta ketë 
dëgjuar? E kisha të qartë se kështu mund të dashurojë vetëm ai i cili ishte i 
brengosur për fatin e vendlindjes me gjithë zemër dhe se kishte vuajtur për 
të një kohë të gjatë. Gjatë këngës unë e paramendoja si vocërrak të mitur 
duke i sorollatur rrugëve stepike. Mbase pikërisht atëherë edhe kishin lindur 
në shpirtin e tij këto këngë mbi atdheun? Apo ndoshta kur marshonte në 
vijën e zjarrit të luftës?

Duke dëgjuar Daniarin më vinte t’i falem tokës dhe ta përqafoj fort atë 
si fëmijën, vetëm për atë që njeriu mund të dashurojë aq shumë. Atëbotë për 
të parën herë ndjeva se si në mua gufoi diçka e re, që nuk mund ta emërtoja, 
porse ishte e pashmangshme, ishte një dëshirë për të shprehur diç porse t’i 
shprehësh tjetërkujt, t’u tregosh njerëzve bukurinë e kësaj jete, mu ashtu siç 
e bënte këtë Daniari? Unë stepesha nga një frikë instiktive, por edhe nga 
një lumturi, e cila do të pasonte që nuk e dija çfarë ishte. Atëherë as që më 
shikonte në mend që do ta merrja brushën në dorë. 

Pikturimin e adhuroja prej fëmijërisë. Kopjoja vizatimet nga libri, 
për të cilët shokët më uronin se dilnin tamam si duhet. Mësuesit e shkollës 
gjithashtu më lavdëronin për punimet e ekspozuara në gazetën e shkollës. 
Por së shpejti erdhi lufta, vëllezërit shkuan në front, kurse unë braktisa 
shkollën dhe shkova të punoj në kolkoz si të gjithë bashkëmoshatarët e 
mi. Atje harrova broshin dhe ngjyrat dhe nuk mendoja t’i përdorja përsëri. 
Mirëpo këngët e Daniarit më ndezën shpirtin flakë. Ecja si në ëndërr dhe 
shikoja botën përqark i hutuar, sikur r shikoja për herë të parë. 

Xhemilja kishte ndryshuar edhe më shumë se unë. Si të mos ishte ajo 
hokatarja e gjallë me gjuhën shpatë. Një pikëllim i ndritur ia turbullonte 
shikimin. Gjatë gjithë rrugës ishte e menduar. Një si buzëqeshje e hutuar 



ëndërrimtare bridhte në buzët e saj, ishte e lumtur për diç, por këtë e dinte 
vetëm ajo dhe askush tjetër. Ngjante të ndalej me thesin në krah, e pushtuar 
nga një frikë e pakuptueshme, thuajse gjendej para një përroi vërshues dhe 
nuk vendoste dot ta kapërcejë apo jo? Daniarit i shmangej vazhdimisht, nuk 
i dilte dot para syve. Një ditë, në lëmë, ajo me inat të trilluar i foli:

- Nëse e zhvesh bluzën do ta pastroja!
Dhe pastaj, pasi e pastroi atë në lumë, e shtriu të thahet kurse vetë u 

shtri pranë dhe një kohë të gjatë e lëmoi me dorë. Duke soditur ngjyrën e 
shlyer në bërryla, tundte kokën dhe vazhdonte ta lëmonte, ngadalë dhe me 
përvuajtje.

Vetëm një herë, gjatë gjithë kësaj kohe Xhemilja kishte qeshur me 
zemër, sa i qeshnin edhe sytë si më parë. Një ditë në lëmë, me shamatë, 
erdhën një grumbull gra, vajza dhe xhigitë, të cilët ishin kthyer nga fronti, 
në të kthyer nga grumbullimi i jonxhës. 

- Ehej, nuk mund të hani vetëm ju bukë të grurit! Na gostitni, ose do 
t’ju flakim në ujë! – Xhigitët drejtuan sfurkat me shaka.

- Nuk na frikon dot sfurku, jo! Sa për shoqet do të gjemë diç, kurse ju 
bëni si të doni! – u dëgjua zëri i thekshëm i Xhemiles.

- Në qoftë ashtu, të gjitha në lumë!
Dhe u kapën vajzat e djemtë. Me piskamë, klithma e gajasje ata shtynin 

njëri-tjetrin drejt lumit.
- Kapeni, hiqe këtij! – mbi të gjithë kumbonte zëri i Xhemiles, e cila u 

shmangej ndjekësve me dinakëri.
Për çudi, të gjithë xhigitët, siç më duket, e ndiqnin vetëm Xhemilen. 

Çdonjëri prej tyre përpiqej ta zinte, ta pushtonte vetëm atë. Më në fund tre 
prej tyre e zunë dhe e sollën në breg të lumit.

- Na puth ose të flakëm poshtë!
- Hajde tunde!
Xhemilja përdridhej, duke ftuar shoqet në ndihmë , me kokën e hed-

hur prapa. Mirëpo, ato vraponin bregut të shastisura, duke mbajtur me duar 
shamitë e holla. Duke gajasur pandërprerë, xhigitët e flakën Xhemilen në 
ujin e freskët të lumit. Ajo doli nga lumi me flokë të shprishur, por edhe më 
e bukur se përpara. Fustani i lagur prej basme i ishte ngjitur për trupi duke i 
theksuar kofshët e fuqishme topolake dhe gjinjtë e bujshëm, ndërsa ajo, pa 
vënë re këtë, gajasej e përdridhej ndërsa nëpër fytyrën e skuqur i kullohej 
uji.
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- Puthjen! – këmbëngulnin xhigitët.
Xhemilja i puthi, mirëpo ata përsëri e shtynë në ujë, gjersa ajo përsëri 

gajasej me të madhe, duke shtyrë pas flokët e lagur dhe me një lëvizje të 
kokës. Kjo mahi e të rinjve i kënaqi të gjithë të pranishmit në lëmë. Pleqtë 
në hedhje kishin lënë anash lopatat dhe shikonin me lot ndër sy, ndërsa 
fytyrat e rrudhura ndrinin nga një kënaqësi rinore e ngjallur për një çast. 
Unë gjithashtu qeshja me të madhe, duke harruar detyrën time të ruajtjes së 
Xhemlies nga xhigitët.

Nuk qeshte vetëm Danairi. E vështrova rastësisht dhe heshta. Ai qën-
dronte fillikat në fund të lamës, me këmbë fort të hapura. Më behje që tani 
do të sulej dhe do ta marrë Xhemilen nga duart e xhigitëve. Ai e shikonte 
me ngulm, plot zemërim dhe admirim njëkohësisht, kurse në shikimin e tij 
vërehej një gëzim dhe dhembje. Posi, lumturia dhe pikëllimi i tij përmblid-
heshin në bukurinë e Xhemiles. Kur xhigitët e pushtonin duke e detyruar që 
t’i puthte me radhë, ai ulte kokën, bënte sikur do të largohej por nuk lëvizte 
nga vendi. Atëherë e pa edhe Xhemilja, e cila befas prajti së qeshuri dhe 
ngriu e tëra. 

- Mjaft me shakara! – ajo i dëboi xhigitët që afroheshin.
Njëri prej tyre provoi ta zinte për beli.
- Shporru! – e shtyri anash ajo, e vështroi vëngër Daniarin dhe ngarendi 

ndër kaçuba për ta shtrydhur fustanin e lagur.
Nuk i kuptoja plotësisht marrëdhëniet e tyre, madje të them të drejtën, 

kisha frikë të mendoja lidhur me këtë. Por humbja toruan kur shihja vuajtjet 
e Xhemiles për faktin se duhej të largohej nga Daniari. Më mirë ta tallte si 
përpara. Njëkohësisht më kishte pushtuar një ndjenjë e pakuptueshme lum-
turie për ta, në veçanti kur mbrëmjeve ktheheshim nën përcjelljen e këngëve 
të Daniarit. 

Grykës Xhemilja rrinte në qerre, ndërsa kur dilnim në stepë, ajo ecte 
pranë qerres. Unë ecja gjithashtu këmbë, ashtu ishte më mirë: ecë dhe dëg-
jon këngën. Në fillim ecnim pranë qerreve tona, por hap pas hapi, pa vëre-
jtur këtë, vinim krejt afër Daniarit. Në forcë e pashpjegueshme na tërhiqte 
drejt tij, dëshiroja ta shikoja më mirë, t’ia shihja tiparet e fytyrës dhe sytë e 
zjarrtë. Nuk më besohej se këndonte ai Daniari gjithnjë i zymtë. 

Shpesh vëreja se Xhemilja, e prekur, e trishtuar, shtrinte dorën drejt tij, 
por ai nuk e vërente këtë: ai shikonte diku në largësi duke mbështetur kokën 
në shuplakë, andaj dora e Xhemiles lëshohej lehtas në lehen e qerres. Vetëm 



atëherë vinte në vete, tërhiqte dorën me ngulm dhe ndalonte hapin. Qën-
dronte mu në mes të rrugës, kokulur, e trishtuar dhe gjatë – gjatë shikonte 
pas tij, pastaj sërish nisej. Kohë pas kohe më bëhej se mua dhe Xhemilen na 
shqetësonte një ndjenjë krejtësisht e panjohur. Kjo ndjenjë sigurisht kishte 
qëndruar gjatë në zemrat tona, ndërsa tani kishte ardhur momenti të paraq-
itej. Gjatë punës Xhemilja harronte çdo gjë, mirëpo në çastet e rralla të 
pushimit nuk i zihej vendi vend. Shkonte te hedhësit, zinte dhe hidhte disa 
lopata në ajër, pastaj papritur e gjuante mënjanë dhe largohej në drejtim të 
grumbujve të kashtës. Ulej në hije dhe sikur frikohej nga vetmia, më ftonte 
pranë:

- Eja këtu, kyçin-bala, të pushojmë pakëz!
Unë gjithnjë prisja të më tregonte diç me rëndësi, të sqaronte trishtimin 

e vet, mirëpo ajo nuk fliste gjë. Ashtu në heshtje më merrte kokën në pre-
hër dhe, duke shikuar në largësi, më shpupurishte flokët kaçurrela ose më 
ledhatonte fytyrën me gishtërinjtë që dridheshin nga pezmi. Unë shikoja 
fytyrën e saj plot shqetësim të përvuajtur e pikëllim dhe më behje se shihja 
veten time. Diçka ia zinte frymën, diç i ishte mbledhur dhe pjekur në shpirt, 
kurse tani kërkonte të dilte në liri. Ajo kishte frikë nga çdo gj. Dëshironte pa 
masë, por nuk guxonte t’ia pranonte vetes se ishte dashuruar, njësoj si unë 
që nuk dëshiroja ta dashuronte pikërisht atë. Po ajo ishte nuse e shtëpisë, 
grua e vëllait tim!

Mendime të këtilla më pushtonin vetëm për nj çast. Për mua ishte një 
kënaqësi e vërtetë të shikoja buzët e holla si të fëmijës  dhe sytë e turbullt 
nga lotët të Xhemiles. Sa e dashur, sa e bukur që ishte, çfarë frymëzimi dhe 
pasioni ndriste në fytyrën e saj. Atëbotë unë e vëreja këtë, porse nuk kuptoja 
dot gjë. Shpesh edhe sot e kësaj dite pyes veten: mbase edhe dashuria është 
frymëzim njësoj si frymëzimi i poeti dhe piktorit!? Kur e shikoja Xhemilen 
në atë gjendje, më vinte të sulem stepës duke këlthitur, të pyes tokë e qiell 
duhet bërë për ta mposhtur këtë shqetësim dhe lumturi të pakuptueshme. 
Një ditë mendova se e gjeta përgjigjen. 

Atë ditë po ktheheshim  nga stacioni i grumbullimit. Ngadalë po lësho-
hej nata, në qiell ndrinin yjet në togje, stepa bëhej gati për gjumë, vetëm 
kënga e Daniarit jehonte, duke i tretur në errësirën e largët dhe duke prishur 
qetësinë e mbrëmjes. Unë dhe Xhemilja ecnim përpara. Mirëpo sot diç po 
ndodhte me Daniarin! Në këngën e tij kishte aq dhembje të sinqertë, aq 
vetmi sa të vinin lotët prej dhembjes dhe keqardhjes për vuajtjet e tij.
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Xhemilja ecte kokulur duke u mbajtur fort për lehën e qerres. Kur 
melodia e Daniarit kishte arritur tonin më të lartë, Xhemilja ngriti kokën dhe 
më një hop kërceu në qerre pranë tij. Qëndroi ashtu me duar në gji. Unë ecja 
pranë vetëm pak përpara dhe i vështroja. Daniari këndonte si të mos kishte 
ndodhur asgjë, ai nuk e vërente Xhemilen. Xhemilja lëshoi duart e lodhura, 
iu afrua dhe mbështeti kokën në kraharorin e tij. Vetëm për nj çast, si kali që 
vrapon kur qëllohet me kamxhik, zëri i tij u dridh, pastaj jehoi me një fuqi 
të re. Ai këndonte për dashurinë!

Isha i mahnitur. Stepa sikur lulëzoi, u zgjua nga gjumi, errësira u hoq 
dhe unë pashë stepën madhështore dhe dy të dashuruar në të. Ata nuk më 
vërenin fare, thuajse nuk isha aty. Ecja dhe shikoja: ata kishin harruar çdo 
gjë dhe tundeshin bashkërisht në ritmin e këngës. Nuk i njohja dot. Vallë të 
jetë ky Daniari me bluzë të zbërthyer dhe me sy që shkëlqenin në errësirë? 
Vallë të jetë kjo Xhemilja ime që pushonte në kraharorin e tij, disi qetë, e 
ndrojtur, me lotët që i ndrinin në qerpikët e bukur? Këta ishin njerëz të tjerë, 
të lumtur pa masë. Vallë nuk është lumturi kjo? Po, tërë këngën ngazëlluese 
Daniari ia kushtonte asaj, këndonte për të, i këndonte asaj!

Sërish më kishte pushtuar ai shqetësimi i pakuptueshëm, i cili më ka-
plonte çdo herë kur këndonte Daniari. Befas unë e kuptova ç’dëshiroja tërë 
kohën! Dëshiroja t’i pikturoja! Në fillim më trishtoi kjo ide, porse dëshira 
ishte më e madhe se frika.  Do t’i pikturoj mu kështu – të lumtur! Po, pikër-
isht kështu si janë tani! Por a do t’ia dal vallë? Në shpirt më ishte përvjedhur 
një frikë e përcjellë nga një gëzim. Si i dehur nga kënaqësia. Isha i lum-
tur dhe nuk e kuptoja çfarë peripecish do të shkaktonte në të ardhmen kjo 
dëshirë e guximshme. Isha i bindur se botën duhet shikuar ashti si e shikonte 
atë Daniari; do ta rrëfeja këngën e tij me ngjyra. Aty do të ketë male, stepë, 
njerëz, barë, rê, lum. Nganjëherë madje ishte në dilemë: “Ku do të gjej 
ngjyra? Në shkollë nuk do të më japin, sepse u nevojiten për vete!”Thuajse 
e gjithë puna kishte ngecur vetëm te ngjyrat.

Papritur kënga pushoi. Xhemilja e kishte përqafuar atë më pasion, por 
shpejt u shmang për një çast u step, pastaj kërceu nga qerrja në tokë. Dani-
ari i hutuar tërhoqi frerët dhe kuajt u ndalën. Xhemilja qëndronte në mes të 
rrugës me shpinë nga ai, pas pak në mënyrë të prerë ngriti kokën, e vështroi 
vëngër dhe, duke mbajtur lotët, me zor belbëzoi:

- Hëm, ç’shikon ashtu? – dhe pasi heshti pakëz, shtoi me zemërim: - 
Mos shiko si i marrë po nisu! – ajo u nis drejt qerres. – Po ti, ç’mi ke ngulur 



sytë? - u hodh ajo nga unë. – Hip në qerre, kap frerët! E gjora unë me ju!
“Ç’të ketë vallë kështu papritur?” – pyesja veten, duke fshikulluar 

kuajt. Porse nuk ishte vështirë t’ia qëlloje: ajo e kishte pisk, sepse e kishte 
burrin gjallë, diku atje në spitalet e Saratovit! Por unë nuk isha i prirë të 
mendoja në këtë drejtim. Ishte isha zemëruar me të dhe me vetveten dhe, 
mbase, do ta urreja Xhemilen, po të dija se Daniari nuk do të këndonte më, 
që kurrë më nuk do të kem rastin ta dëgjoj zërin e tij.

Një lidhje e mortshme më kishte pushtuar trupin, mezi prisja të arrijmë 
në cak dhe të shtrihem në kashtë. Shpinat e kuajve valëviteshin në errësirë, 
qerrja tundej në atë masë sa mezi mbaja frerët në dorë. Në lëmë shpejt hoqa 
gunat, i shtrova nën qerre dhe u shtriva në kashtë. Këtë herë Daniari ishte ai 
që i shpuri kuajt në kullosë.

Në mëngjes u zgjova me një ndjenjë kënaqësie në zemër. Do të piktur-
oja Xhemilen dhe Daniarin! Mbylla sytë dhe me mjaft përpikëri i imagjinova 
ata në pozitën e asaj nate. Më vinte vetëm t’i marr ngjyrat dhe t’i përvishem 
punës.

Me nxitim shkova te lumi, u pastrova dhe u sula drejt kuajve të pen-
guar. Jonxha e lagshtë më rrihte këmbët e zbathura; më pickonte gishtat e 
plasaritur, porse unë isha  lumtur dhe nuk e hetoja. Duel vrapuar shikoja 
ç’po ndodhte përqark. Dielli kishte filluar të paraqitej pas majës së malit, 
të cilin mezi e priste një luledielli, që kishte mbirë rastësisht pranë vadës 
së ujit. Nga të gjitha anët ai ishte rrethuar me sinap, mirëpo nuk dorëzohej: 
kapte dhe thithte rrezet e para të diellit me gjuhëzat e verdha, duke ngopur 
kështu zymbylin plot farë. Ja vau i lumit, ja edhe një tufë jargavanësh që 
lëshonte aromë të mrekullueshme. Un vrapoja neper tokën nënë, kurse mbi 
mua dallëndyshet ngarendnin njëra tjetrën. Eh,m sikur të kisha ngjyra për t’i 
paraqitur edhe diellin mëngjesit, edhe malet e larta bojë hiri, edhe jonxhën e 
lagësht, edhe këtë luledielli të vetmuar, i cili ka mbirë pranë vadës së ujit!

Me t’u kthyer në lëmë, disponimi befas u prish . Xhemilja ishte ngry-
sur, fytyra e saj e zbehur shprehte dhembje të papërshkrueshëm. Ajo, kjo 
ishte e qartë, tërë natën nuk kishte vënë gjumë në sy, këtë e dëshmonte një 
hije e errët nën sytë e saj të lodhur. Ajo nuk më buzëqeshi, madje as nuk më 
foli fare. Vetëm kur erdhi brigadieri, Xhemilja u afrua dhe pa e përshëndetur 
i tha:

- Merre qerren tënde! Më çoni ku të doni, por në stacion nuk shkoj! 
- Si e ke hallin, moj Xhemile? Mos të ka zënë zekthi? – ia preu Oroz-
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mati pa të keq.
- Nuk jam viç të më zë zekthi! Ndrysa ti mos më nga më tepër! Të 

thashë nuk dua dhe fund!
Fytyra e Orozmatit tani u ngrys. 
- Deshe ti apo s’deshe, gruri duhet bartur! – dhe përplasi patericën 

për toke. - Nëse të ka ngacmuar kush, thuaje dhe do t’ia thyej patericën në 
kokë! Nëse jo, mos bën kajde! Je duke bartur grurë për ushtarët tanë, pastaj 
e ke edhe burrin atje! – Ai ktheu shpinën dhe shkoi tutje duke kërcyer mbi 
patericë.

Xhemilja e hutuar bë flakë. Pastaj shikoi Daniarin dhe ofshani. Ky 
qëndronte pak më tej, me shpinë nga ajo dhe shtrëngonte me vrull rripat e 
kularit. Natyrisht, i e kishte dëgjuar tërë bisedën. Xhemilja qëndroi ashtu 
me kamxhik në dorë edhe pak, pastaj tundi dorën me dëshpërim dhe u nis 
drejt qerres.

Atë ditë në lëmë u kthyem me herët se zakonisht. Gjatë gjithë rrugës 
Daniari i ngiste kuajt. Xhemilja ishte e ngrysur dhe e heshtur. Ndërsa unë 
nuk mund të besoja se përpara shtrohej stepa e vdekur, e djegur nga dielli. 
Po, dje nuk ishte kështu. Sikur të kisha dëgjuar ndonjë përrallë lidhur me të, 
mirëpo nga koka nuk më hiqej ajo pamja magjepsëse e cila më kishte ngjallë 
aq fort ndjenjat. Më bëhej se kisha kapur momentin më të ndritshëm të jetës. 
Unë e rikujtova në detaje dhe kjo më çonte zemrën pjesë. Nuk u qetësova 
derisa nga gruaja në matje nuk vodha një tabak letre të bardhë. Vrapova 
prapa mullarit ndërsa zemra po më rrihte si e çmendur, vendosa letrën në 
lopatën e drurit, të lëmuar nga puna, të cilën e huazova nga hedhësit.

- Ndihmo zor! – pëshpërita, kështu kishte deklaruar babai, kur më pat 
hipur për herë të por në kalë, pastaj tërhoqa vijat e para. Vijat e para nuk 
ishin të sigurta, por kur filluan të dallohen tiparet e Daniarit, i harrova të 
gjitha! Më bëhej se në letër ishte ajo nata e gushtit në stepë, më bëhej se 
dëgjoja këngën e Daniarit. E shikoja atë me kokën hedhur dhe këmishën e 
zbërthyer, e shikoja Xhemilen mbështetur në krahun e tij. Ishte ky punimi 
im i parë individual: ja qerrja, ja edhe ata të dy, ja frerët, në përparëse, ja 
shpinat e kuajve, duke valëvitur në errësirë, ndërsa përqark shihej stepa e 
pafund dhe yjet e largët në qiellin e kthjellët. 

Vizatoja me aso përkushtimi sa nuk vëreja asgjë përqark. Më solli në 
vete zëri që dëgjova mbi kokë:

- Ku ishte ore, mos je i shurdhër? 



Ishte Xhemilja. Unë u hutova, u skuqa dhe nuk arrita ta fsheh viza-
timin.

- Qerret që moti janë ngarkuar! Kurse ti s’dukesh gjëkundi! Ç’dreqin 
po bëje këtu? ...Po kjo ç’është? – pyeti ajo dhe mori vizatimin në duro. – 
Hëm... – ngrehu supet me hidhërim.

Hapu tokë dhe më përpij! Xhemilja e shikoi gjatë, pastaj më vështroi 
me sytë e përlotur plot pikëllim dhe ngadalë deklaroi:

Ma fal këtë punim, kyçin-bala,.. do ta ruaj si kujtim... – Ajo e e theku 
tabakun e letrës më dysh dhe e futi në gji.

Tanimë kishim dalë në stepë, por unë akoma nuk vija në vete. Kjo 
ngjante me ndonjë ëndërr. Nuk besoja dot se isha vizatuar diçka të tillë. 
Thellë në shpirt gufonte një ngazëllim naiv, madje njëfarë krenarie, ndërsa 
vizionet  - secili më i prapë se tjetri, secili më joshës se tjetri – më silleshin 
vërdallë në kokë. Kisha vendosur të punoja edhe shumë piktura me ngjyra 
dhe jo më me laps të thjeshtë. Nuk e vëreja sa shpejt ecnim. Ajo shikonte 
ahsha dhe kohë pas kohe vinte buzën në gaz me dhembshuri shfajësuese. 
Unë buzëqeshja gjithashtu: domethënë ajo nuk ishte e zemëruar me mua as 
me Daniarin, prandaj nëse i kërkon ai do të këndonte përsëri...

Në stacion arritëm shumë më herët se zakonisht. Daniari filloi men-
jëherë të zvarriste thasët. Ku ngutej dhe çfarë po ndodhte me të ishte e 
vështirë të kuptohej. Ku ngjante të kalonin trenat, ai ndalej dhe i sodiste më 
shikim të gjatë dhe melankolik. Xhemilja gjithashtu shikonte andej ku edhe 
ai, sikur donte të kuptonte ç’bluante në mendje.

- Pa eja këtu, më ndihmo të heq patkoin se s’po lëviz dot – i thirri ajo 
Daniarit.

Pastaj, kur e hoqi patkoin nga thundra e shtrënguar ndërmjet këmbëve, 
ajo zuri e tha:

- Çfarë ke xhanëm, si nuk kupton? Mos jam vetëm unë në këtë botë?..
Daniari largoi shikimin në heshtje.
- Mos pandeh se unë nuk vuaj? – psherëtiu ajo.
Daniari ngriti vetullat, e vështroi me dashuri dhe dhembje, foli diç aq 

ngadalë sa nuk dëgjova asgjë, pastaj eci drejt qerres së tij, disi i lumtur. Duke 
u larguar lëmonte patkoin e kalit të saj. Unë shikoja dhe nuk kuptoja: si e 
kishte ngushëlluar aq mirë fjalët e Xhemiles? Por a nevojitet farë ngushël-
limi kur dikush të thotë me psherëtimë: “Mos pandeh se unë nuk vuaj?”..?

Në të mbaruar të shkarkimit në stacion arriti një ushtar i plagosur, 
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thatanik, me kapotë të zhuritur  dhe me trastën e rraqeve në krah. Pak për-
para kishte ndaluar një tren. Ai shikoi përreth dhe bërtiti:

- Kush është nga Kurkureu? 
- Unë ja  nga Kurkureu! – u përgjigja duke menduar se kush mund të 

ishte vallë?
- I kujt je, o vëlla? – Ushtari u drejtua nga unë, por në atë çast vërejti 

Xhemilen dhe, i hutuar e i gëzuar pa masë, ia plasi gazit:
- Qerim, a je ti? – bërtiti Xhemilja.
- Ah, Xhemile, motër! – Ushtari u vërsul drejt saj dhe e pushtoi me të 

dy duart. Doli se na ishte një vendës i Xhemiles. 
– Pikërisht ty po të kërkoja! Pasi ishte afër ktheva këtu që të pyes për 

ty! – foli ai me emocion. – Po vij nga Sadiku, ishin shtrirë së bashku në 
spital dhe, dashtë zoti, së shpejti do të kthehet edhe ai, mbase pas dy mua-
jsh. Në ndarje i thash: shkruaja një letër nuses, do t’ia dërgoj... Ja ku është, 
merre, shëndosh e mirë dhe e paprekur. – Qerimi ia zgjati asaj një letër 
trekëndore.

Xhemilja mori letrën, u skuq e tëra, pastaj u zbeh dhe shikoi vëngër Da-
niarin i cili qëndronte pranë qerres si gjithnjë dhe po vështronte Xhemilen 
me sytë plot dëshpërim.

Nga të gjitha anët u tubuan njerëz, u gjendën të njohur dhe farefisni, 
shpërthyen pyetjet e shumta. Xhemilja ende nuk kishte arritur ta falënderon-
te për letrën, kur pranë saj, me zhurmë dhe shamatë, kaloi qerrja e Daniarit, 
e cila ngrehte rê pluhuri duke kërcyer nëpër gropat e rrugës.

- Qenka tërbuar!
Ushtarin e shpurën dika, ndërsa unë dhe Xhemilja qëndruam në mes të 

oborrit dhe shikonim, shtëllungat e pluhurit që largohej.
- Nisemi, xhene! – iu drejtova unë.
- Nisu, dëshiroj të jem vetëm – ma ktheu ajo plor vrer.
Kështu, për herë të parë gjatë kësaj kohe udhëtuam ndaras. Vapa e 

madhe më digjte buzët e thara. Stepa e plasaritur nga dielli përvëlues dukej 
se flladitej ngadalë. Këtë pamje fantastike e plotësonte dielli që po perën-
donte. Lart në horizontin e turbullt po tuboheshin rê të kuqërremta të stuhisë 
e cila po afrohej. Era e thatë që frynte me vrull e përplaste në turinj shkumën 
e kuajve  dhe, pasi lozte me jelet e tyre, vazhdonte tutje duke shpupuritur me 
tërbim xhufkat e pelinit. 

“Si duket do të bjerë shi!” – thash me vete.



Ndjehesha si jetim, më kishte pushtuar një shqetësim i madh. Shpe-
jtova kuajt të cilët sikur kishin bërë komplot ta kalonin gjithë rrugën me 
avash. Rreth e rrotull vinin gjethe të vyshkura të rrodhes shkretinore – ky 
lloj bime nuk rritej te ne porse ishte sjellë me erë nga Kazakistani. Dielli 
tanimë kishte perënduar. Në afërsi nuk shihej njeri. Shihej vetëm stepa e 
lodhur gjatë ditës. Kur arrita në lëmë tashmë ishte errësuar. Ishte qetësi dhe 
nuk frynte era.

- Ka shkuar te lumi! – u përgjigj roja kur e thirra Daniarin. – Vapë se 
jo mahi! Të gjitha kanë shkuar nëpër shtëpitë e tyre. Pa erë në lëmë nuk 
punohet dot!

I lirova kuajt dhe vendosa të shkoja te lumi, - e dija fare mirë ven-
din mbi greminë ku do ta gjeja Daniarin. Ai po rrinte galuc me kokën e 
mbështetur mbi gjunjë dhe dëgjonte gjëmën e lumit që vinte nga gremina. 
Dëshiroja t’i afrohesha, ta përqafoja dhe t’i flisja diç të bukur. Por, çka mund 
t’i thosha, vallë? Qëndrova pak dhe u ktheva në lëmë. U shtriva në kashtë 
dhe qëndrova ashtu një kohë të gjatë duke soditur qiellin e mbuluar me rê 
dhe duke menduar me vete: “Përse kjo jetë është aq e komplikuar dhe e pak-
uptimtë?” Xhemilja nuk ishte kthyer ende. Ku të ketë mbetur vallë? Gjumi 
nuk më vinte, ndonëse isha lodhur së tepërmi. Yjet e largët mezi dukeshin 
nëpër retë e dendura mbi majat e maleve të larta.

Kur u kthyer Daniari unë nuk kisha fjetur akoma. Ai vërtitej nëpër lëmë 
pa ndonjë qëllim të caktuar dhe shpesh kishte shikimin nga rruga. Pas pak 
u shtri, aty afër, pranë mullarit të sanës. “Do të ik dika, nuk do të qëndrojë 
më tutje në fshat! Po ku mund të shkoj, se? Kush do ta pranonte kështu të 
pastrehë?” Kishte filluar të merrte gjumi, kur u dëgjua një rrapëllimë qer-
reje. Kjo me siguri do të jetë Xhemilja...

Nuk di sa kisha fjetur, kur papritur afër veshit, në kashtë shushuritën 
hapat e dikujt dhe hapa sytë si të më kishte prekur një gjeth i lagur. Ishte 
Xhemilja. Ajo vinte nga lumi me fustanin e lagur të shtrydhur me dorë. Ajo 
ndaloi dhe, pasi vështroi anash, u shtri pranë Daniarit.

- Daniar, unë erdha!... erdha me dëshirën time. – iu drejtua ajo ngadalë. 
Për qark ishte qetësi. Në atë çast, pa dhënë zë, shkreptiu një vetëtimë. 

- Je zemëruar?.. je zemëruar shumë, hëm?
Sërish pllakosi qetësia, vetëm nga ana e lumit dëgjohej përplasja e 

bucës së dheut në ujin e rrëmbyer. 
- Se mos kam faj unë? Ti gjithashtu nuk ke faj...
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Mbi majat e larta plasi bubullima. Vetëtima ndriti profilin e Xhemiles 
. ajo vështroi edhe një herë anash dhe ra mbi Daniarin. Gjinjtë e saj  të 
fortë dridheshin në duart e Danairit, si t’i kishte zënë ngërçi. Ata u tretën në 
kashtë. Nga stepa fryu një erë e rrëmbyer, duke ngritur kashtën në ajër si një 
shakull, ajo përplasej në jurtën e vjetër, në skaj të lamës dhe sulej rrugës, si 
fugë. Përsëri pikërisht mbi kokë, me një krismë të thatë, plasi rrufeja. Ishte 
kënaqësi, por të pushtonte një tmerr, njëkohësisht – po afrohej shtrëngata, 
shtrëngata e fundit e verës. 

- Mos pandehe vallë se do të ndërroja me të? – Pëshpëriste me pasion 
Xhemilja. Po jo, ore, assesi! Ai kurrë nuk më ka dashuruar. Madje edhe 
të fala më bënte nga fundi i letrave. Nuk më duhet ai me dashurinë e tij të 
vonuar, të flasin çka të dëshirojnë! Shpirti im, i gjori im, nuk të lë më kurrë 
vetëm, kurrë! Unë të kam dashuruar që moti. Edhe pa të njohur fare, - unë të 
kam dashuruar dhe të kam pritur, dhe ti erdhe si të dije se po të prisja!

Vetëtimat shkreptinin njëra pas tjetrës duke çarë errësirën deri në fund 
të greminës. - Xhemile!... Xhemë!... – pëshpëriste Daniari dhe e pagëzonte 
atë me emrat më të dashur kirgizianë dhe kozakë. – Kthehu këtej, dua të të 
shoh në sy!

Shtrëngata ishte tërbuar fare. Filci i shkëputur i jurtës u përplas në tokë 
me rrapëllimë si zog o plagosur. Me vrull të papërmbajtur, duke u ndeshur 
me erën, ia nisi shiu. Rrufetë përshkonin qiellin me shkreptima të fuqishme. 
Mbi majat e maleve flakëronin zbrazjet e zjarrta të vetëtimës. Era, si e tër-
buar, vërshëllente në rrëpirën e lumit. Shiu binte rrëke. I mbuluar me kashtë, 
unë dëgjoja të rrasurat e zemrës. Isha i lumtur. Më kishte kapluar një ndjenjë 
e tillë si e sëmurit i cili del në diell pas një lëngate të gjatë. Shiu dhe shkrep-
timat e vetëtimave arrinin te unë, por isha i lumtur dhe gjumi më zuri me një 
buzëqeshje kënaqësie dhe nuk nëse pëshpëritnin Xhemilja me Daniarin apo 
shiu i cili s’po pushonte së rëni?

Me këtë po fillonte sezoni i shirave. Vjeshta po afrohej. Në ajër përhapej 
një aromë e këndshme e pelinit dhe kashtës së lagur, tamam si në vjeshtë. 
Çka do të sjellë vjeshta? Lidhur me këtë as që mendoja.

Kësaj vjeshte, pas pushimit dy vjeçar, sërish filloi shkolla. Pas orëve 
të mësimit shpesh shkoja në bregun e lumit dhe qëndroja aty afër lamës së 
dikurshme, tani të heshtur dhe të qetë, këtu edhe i bëra skicat e para me 
ngjyrat e shkollës. Që atëherë e kisha të qartë se nuk më shkonte ndoresh 
si duhet. 



“Me siguri ngjyrat nuk janë të mira! Eh, ikur të kisha ngjyra të vërtetat!” 
– mendoja me vete, ndonëse as për së afërmi nuk mund ta imagjinoja si 
duhet të ishin ato. Vetëm shumë më pas dha rasti të shihja ngjyra të vërteta 
vaji, në tuba plumbi.

Ngjyrat po se po, por edhe arsimtarët kishin të drejtë: për këtë duhet 
ushtruar shumë. Mirëpo, për këtë tani nuk mund të mendoja, ngase nga 
vëllezërit nuk kishte kurrfarë lajmesh, në anën tjetër, nëna nuk do të pajto-
hej kurrë që unë të shkoja në qytet për ta mësuar artin e pikturimit, sepse 
unë isha djali i vetëm dhe kujdestari i dy familjeve! Lidhur me këtë as që 
guxoja të nisja bisedë. Ndërsa vjeshta, si për inat, ishte aq e bukur për të 
pikturuar! 

Kurkureu i ftohtë kishte vetëm pak ujë, vetëm aq sa mund të shihje 
gurët e lëmuar, të veshur me myshqe bojë portokalli në fundin  tij. Prej ngri-
cave të hershme shkëlqenin trupat e lëmuar të shelgjeve, kurse plepat akoma 
po i ruanin gjethet e verdha.

Nëpër plasaritjet e jurtave të kalbura nga shirat dhe të nxira nga dielli, 
të mbuluara me sanë të terur, depërtonte një fjollë tymi kundërmues. Si çdo 
vjeshtë, dëgjoheshin hingëllimat e mëzave që kërkonin nënat e shpërndara 
të cilat nuk mbaheshin dot në tufë. Bagëtia e zbritur nga malet endeshin 
nëpër lëndinë në grupe. Stepën e shkretë, të djegur nga dielli i verës, tej e 
tërthorë e përshkonin shtigje të shkelura.

Së shpejti nga stepa filloi të frynte një erë, qielli i turbullua dhe ia 
bëhen shirat e akullt, të cilët paralajmëronin borën e parë. Ishte ditë  mrekul-
lueshme ndonëse pak e ftohtë, prandaj shkova në bregun e lumit, - më kishte 
marrë malli të shikoja shkurrajën e verdhëzës së egër, e cila rritej në bre-
gun me rërë. U ula afër vaut, në shelgjishtë. Ngadalë po lëshohej muzgu. 
Papritur, matanë lumtur vërejta një çift që sapo e kishte kaluar lumin. Ishin 
Daniari dhe Xhemilja. Nuk mund ta largoja shikimin nga hijet e tyre të 
shqetësuara nga frika se mund të diktohen nga kush. Daniari ecte me hapa 
të rrëmbyer, ndërsa skajet e fundit të kapotës së zbërthyer përplaseshin për 
grykat e çizmeve të grisura. Xhemilja kishte lidhur një shami të bardhë që 
i kishte rënë pas qafe, kurse në trup kishte fustanin më të bukur me lule. 
Në njërën dorë mbante një bohçe të vogël, kurse në tjetrën kishte kapur 
tërkuzën e thesit të Daniarit. Duke ecur, ata seç bisedonin.

Ata morën rrugën nëpër shelgjishte, gjersa unë shikoja pas tyre dhe 
nuk kisha idenë çfarë duhej të bëja. Të thërrisja? Por gjuhën e kisha tërësisht 
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të terur.
Rrezet e fundit të diellit reflektoheshin në vargoin e reve, ndërsa majë 

malit dheu përnjëherësh zuri të errësohej. Daniari dhe Xhemilja, pa kthyer 
kokën prapa, nxitonin drejt bigës hekurudhore. Vetëm edhe një apo dy herë 
kokat e tyre u dukën mbi shkurrajë dhe pastaj u tretën nga sytë.

- Xhemile-e-e!.. – bërtita me sa zë që kisha.
- E-e-e! – përgjigjej jehona.
- Xhemile! – bërtita sërish dhe u turra pas tyre për midis lumit si i 

humbur. Fytyrës më godisnin spërkat e ftohta të ujit, rrobat më ishin bërë 
qull, por unë vazhdoja të vrapoja, duke mos shikuar rrugën, derisa befas u 
rrëzova përdhe, pasi kisha zënë në thua në vrullin më të madh. Mbeta ashtu 
i shtrirë me kokën përdhe ndërsa lotët e vakët më lagnin fytyrën. Mbi mua 
kishte rënë terri. Ishte qetë, vetëm vërshëllima e hollë, e dhimbsur e kërce-
jve elastikë të shelgjeve e prishte këtë qetësi varri. 

- Xhemile! Xhemile! – qaja me ngashërim, ndërsa lotët më zinin 
frymën. E kisha të qartë se po ndahesha nga dy njerëzit më të dashur, më të 
afërm. Pastaj, pikërisht tani, ashtu i shtrirë përtokë, e kuptova sa e dashuroja 
Xhemilen. Po, kjo ishte dashuria ime e parë. Për një kohë të gjatë qëndrova 
ashtu i shtrirë i mbështetur në bërrylin e lagur. E kisha të qartë se po nda-
hesha jo vetëm nga Xhemilja dhe Daniari, por edhe nga fëmijëria.

Kur arrita në shtëpi ishte natë. Në oborr ishte rrëmujë: vringëllinin yz-
engjitë, disa njerëz shalonin kuajt, ndërsa Osmani, i dehur, lodronte kalin 
dhe bërtiste me sa zë që kishte:

- Është dashur të dëbohet nga fshati që moti: bija e bushtrës. Turp, na 
mori fytyrën tërë fisit! Sa ta shti në dorë, do ta var si qenin, pastaj le të më 
gjykojnë. Nuk mund të lejohet që çdo harbut të grabisë nuset tona! Ejani 
xhigitë, kërceni mbi kuaj, nuk kanë nga të shkojnë, do t’i arrijmë në sta-
cion!

Unë stepa! Ku po shkonin vallë? Mirëpo, duke parë që ndjekësit u 
nisën rrugës kryesore në drejtim të stacionit, jo në bigëzim, u përvodha në 
dhomë dhe u mbështolla me gëzofin e babait ashtu që të mos më vëreheshin 
lotët.

Në fshat filluan thashethemet dhe intrigat! Gratë, pa përjashtim, aku-
zonin Xhemilen.

- Budallaqja, të ikësh nga një familje e tillë! I ka rënë të mirës me 
shqelm!



- Me çka ia mori mendje se? Po, ai nuk kishte asgjë, pos kapotës dhe 
çizmeve të grisura!

- Hë de, nuk kishte as plesht në trup! Rrugaç i pastrehë, harbut. Gjithë 
pasuria e tij ishte vetëm rrobat e trupit. Ani mirë, do të pendohet, por do të 
jetë vonë!

- Kush dreqin i bie në fije?! A nuk është Sadiku pika e djalit, zot i 
shtëpisë? Është xhigiti i parë në fshat!

- Lere pastaj vjehrra, vjehërr të tillë zor të ndeshësh!Po të kërkoje me 
qiri nuk do të gjeje një të tillë. Budallaqja: mori veten në qafë për hiçgjë!

Me sa duket, vetëm unë nuk e akuzoja Xhemilen – ish xhenen time. 
Ani pse kishte kapotë të grisur dhe çizme të vjetruara, unë e dija mirë që 
Daniari shpirtërisht ishte më i pasur se të gjithë të tjerët. Jo, nuk mund të 
besoja se Xhemilja do të jetë fatkeqe me të. Më dhimbsej vetëm nëna. Më 
bëhej se bashkë me Xhemilen u tret edhe vitaliteti i saj i dikurshëm. Ajo 
shkrihej, ishte e demoralizuar dhe, më kujtohet si sot, kurrsesi nuk mund të 
pajtohej me atë që jeta nganjëherë në mënyrë më të vrazhdët i thyen parimet 
e vjetra. Druri i rrëzuar nga shtrëngata nuk drejtohet dot. Kurrë më parë ajo 
nuk kishte kërkuar t’ia ngjisja prin në gjilpërë: ishte tepër krenare. Ndërsa 
tani, kur një ditë u ktheva nga shkolla, shikova: asaj i dridheshin duart dhe 
nuk arrinte ta qëllonte veshin e gjilpërës dhe nga inati po qante.

- Na, ma ngjit perin! – më tha dhe ofshani thellë. – Do të shkojë poshtë 
Xhemilja!... Eh, çfarë baçice që do të bëhej! Porse iku! Na ktheu shpinën.. 
Po përse e bëri këtë, përse iku vallë? Se mos ishte keq këtu?

Më vinte ta përqafoja, ta shtrëngoja dhe t’i tregoja çfarë njeriu ishte 
Daniari, mirëpo nuk kisha guxim, sepse ky do të ishte ofendim i cili nuk do 
të harrohej kurrë. Megjithatë, pjesëmarrja ime e pafalshme në këtë ngjarje 
doli në shesh së shpejti...

Pas disa ditësh erdhi Sadiku nga spitali. Ai, pa dyshim vuante ndonëse 
në gjendje të dehur i drejtohej Osmanit:

- Nëse ka ikur, udha e mbarë i qoftë! Mbase do të ngordh diku! Shën-
dosh na se femra sa të dojë qejfi! As femra me flokë të praruara nuk mund të 
krahasohet me xhilitin më të gjorë.

- Tamam, ashtu është! – ia kthente Osmani. – Më vjen keq vetëm një 
gjë, si nuk e futa në dorë! Do ta qëroja pa të dalë ku të dalë! Ndërsa atë 
horrin do ta kisha lidhur për bisht të kalit! Me siguri kanë ikur në jug, në 
plantacionet e pambukut, ose mes kazakëve, nuk do të ishte hera e parë që 
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të gjendet në mesin e tyre. Më mundon një problem: si ndodhi kështu pa e 
kuptuar asnjëri – kurrë nuk do të dyshoja për të. Këtë punë e ka kurdisur ajo 
bushtra e fëlliqur! Do t’ia tregoja unë!..

Duke dëgjuar këto fjalë, më vinte t’i thosha: “Nuk mund ta harrosh dot 
si ta punoi në kositje, hë? Mor i poshtër!”

Një ditë, gjersa po vizatoja diç për gazetën e shkollës, ndërsa nëna po 
punonte rreth stufës, në dhomë befas hyri Sadiku. Ishte zbehë i tëri ndërsa 
sytë e kapsallitur të fusnin frikën! Ai u sul drejt meje dhe shtriu dorën me 
një copë letër.

- Ti e ke vizatuar apo jo?
Unë ngriva. Ky ishte vizatimi im i parë. Xhemilja dhe Daniari më 

shikonin si të gjallë. 
- Unë – u përgjigja me ndrojtje. 
- Po ky cili është? – dhe ai tregoi me gisht në letër.
- Daniari.
- Tradhtar! – murmuriti ai.
Ai e grisi vizatimin copë e grimë dhe doli duke përplasur derën me 

zemërim.
Pas një heshtje të gjatë dhe të rëndë, nëna më pyeti:
- Ti e paske ditur këtë?
- Po, e kam ditur.
Sa habi dhe qortim të madh shprehnin sytë e saj, gjersa po mbahej për 

stufe, që të mos rrëzohej. Ndërsa, kur shtova: “Do t’i vizatoj përsëri!” – ajo 
tundi kokën me mllef, tërësisht e dërmuar.

Shikoja copat e letrës, të shpërndara nëpër dysheme ndërkohë që një 
zemërim i madh më zinte frymën. Të më quajnë tradhtar! Kë e kam tradh-
tuar? Familjen? Farefisin tonë? Por, isha i bindur se nuk kisha tradhtuar të 
vërtetën, realitetin, të drejtën e atyre dyve! Këtë nuk mund t’i thosha askujt, 
madje edhe nëna zor ta kuptonte. 

Në sy më kishte rënë një mjegull, copat e shpërndara të vizatimit më 
vinin rrotull, si të gjalla. Aq shumë më ishte ngulitur në mendje ai moment, 
kur Xhemilja dhe Daniari më shikonin nga vizatimi, sa për një çast më bëhej 
se dëgjova këngën e Daniarit të cilën e kishte kënduar atë natë të ngrohtë 
gushti. Pastaj kujtova ikjen e tyre dhe më lindi një dëshirë që të marr rrugën, 
të ikja si ata me guxim dhe vendosmëri rrugës së vështirë të fatit.

- Dua të shkoj në qytet, në shkollë... Thuaj babait! Do të bëhem piktor! 



– fola me vendosmëri.
Isha i bindur se do tub më qortonte, duke përkujtuar vëllezërit e rënë në 

luftë. Mirëpo, për habinë time, ajo nuk ia plasi vajit. Por, duke më vështruar 
me pikëllim, qetas foli:

- Mirë, shko!.. U janë forcuar krahët dhe dëshironi të fluturoni vetë... 
Kush e di sa lart do të ngjiteni? Ndoshta keni të drejtë, mirë shko!.. Mbase 
atje do të ndryshosh mendjen. Nuk është edhe ndonjë zanat ky – të vizatosh 
dhe të ngjyrosësh. Kur të mësosh do të bindesh vetë... Vetëm mos e harro 
shtëpinë...

Që nga ajo ditë shtëpia e vogël iu nda prej nesh.
Kjo është e tëra sa i përket ngjarjes së përmendur. 
Në akademi, ku u regjistrova pas kryerje së shkollës së mesme të artit, 

unë prezantova punimin tim të diplomës – ishte kjo piktura e cila më kishte 
përcjellë që moti, për të cilën kisha menduar gjithnjë. Besoj që nuk është 
vështirë për t’ia qëlluar se në të ishin pikturuar Xhemilja dhe Daniari. Ata 
ecnin rrugës stepike në një vjeshtë të vonë. Para tyre ishte një hapësirë plot 
dritë. Ndonëse e pa përkryer, mjeshtëria nuk arrin përnjëherësh, kjo është 
piktura ime më e dashur, frymëzimi i parë krijues.

Edhe tani, kur jam në hall, kur asgjë nuk më shkon ndoresh, kur më 
humb besimi në aftësinë artistike, diç më tërheq pranë pikturës së dashur, në 
afërsi të Xhemiles dhe Daniarit. I vështroj gjatë dhe bisedoj me ta shumë.

Kur jeni tani vallë, çfarë rruge keni marrë? Në stepën tonë tani janë 
hapur shumë rrugë të reja – nga të gjitha anët e Kazakistanit deri në Altaj 
dhe Siberi! Shumë njerëz të guximshëm punojnë tani në ato vise. Ndoshta 
edhe ju jeni diku atje? Xhemile e dashur, ti ike stepës së pafund, pas shikuar 
prapa. Mbase je lodhur, mbase ke humbur besimin? Mbështetu te Dani-
ari! Të këndojë për ty këngën e dashurisë, të atë jetës! Të tundet stepa, të 
shkëlqejë me të gjitha ngjyrat! Kujto atë natë të mrekullueshme të gushtit! 
Ec Xhemile, mos u pendo, sepse e ke gjetur fatin tënd! 

I vështroj dhe dëgjoj jehonën e këngës së Daniarit. Ajo më fton edhe 
mua në rrugë, prandaj duhet të bëhem gati. Do të shkoj në stepë, në fshatin 
tim, atje të gjej ngjyra të reja, frymëzime të reja.

Të rrojë në çdo vijë të brushës kënga e Daniarit! Të rrahë në çdo vijë të 
brushës sime zemra e Xhemiles!

(1958)
Nga rusishtja: Selim Sylejmani
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ThërmiTë ElEmEnTarE

Prolog

Ky libër është para së gjithash historia e një burri, që jetoi pjesën më 
të madhe të jetës së tij në Europën perëndimore, gjatë gjysmës së dytë të 
shekullit të XX. Jetoi në përgjithësi vetëm, megjithëse prej së largu në lidhje 
me njerëz të tjerë. E kaloi jetën e tij në kohë të dëshpëruara dhe të turbullta. 
Vendi që e kishte lindur zhytej ngadalë, por në mënyrë të pashmangshme në 
zonën ekonomike të vendeve mesatarisht të varfra; të ndjekur vazhdimisht 
nga varfëria, njerëzit e moshës së tij, e kaluan veç të tjerash jetën e tyre në 
vetmi e hidhërim. Ndjenjat e dashurisë, dashamirësisë dhe vllazërisë njerë-
zore, ishin zhdukur në një masë të madhe; në marrëdhëniet e tyre reciproke 
këta bashkëkohës shfaqnin shpesh indiferencë, bile edhe mizori.

Në momentin e shuarjes së tij, Michel Djerzinski konsiderohej unani-
misht si një biolog i klasit të parë dhe mendohej seriozisht t’i jepej çmimi 
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Nobel; rëndësia e tij e vërtetë do të shfaqej vetëm pak më vonë.
  Në kohën që jetoi Djerzinski, filozofia konsiderohej më të shumtën 

e kohës si e zhveshur nga çdo rëndësi praktike, madje edhe prej objektit. 
Në të vërtëtë, vizioni i botës i adoptuar më shpesh nga pjestarët e një sho-
qërie, në një moment të dhënë, përcakton ekonominë, politikën dhe zakonet 
e saj.

Mutacionet metafizike - domethënë transformimet radikale dhe glo-
bale të vizionit të botës të adoptuar nga pjesa më e madhe - janë të rralla 
në historinë e njerëzimit. Për shembull, mund të përmendim shfaqjen e kri-
shtërimit.

Menjëherë sapo ndodh një mutacion metafizik, ai zhvillohet, pa hasur 
rezistencë, deri në rrjedhojat e tij përfundimtare. Pa u kushtuar vëmendje, ai 
fshin sistemet ekonomike dhe politike, gjykimet estetike, hierarkitë sociale. 
Asnjë forcë njerëzore nuk mund të ndërpresë rrjedhën e tij, asnjë forcë tjetër 
përveç një mutacioni të ri metafizik.

Veçanërisht, nuk mund të thuhet që mutacionet metafizike sulmojnë 
shoqëritë e dobësuara, tashmë në perëndim e sipër. Kur krishtërimi u shfaq, 
Perandoria Romake ishte në kulmin e fuqisë së vet; e organizuar në mënyrë 
sipërore, ajo dominonte universin e njohur; superioriteti i saj teknik dhe 
ushtarak ishte i pakrahasueshëm; megjithatë ajo nuk kishte asnjë shans. Kur 
u shfaq shkenca moderne, krishtërimi mesjetar përbënte një sistem të plotë 
të kuptimit të njeriut dhe të universit; ai shërbente si themel në qeverisjen 
e popujve, prodhonte dije dhe vepra, vendoste për paqen ashtu sikurse për 
luftën, organizonte prodhimin dhe ndarjen e pasurive; megjithatë asgjë nga 
të gjitha këto nuk mund ta ndalte të shembej.

Michel Djerzinski nuk ishte as i pari dhe as mjeshtri kryesor i këtij 
mutacioni të tretë metafizik, më radikali nga të gjithë të tjerët në shumë 
vështrime, i supozuar të hapte një periudhë të re në historinë e botës; por për 
arsye të disa rrethanave, krejtësisht të veçanta, të jetës së tij, ai ishte një nga 
mjeshtrit më të ndërgjegjshëm, më të vetëdijshëm.

Ne jetojmë sot nën një mbretërim krejtësisht të ri,
Dhe ndërthurja e rrethanave mbështjell trupat tanë, 
Zhyt trupat tanë,
Në një aureolë gëzimi. 
Atë çka njerëzit e dikurshëm e kanë ndjerë ndonjëherë përmes muzikës 
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së tyre,
Ne e realizojmë çdo ditë në realitetin e përditshëm.
Ajo çka për ata ishte e rendit të së paarritshmes dhe absolutes,
Ne e konsiderojmë si një gjë krejt të thjeshtë dhe të njohur mirë.
Megjithatë, ne nuk i përbuzim këta njerëz;
Ne e dimë çka i detyrohemi ëndrrave të tyre,
Ne e dimë që nuk do të jemi asgjë pa ndërthurrjen e dhimbjes dhe  gë-

zimit që ka ndërtuar historinë e tyre,
Ne e dimë që ata bartnin mbi vetvete imazhet tona kur përshkonin ur-

rejtjen dhe frikën, kur përplaseshin në terr,
Kur shkruanin pak nga pak, historinë e tyre.
Ne e dimë që ata nuk do të kishin qenë, e madje nuk do të kishin mun-

dur të ishin, sikur mos të kishte qenë, në thellësinë e tyre, kjo shpresë, 
Ata nuk do të kishin mundur as të ekzistonin pa ëndrrën e tyre.
Tash që ne jetojmë në dritë, 
Tash që ne jetojmë në afërsi të drejtpërdrejtë të dritës,
Dhe që drita lag trupat tanë, 
Mbështjell trupat tanë, 
Në një aureolë gëzimi 
Tash që ne jemi ngulur në afërsi të drejtëpërdrejtë të rivierës, 
Në mbasdreket e pashterrshme
Tash që drita rreth trupave tanë është bërë e prekshme, 
Tash që ne kemi mbërritur në cak 
Dhe kemi lënë mbrapa nesh universin e ndarjes, 
Universin mental të ndarjes,
Për t’u lagur në gëzimin e shtangur dhe pjellor 
Të një ligji të ri 
Sot, 
Për të parën herë, 
Ne mundemi të ritregojmë fundin e mbretërimit të vjetër.



PjESa E Parë

mbrETëria E humbur

1

1 korriku 1998 qëlloi e mërkurë. Ishte pra afërmendsh, megjithëse në 
mënyrë të pazakontë, që Djerzinski, organizoi mbrëmjen e lamtumirës të 
martën. Mes kutive të ngrirjes së embrioneve, pak të shtypura prej masës së 
tyre, një frigorifer i markës Brandt strehonte shishet e shampanjës; ai shër-
bente zakonisht për ruajtjen e produkteve kimike të përditshme.

Katër shishe për pesëmbëdhjetë persona, mezi mjaftonin. Madje gji-
thçka ishte pak: motivet që i bënin të mblidheshin ishin të sipërfaqshme; një 
fjalë e ngathët, një vështrim i shtrembër dhe grupi rrezikonte të shpërndahej, 
duke iu drejtuar secili veturës së vet. Ata ishin të mbledhur në një kthinë të 
nëndheshme të klimatizuar, shtruar me pllaka të bardha, dekoruar me një 
afishe liqenesh gjermanë. Askush nuk kishte propozuar të bënte fotografi. 
Një kërkues i ri, i ardhur në fillim të vitit, një mjekrosh me pamje budallai, 
u zhduk mbas disa minutave duke gjetur shkas një problem parkingu. Një 
siklet gjithnjë e më i dukshëm, u shpërnda mes të ftuarve; pushimet fillonin 
së shpejti. Disa shkonin në shtëpinë e familjes, të tjerët bënin turizëm ekolo-
gjik. Fjalët shkapeteshin me ngadalësi në atmosferë. Ata u ndanë shpejt.

   Në orën nëntëmbëdhjetë e tridhjetë, çdo gjë kishte përfunduar. 
Djerzinski përshkoi parkingun i shoqëruar nga një kolege me flokë të gjata 
e të zeza, me lëkurë tepër të bardhë, me gjoks të bollshëm. Ishte pak më e 
madhe në moshë se ai; me sa duket ajo e zëvendësonte në kryesinë e ekipit 
të kërkimeve. Pjesa më e madhe e publikimeve të saj bënin fjalë për genin 
DAF3 të drosophila-s1; ajo ishte beqare.

Në këmbë, përballë Tojotës së tij, ai i shtriu dorën duke i buzëqeshur 
(qysh disa sekonda më parë ai e parashikonte të bënte këtë gjest, ta sho-
qëronte me një buzëqeshje, dhe po përgatitej në mend). Shuplakat e duarve 
të tyre u lidhën duke u shkundur lehtësisht. Paksa vonë, ai mendoi që këtij 
kyçi dore i mungonte ngrohtësia; duke pasur parasysh rrethanat, ata do të 
kishin mundur të përqafoheshin, siç bëjnë ministrat ose disa këngëtarë va-

1  * mizë uthulle, e gjatë 2 mm pasuria gjenetike e së cilës shërben për kërkime
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rietesh. 
 Mbasi u kryen lamtumirat, ai qëndroi pesë minuta në veturën e tij, 

minuta këto që iu dukën të gjata. Pse gruaja nuk e ndezte motorin e veturës? 
Vallë, masturbohej ajo duke dëgjuar Brahms? Apo përkundrazi mendonte 
për karrierën e saj,  për përgjegjësitë e saj të reja, dhe nëqoftëse po, a ishte 
e ngazëllyer? Më në fund, vetura Golf e gjenetistes u largua nga parkingu; 
ai ishte sërish vetëm. Dita kishte qenë e mrekullueshme dhe bënte akoma 
ngrohtë. Në këto javë të fillimit të verës, gjithçka dukej si e gozhduar në një 
palëvizshmëri të ndritshme; megjithatë Djerzinski ishte i ndërgjegjshëm që 
tashmë ditët kishin filluar të shkurtoheshin.

Duke ndezur veturën ai mendoi se kishte punuar në një mjedis të pri-
vilegjuar. Pyetjes: “A mendoni ju, se duke jetuar në Palaiseau, përfitoni prej 
një mjedisi të privilegjuar?”, 63% e banorëve përgjigjeshin: ”Po.” Kjo mund 
të kuptohej; ndërtesat ishin të ulëta, të ndara me gjelbërim. Shumë super-
markete u lejonin njerëzve mundësinë e një furrnizimi të kollajtë me mallra; 
nocioni i cilësisë së jetës dukej gati i tepruar sa i përket Palaiseau-s.

  Në drejtim të Parisit, autostrada e jugut ishte e shkretë. Ai kishte 
përshtypjen thua se ishte në një film fantastik neo-zelandez, i parë gjatë vi-
teve kur ishte student: njeriu i fundit mbi tokë, mbas zhdukjes totale të jetës. 
Diçka në atmosferë thërriste një apokalips të thatë.

Djerzinski jetonte në rrugën Fremicourt qysh prej 10 vjetësh; ai ishte 
mësuar në atë kënd, lagjia ishte e qetë. Në vitin 1993, ai kishte ndjerë ne-
vojën të shoqërohej; diçka që do ta priste në mbrëmje kur kthehej në shtëpi. 
Zgjedhja e tij ishte një kanarinë e bardhë, një zog trembalak. Ai këndonte, 
mbi të gjitha në mëngjez; megjithatë, nuk dukej i gëzuar; por një kanarinë, 
a mund të jetë e gëzuar? Gëzimi është një emocion i dendur dhe i thellë, 
një ndjenjë e plotnimit marramendës përjetuar nga krejt ndërgjegja; diçka 
të ngjashme me dehjen, me ngazëllimin, me ekstazën. Një herë, ai e kishte 
nxjerrë zogun prej kafazit. I terrorizuar, ky kishte lëshuar glasën mbi kanape 
para se të nxitonte drejt grilave në kërkim të portës së hyrjes. Një muaj më 
vonë, ai përsëriti të njëjtën tentativë. Këtë herë, i shkreti shpend, kishte rënë 
nga dritarja; duke amortizuar rënien sa kishte mundur, zogu kishte arritur 
të vendosej në ballkonin e ndërtesës përballë, pesë kate më poshtë. Michel 
ishte i detyruar të priste kthimin e zonjës së apartamentit, duke shpresuar me 
gjithë zemër që ajo të mos kishte mace. Ai mësoi që zonja ishte redaktore në 
20 Anns; jetonte vetëm dhe hynte vonë në shtëpi. Ajo nuk kishte mace.



  Nata kishte rënë; Michel mori shpendin që dridhej nga frika dhe 
i ftohti, i ngjeshur kundrejt një faqe muri prej betoni. Shpesh herë, duke 
nxjerrë jashtë plehrat, ai pati rast të ndeshej sërish me redaktoren. Ajo tundte 
kokën, me sa duket në shenjë mirënjohje; ai tundte të tijën nga ana tjetër. Me 
një fjalë, incidenti i kishte shërbyer të krijonte marrëdhënie me fqinjën; në 
këtë drejtim, ishte mirë.

Nga dritaret e tij mund të dalloheshin nja dhjetë ndërtesa, afërsisht 
treqind appartamente. Në përgjithësi, kur ai kthehej në mbrëmje, kanarina 
fillonte të fishkëllente dhe të cicëronte dhe kjo zgjaste pesë deri në dhjetë 
minuta; pastaj ai ndërronte ushqimin e tij, kashtën dhe ujin. Megjithatë, atë 
mbrëmje, e priti  heshtja. Ai iu afrua kafazit: zogu kishte ngordhur. Trupi i 
tij i vogël, i bardhë, tashmë i ftohtë, shtrihej në njërën anë, mbi shtrojen e 
çakëllit.

Ai hëngri një copë qefulli me nenexhik të markës Monoprix Gourmet 
të cilën e shoqëroi me një verë Valdepenas mediokre. Mbasi hezitoi pak, futi 
kufomën e zogut në një qese plastike, të cilën e rëndoi me një shishe birre 
dhe e hodhi në ashensorin e plehrave. Ç’të bënte tjetër? Një  meshë?

Ai nuk e dinte ku mbaronte ashensori i plehrave me hyrjen e tij të ngu-
shtë (por të mjaftueshme për të mbajtur trupin e një kanarine). Megjithatë 
ai ëndërroi kova plehrash gjigande, të mbushura me filtra kafeje, ravioli me 
salcë e organe seksuale të prera. Krimba të mëdhenj, sa zogu, të armatosur 
me sqepa, sulmonin kufomën e tij. Ata shkulnin gjymtyrët e tij, i copëtonin 
të brendshmet, i nxirrnin kokërdhokët e syve. Ai u ngrit në mes të natës duke 
u dridhur; ora ishte një e gjysmë. Piu tre Xanax. Kështu mbaroi mbrëmja e 
tij e parë e lirisë.

2

Më 14 dhjetor 1900, në një komunikim drejtuar Akademisë së Berlinit 
me titullin Zur Theorie des Geseztes der Energieverteilung in Normalspekt-
num, Max Planck futi për herë të parë nocionin e quantum-it të energjisë, 
që duhej të luante një rol vendimtar në zhvillimin e mëtejshëm të fizikës. 
Mes viteve 1900-1920, nën shtytjen kryesisht të Einstein dhe të Bohr, mo-
delizimet pak a shumë mendjeholla tentuan t’i japin një koncept të ri kuadrit 
të teorive të mëparshme; vetëm në fillim të viteve 20 ky kuadër u paraqit 
pashmangshmërisht i dënuar.

Nëse Niels Bohr konsiderohet si themeluesi i vërtetë i mekanikës kuan-
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tike, kjo nuk vjen vetëm për shkak të zbulimeve të tij personale, por mbi 
të gjitha për mjedisin e jashtëzakonshëm të krijimtarisë, të dinamikës inte-
lektuale, të lirisë së mendimit dhe të miqësisë që ai diti të krijonte përreth 
tij. Instituti i fizikës në Kopenhagen, i themeluar prej Bohr më 1919, duhej 
t’i hapte krahët gjithë asaj çka fizika europiane priste prej kërkuesve të rinj. 
Heisenberg, Pauli, Born, morën njohuritë e para në këtë Institut. Pak më i 
moshuar se të tjerët, Bohr ishte i zoti t’i kushtonte orë të tëra diskutimesh 
detajeve të hipotezave të tyre, me një ndërthurje të vetme të mprehtësisë 
filozofike, dashamirësisë dhe rreptësisë. I saktë, ndonjëherë edhe maniak, 
ai nuk toleronte asnjë përafërsi në interpretimin e eksperiencës; megjithatë, 
asnjë ide e re nuk i dukej apriori e çmendur, asnjë koncept klasik nuk i dukej 
i paprekshëm. Atij i pëlqente të ftonte studentët në shtëpinë e tij në fshat, 
në Tisvilde; priste e përcillte shkencëtarë të disiplinave të ndryshme, poli-
tikanë, artistë; diskutimet kalonin lirisht nga fizika në filozofi, nga historia 
në art, nga religjoni në jetën e përditshme. Asgjë e krahasueshme nuk kishte 
ndodhur qysh në fillimet e epokës së  mendimit grek. Pra, në këtë kontekst 
të jashtëzakonshëm u përpunuan mes 1923 dhe 1927, termat kryesorë të 
interpretimit të Copenhagen-it, që zhvleftësonte në një masë të madhe kate-
goritë e mëparshme të hapësirës, shkakësisë dhe kohës.

Djerzinski nuk kishte arritur aspak të rikrijonte rreth tij një fenomen 
të tillë. Mjedisi në gjirin e ekipit të kërkimeve që ai drejtonte, ishte as më 
shumë e as më pak, një ambient zyre. Larg idesë që ata ishin Rimbaud të 
mikroskopit, siç dëshiron t’i paraqesë një publik sentimental, kërkuesit e 
biologjisë molekulare shpesh herë janë teknicienë të ndershëm, pa ndonjë 
gjeni, që lexojnë Le Nouvel Observateur dhe ëndërrojnë të shkojnë me pu-
shime në Grenlandë. Kërkimi në biologjinë molekulare nuk nevojit asnjë 
krijimtari, asnjë shpikje; në realitet, është një veprimtari pak a shumë krejt 
rutinore, që kërkon vetëm aftësi intelektuale të zakonshme të rendit të dytë. 
Njerëzit bëjnë doktorata, mbështesin teza, ndërkohë që një diplomë pjekurie 
plus dy vjet studime universitare do të mjaftonin gjerësisht për të përdorur 
aparatet. “Për të pasur idenë e kodit gjenetik,- i pëlqente Desplechin-it të 
thoshte, drejtorit të departamentit të biologjisë së CNRS2,- për të zbuluar 
principin e sintezës së proteinave, aty, po, duhej lagur pak këmisha. Bile 
ju do të vini re se është Gamow, një fizikan, që futi i pari hundën në këtë 
çështje. Por deshifrimi i ADN, pfff... Deshifrohet e deshifrohet. Bëhet një 

2  Qendra Kombëre e Kërkimeve Shkencore



molekulë, pastaj një tjetër. Të dhënat futen në kompjuter, kompjuteri lloga-
rit nën-sekuencat. Dërgohet një faks në Kolorado; ata bëjnë genin B27, ne 
bëjmë genin C33. Tip kuzhine. Herë pas here, ka një progres të parëndësi-
shëm të aparaturave; në përgjithësi kjo mjafton që t’ju jepet çmimi Nobel. 
Sajim, shaka, ja çfarë është.”

Pasdrekja e 1 korrikut ishte e nxehtë, sa të merrte frymën; një prej atyre 
pasdrekeve që mbarojnë keq, ku reja shpërthen, duke shpërndarë trupat e 
zhveshur. Zyra e Desplechin-it ishte me pamje nga moli “Anatole France”. 
Në anën tjetër të Senës, mbi molin Tuileries, disa homoseksualë qarkullonin 
në diell, diskutonin dy nga dy ose në grupe të vogla, ndanin peshqirët e tyre. 
Pothuajse të gjithë ishin të veshur me string. Muskujt e tyre, të lyer me vaj 
plazhi, shkëlqenin në dritë, vithet e tyre ishin të shndritshme dhe të lakuara. 
Duke biseduar, disa ngjeshnin mbas najlonit të stringut organet seksuale, ose 
rrëshqisnin një gisht, duke zbuluar qimet e pubisit, majën e fallusit. Pranë 
hapësirës me xhama, Desplechin kishte instaluar një dylbi. Sipas fjalëve, ai 
vetë ishte homoseksual; realisht, prej disa vitesh, mbi të gjitha ai ishte një 
alkoolist mondan. Një pasdreke të ngjashme me këtë, me syrin ngjeshur mbi 
xhamin e dylbive, ai kishte tentuar dy herë të masturbohej, duke fiksuar me 
ngulm një adoleshent që kishte lënë të bjerë stringun e tij, penisi i të cilit 
bëri një ngritje mallëngjyese në atmosferë. Seksi i vet kishte rënë, i flashkët 
e i rrudhur, i thatë; ai nuk kishte këmbëngulur.

Djerzinski mbërriti në orën gjashtëmbëdhjetë fiks. Desplechin kishte 
kërkuar ta takonte. Rasti i tij e intrigonte. Ishte mëse normale që një kërkues 
të marrë një vit pushim për të punuar pranë një ekipi tjetër në Norvegji a 
Japoni, në një nga ato vende të mbrapshta, ku dyzetvjeçarët mbysin veten 
në masë. Të tjerët - dhe kjo kishte ndodhur shpesh gjatë “viteve Mitterrand”, 
vite ku grykësia financiare kishte arritur përmasa të papara – viheshin në 
kërkim të kapital-riskut dhe formonin një shoqëri me qëllim që të tregtonin 
këtë apo atë molekulë; disa bile kishin ngritur për një kohë të shkurtër pasuri 
të rehatshme, duke futur në punë poshtërsisht njohuritë e marra gjatë dhjetë 
viteve të kërkimit pa bereqet. Por gatishmëria e Djerzinskit, pa projekt, pa 
qëllim, pa më të voglin fill të justifikimit, dukej e pakuptueshme. Dyzet 
vjeç, ai ishte drejtor i kërkimeve, pesëmbëdhjetë shkencëtarë punonin nën 
urdhërat e tij; vetë varej –  në mënyrë krejt teorike – vetëm prej Desplechin-
it. Ekipi i tij arrinte rezultate të shkëlqyera dhe konsiderohej si një nga eki-
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pet më të mira europiane. Si përfundim çka nuk shkonte? Desplechin sforcoi 
dinamizmin e zërit të vet: “A keni ju projekte?” Mbas një heshtje që zgjati 
tridhjetë sekonda, Djerzinski foli thjesht: “Të reflektojmë.” Filloi keq. Duke 
u sforcuar që të dukej i qeshur vazhdoi: “Mbi planin personal?“ Duke nguli-
tur fytyrën serioze me tipare të theksuara, sytë e trishtuar që kishte përballë, 
papritmas ai e ndjeu veten të mbuluar nga turpi. Mbi planin personal, çka? 
Ishte ai vetë që kishte shkuar të kërkonte Djerzinski-n, pesëmbëdhjetë vjet 
më parë në universitetin e Orsay-it. Zgjedhja e tij doli e shkëlqyeshme: kër-
kuesi ishte i saktë, i rreptë, shpikës; rezultatet e mbledhura ishin në numër 
të konsiderueshëm. Nëqoftëse CNRS kishte arritur të ruajë një nivel të mirë 
europian në kërkimet e biologjisë molekulare, pjesa më e madhe i detyrohej 
atij. Kontrata kishte dhënë gjerësisht frutat e saj.

   “Natyrisht, përfundoi Desplechin, ju mund të vazhdoni ta përdorni 
sistemin tonë informatik. Ne do të lëmë të aktivizuar kodet tuaja të hyrjes 
për rezultatet e mbledhura në server, dhe urën Internet të qendrës; e gjitha 
kjo për një kohë të pacaktuar. Nëqoftëse keni nevojë për gjë tjetër, jam në 
dispozicionin tuaj.”

Mbas largimit të tjetrit, ai u afrua përsëri tek hapësira me xhama. Djer-
sinte lehtësisht. Mbi mol përballë, një i ri brun, i tipit afrikano-verior po 
hiqte pantallonat e shkurtra. Biologjia themelore kishte vërtetë probleme. 
Biologët mendonin dhe reagonin sikur molekulat të ishin elemente mate-
riale të ndara, të lidhura vetëm nëpërmjet tërheqjes dhe shtytjes elektro-
magnetike; ai ishte i bindur se asnjëri prej tyre, nuk kishte dëgjuar të flitej 
mbi paradoksin EPR3, eksperiencat e Aspektit; asnjëri nuk ishte lodhur të 
informohej mbi progreset e bëra në fizikë qysh prej fillimit të shekullit; kon-
ceptimi i tyre mbi atomin kishte mbetur pak a shumë ai i Demokritit. Ata 
grumbullonin të dhëna, të rënda dhe të përsëritura, me të vetmin qëllim 
që të nxirrnin zbatime industriale të menjëhershme, pa qënë kurrë të ndër-
gjegjshëm që boshti konceptual i hapit të tyre ishte i minuar. Djerzinski dhe 
ai vetë, përveç formimit si fizikanë, ishin mesa duket të vetmit në CNRS 
që e kishin kuptuar këtë gjë; sapo do të trajtoheshin realisht bazat atomike 
të jetës, themelet e biologjisë aktuale do të fluturonin në hava. Desplechin 
meditoi mbi këto pyetje atëherë kur mbrëmja po zbriste mbi Senë. Ai ishte i 
paaftë të imagjinonte udhët që mund të merrte mendimi i Djerzinskit; nuk e 
ndiente veten në gjendje të diskutonte me të. Ai po shkonte te të gjashtëdhje-
3  Paradoksi Einstein-Podolsky-Rosen u krijua me qëllim që të kundërshtojë teorinë e Copen-
hagen-it mbi fizikën kuantike



tat; në planin intelektual i dukej vetja i mbaruar. Homoseksualët kishin ikur, 
tani moli ishte i shkretë. Ai nuk e mbante në mend ereksionin e tij të fundit; 
priti vetëtimën.

3

Vetëtima shpërtheu rreth orës njëzetenjë. Djerzinski dëgjoi shiun, duke 
rrufitur hurthe të vogla konjaku të gamës së ulët. Sapo kishte mbushur dyzet 
vjeç: a ishte ai viktimë e krizës së dyzetave? Duke patur parasysh përmirë-
simin e kushteve të jetës, dyzetvjeçarët janë sot në formë të plotë, fiziku i 
tyre është i shkëlqyeshëm;  shenjat e para që tregojnë – sa ato të paraqitjes 
fizike, po aq edhe ato të reagimit të organeve, që trupi u kërkon sforcim – 
se një fazë sapo u kapërcye, se zbritja e gjatë drejt vdekjes sapo filloi, janë 
shenja që shfaqen në të shumtën e rasteve, rreth moshës dyzetepesë, madje 
pesëdhjetë vjeç. Mes të tjerash, e famshmja krizë e dyzetave, është shpesh 
e lidhur me fenomenet seksuale, në kërkim të papritur dhe frenetik të trupit 
të vajzave të reja. Në rastin e Djerzinskit, këto konsiderata ishin jashtë çdo 
diskutimi; seksi, atij i shërbente vetëm për të urinuar, kaq.

  Të nesërmen ai u zgjua rreth orës shtatë, mori në bibliotekën e vet 
librin Pjesa dhe e Gjitha, autobiografia shkencore e Verner Heisenberg-ut, 
dhe u drejtua në këmbë nga Champ-de-Mars. Agu ishte i qartë dhe i freskët. 
Këtë libër ai e kishte qysh në moshën shtatëmbëdhjetë vjeç. I ulur nën një 
çinar të  shëtitores Victor-Cousin, ai rilexoi një pjesë të kapitullit të parë, ku 
Heisenberg, duke përshkruar kontekstin e viteve të tij të formimit, tregonte 
rrethanat e takimit të tij të parë me teorinë atomike: 

“Kjo duhet të ketë ndodhur mendoj, në pranverë të 1920. Dalja prej 
Luftës së Parë Botërore kishte mbjellë turbullim dhe konfuzion te të rinjtë e 
vendit tonë. Brezi i vjetër, thellësisht i zhgënjyer nga disfata, i kishte lëshuar 
frenat prej duarve të veta; dhe të rinjtë mbledheshin në grupe, në komunitete 
të vogla ose të mëdha, për të kërkuar një udhë të re, ose të paktën një busull 
të re që do t’i orientonte, sepse e vjetra ishte copëtuar. Kështu pra, në një 
ditë të bukur pranvere, e gjeta veten në një grup prej dhjetë a njëzetë sho-
kësh. Nëse më kujtohet mirë, kjo shëtitje na fuste mes kodrinave që rretho-
nin bregun perëndimor të liqenit të Starnberg-ut; sa herë që një shteg me një 
ngjyrë të gjelbërt të shndritshme shfaqej në linjat e ahut, ky liqen shpalosej 
majtas mbi kokat tona dhe dukej sikur shtrihej deri tek malet që formonin 
shtratin e peizazhit. Ishte pikërisht gjatë kësaj shëtije, që çuditërisht bëra 
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diskutimin e parë mbi botën e fizikës atomike, diskutim, i cili duhej të kishte 
një domethënie të madhe në rrjedhën e karrierës sime të mëvonshme.”

  Nga ora njëmbëdhjetë, vapa ishte më e madhe. Kur u kthye në 
shtëpi, Michel u zhvesh krejtësisht para se të shtrihej. Në tri javët që vijuan, 
lëvizjet e tij u zvogëluan jashtëzakonisht. Mund të imagjinojmë që peshku, 
duke nxjerrë nganjëherë kokën për të thithur ajrin, shikon për një çast një 
botë ajrore, krejtësisht të ndryshme – parajsore. Dihet se ai do të duhej të 
rikthehej në universin e tij të algave, ku peshqit gëlltisin njëri tjetrin. Por 
për disa sekonda ai do të kishte patur intuitën e një bote tjetër, një botë të 
përkryer – botën tonë.

Në mbrëmjen e 15 korrikut, ai i telefonoi Bruno-s. Në sfondin e  një 
muzike jazz cool, zëri i të vëllait lëshonte një mesazh subtil të gradës së 
dytë. Bruno ishte viktimë e krizës së dyzetave. Ai vishej me një pardesy 
lëkure dhe linte mjekër. Me qëllim që të tregonte se e njihte jetën, ai shpre-
hej si një personazh serish policeske të zonës së dytë; tymoste cigarillos dhe 
muskulonte barkun. Por sa i përkiste atij, Michel  nuk besonte aspak në këtë 
shpjegim të “krizës së dyzetave”. Një burrë, viktimë e krizës së dyzetave 
kërkon thjesht të jetojë, të jetojë pak më shumë; ai kërkon vetëm një zgja-
tues të vogël. E vërteta në rastin e tij ishte se ai nuk mundej më;  thjesht nuk 
shikonte më asnjë arsye të vazhdonte.

Po këtë mbrëmje ai gjeti një fotografi, të bërë në shkollën fillore të 
Charny-it dhe nisi të qajë. I ulur në bangën e tij, fëmija mbante hapur në 
dorë një libër shkolle. Ai fiksonte spektatorin duke buzëqeshur, i mbushur 
me gëzim dhe kurajo; dhe çuditërisht, ky fëmijë ishte vetë ai. Fëmija bënte 
detyrat, mësonte mësimet me seriozitetin e atij që beson. Ai hynte në botë, 
e zbulonte atë dhe bota nuk e frikësonte; ishte gati të merrte vendin që i 
takonte në shoqëri. E gjithë kjo mund të lexohej në shikimin e fëmijës. Ai 
mbante veshur një grykëse me jakë të vogël.

Për disa ditë me radhë ai e ruajti fotografinë afër vetes, mbështetur 
mbi abazhurin e dhomës. Koha është një mister banal dhe çdo gjë ishte në 
rregull, mundohej t’i thoshte vetes; shikimi fiket, gëzimi dhe besimi zhdu-
ken. Mbi ballin e fëmijës ishte vizatuar një depresion i vogël i rrumbullakët 
– shenjë e mbetur nga lija e qenit; kjo shenjë kishte përshkuar vitet. Ku 
gjendej e vërteta? Të nxehtit e drekës mbushte dhomën.

  Nga frëngjishtja: Eva hila



Chi‘i

Po ia hedh fytyrës edhe një shtresë livandë, para se të hap derën për 
zonjën Fu. Se nuk i dihet kurrë.

Fytyra e saj është e rrumbullakët dhe e lëmuet si pjatë, sytë ndërkaq si 
të pikturuar me tush mbi lëkurën e ndritshme, flokët e dendur e të zez, të 
hedhur mbi supet e brishtë, veshur ka një kostum të kaltërtçelët.

E mrekullueshme, sikur një stjuardesë kineze, sikur dëgjoj unë pësh-
përimën tënde.

Zotëri Wels? pëshpëritë ajo. Unë jam mpirë si një torollak, e shtrij 
dorën në drejtim të saj, ajo e merr dorën time si me drojë në të sajën sikur 
të ishte një objekt i pakëndshëm. Unë e ndiej praninë e eshtrave të brishtë 
brenda dorës sime.

Kam përshtypjen sikur mua më duhet të përfundoj ato çaste një vepër 
arti akrobatik, një akt që nuk e kisha ushtruar sa kohë: t’i bëj ftesë një gruaje 
në banesën time.

Zonja Fu më falë një buzëqeshje përmes buzëve të saja të shminkuara 
me përsosmëri, ajo heq këpucët qysh në prag të derës dhe zë të ecën nëpër 

Doris Dörrie (Hannover, 1955) është regjisore, 
shkrimtare dhe producente gjermane. Ka stu-
diuar për teatër dhe film në Kaliforni  dhe 
New York. Më pas fillon studimet për film 

dhe televizion në München. Paralel me angazhimin e 
saj në botën e kinematografisë, merret edhe me artin e 
të shkruarit . Shkruan tregime dhe romane. Librat e saj 
janë vlerësuar disa herë me çmime prestigjioze. Kri-
tika është e një mendimi se Doris Dörrie është një nga 
penat më të shquara të letërsisë bashkëkohore  gjer-
mane. Librat më të njohur të saj janë: Çfarë doni nga 
unë?, Burri i ëndrrave të mia, Fustani i kaltër, Sam-
sara, nga i cili është shkëputur tregimi i mëposhtëm. 

Doris Dörrie
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parket me mbathëset prej najloni në korridorin e banesës sime.
Nuk ia dal ta mbledh vetën, ngatërrohem në këpucët e saj; “Robert 

Clergeric” lexoj markën e këpucëve, të shtypur me një të artë të zbehtë. 
Përmbi gjashtëqind marka duhet të paguash për këso lloj këpucësh, se 
përmes teje, e dashur grua, unë u pata bërë ekspert për të tilla gjëra. Imelda 
ime e vogël, kështu të pata pagëzue simbas Imelda Marcos dhe këpucëve 
të saj legjendare; mua kjo më ngjante paksa qesharake, por ty s’të dukej 
kështu.

Zonja Fu ngrin vështrimin në sandalet e mia, unë i zbath ato përmes 
një refleksi të atypëratyshëm, parketi i ngrohtë më ngjitet për këmbësh të 
zbathura. Në vesh më vjen fërkimi i mbathëseve të saj të najlonta, ajo ndalet 
pranë pasqyrës së gardërobës dhe më zhbiron me një shikim plot pritje.

Ju lutem, futemi tutje.
Unë kaloj krejt afër saj, gati sa nuk fërkohem për trupin e saj në këtë 

korridor të ngushtë si një gyp. Zonja Fu është ca më e shkurtër se ti. Shikimi 
im shëtit mbi flokët e saj të zez si nëpër një natë të errët. Dera e radhës qe ajo 
e dhomës së fjetjes, por unë atë nuk e hap njëherë, jo tani për tani.

E shoqëroj atë deri në kuzhinë, të cilën e kam rregulluar aq me kujdes 
sa gati më krijon të dridhuna. Nuk jam duke e lodh kryet aq shumë që aty 
mungon makina për larjen e enëve, se ti ma rrëmbeve dhe ike, edhe ashtu ka 
kohë që nuk kam ngrënë në shtëpi, dhe nëse më zë uria, atëherë marr diçka 
dhe ha në këmbë aty pranë frigoriferit. Brendësia e frigoriferit, tani, ka një 
renditje të rregullt: as doza të lëna përgjysmë të jogurtit, as të margarinës me 
përbërje të përgjysmuar të përqindjes së yndyrës, as copëra letre të ngjitura 
enkas me “ty të lejohet”, as Tofu tashmë të mykura dhe bërllok tjetër si këto. 
Disa shishe birrë, mishra, gjalpë, djathë Gouda, gjithçka, vërtetë gjithë çfarë 
i duhet një mashkulli.

Zonja Fu nxjerr një busulle dhe një bllok nga çanta e saj. Si ndjeheni 
ju në këtë hapësirë? Më shtron një pyetje sikur doktori në çaste të një ana-
mneze.

Oh... fort mirë, me ju thënë të drejtën, fort mirë.
Ajo më këqyrë kalimthi me ata sytë e saj të mbyllët, si mëlmesë e bërë 

nga soja.
Unë... unë kam zier, më parë, me kënaqësi, dua të plotësoj më tutje, 

veçanërisht kinezisht. 
Zonjës Fusu kjo s’i bën fare përshtypje. Ju jeni lënduar shpesh në këtë 



hapësirë. Nuk është pyetje, është një mendim i prerë i saj.
Gjatë zierjes, mendoni Ju?
Përgjithësisht.
Mua më bijnë supet, mbetem duke vështruar majat e gishtave të këm-

bëve. E përse pyesni?
Oh, thotë zonja Fu plot objektivitet, banesa juaj është një Li-banesë, e 

orientuar nga jugu, kuzhina juaj ndërkaq gjendet në këndin verilindor dhe 
me këtë vërtetohet se ky është një kënd dhe një vendhapësirë e predestinuar 
për fatkeqësi dhe keqkuptime. Këtu do të duhej të ngjante vetëm një mini-
mum aktivitetesh. Për një kuzhinë, ky kënd është krejt i papërshtatshëm. Ju 
mund të flisni shlirë se jeni një njeri me fat që deri tani keni shpëtuar i gjallë 
së këndejmi. Ajo buzëqesh ëmbël dhe prek me majegishti busullën. Bëhem 
i pasigurt. Jeni mirë? pyet ajo prajshëm, e unë tashmë i afrohem asaj sikur 
në hipnozë, shtyj flokët e mia prapa veshi, e dredhoj kokën dhe i prezantoj 
asaj, sikur qeni që sjell shkopin, një vazhgë plage pak përmbi tëmthin. Ishte 
një pjatë e përfundme që më goditi, i sqaroj asaj.

Zonja Fu kërruset pak dhe kundron vazhgën me interes. Zonja Fu lëshon 
një aromë të rrallë, diçka si lagështi, diçka si aromë pylli të vjetër apo si ato 
bimët kacavjerrëse, gati gati si një dozë e hapur me copëra bambuje. Fustani 
i saj i kaltër ngrihet dhe bie para syve të mi si det kinez, e me gishtin e saj të 
brishtë si një petale lule, ajo përshkon vazhgën, as me ashpërsi as me lehtësi 
të tepruar. Qe gjashtë muaj nuk më ka prekë dorë njeriu. Edhe njëherë, isha 
gati t’i thosha, edhe njëherë ju lutem, përsëritni këtë akt.

Kjo nuk më befason mua fare, thotë zonja Fu, e lëshon dorën poshtë, 
largohet paksa nga unë e mbështetet për frigoriferi, të cilin ti nuk ma rrëm-
beve për faktin se ai tashmë është zënë aq shumë nga vjetërsia dhe gjithë 
kohën lëshon atë tingëllimën e neveritshme si zgjua grenzash.

Në heshtje shpërvjel mëngën e këmishës sime, i shkoj asaj pas dhe i 
tregoj një vazhgë timen me një të mavitë të zbehtë në pjesën e epërme të 
krahut.

Një gotë verë.
Ajo pohon plot mirëkuptim.
Gruaja ime e ka pasur për dëshirë të hedhë enët përreth, i them unë 

me grimasë, tashti e di së pakut përse. E tëra për shkak të ambientit të 
gabueshëm.

Kjo kuzhinë është një hapësirë e rrezikshme, nënvizon zonja Fu, shumë 
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e rrezikshme. Kur jeni i lindur?
Më 7.7.59.
Zonja Fu qeshet mejtueshëm.
Pesëdhjetë e nënta, kjo tashti duket kaq e largët. Të kujton pllakat e 

gramafonit dhe Beatlesët.
Zonja Fu zë e ulet në tavolinën e kuzhinës, pikërisht në vendin tënd. 

Ajo vizaton me nxitim diçka në bllokun e saj. Më zë dëshira që ti të ishe 
këtu e pranishme e ta kundroje atë se ku rri ulë. Flokët e saj të zez i për-
shtatën më mirë tapetave të verdhë. Ajo rri ulë aty, thuajse aty ka qenë prej 
kohësh e sikur të rrinte ulë aty në secilën ditë. Me sa duket, ajo aty do të 
pinte çajin për kafjall në vend të kafes, dhe lëkura e saj do të dukej më e 
hijshme në mëngjes se sa lëkura jote, mirëpo, cili do të ishte vërtet dallimi 
i madh mes jush?

Këtë pyetje, përnjëmend, unë e shtroj gjithnjë, kur unë-edhe pse rrallë- 
shoh një grua e cila do të mund të më pëlqente. Vallë, do të isha unë një 
tjetër njeri pranë saj? Apo mos vallë edhe zonja Fu një ditë prej ditësh do 
të më kundronte dhe qortonte si një tip i shurdhët, egocentrik dhe do të më 
gjuante me enë kuzhine?

Shikimi i zonjës Fusu bie mbi duart e mia të gjera, të cilat rrinë shtrirë 
vetëm pak centimetra larg bllokut të saj. Ato duar kanë shëtitur mbi lëkurën 
tënde dhe më herët edhe mbi lëkurat e disa grave të tjera, por të uritura ato 
kanë qenë vërtetë vetëm mbas lëkurës tënde. Mbasi ti ike, një kohë ato duar 
mezi kanë përballuar vuajtjen e mungesës tënde. Ato nuk e dinin ku t’ia 
gjenin vetes çaren. Filluan bile edhe të dridhen. Medikamentet qetësuese 
ndihmuan një kohë. Por, ka kohë që unë dy herë në javë shkoj në spitalin 
qendror, në stacionin intensiv dhe duart e mia i shoh tek u bëjnë masazh 
trupave të njomë të foshnjave të lindura para kohe. Shkenca ka zbuluar se 
masazhi i rregullt që u bëhet foshnjave herake, dyfishon mundësinë e sh-
timit të peshës së tyre. Duart e mia ndihmojnë ato foshnja të mbijetojnë.

Një ditë prej ditësh ti nuk dëshiroje dot të të prekja, dëshiroje të bise-
donim. Po unë nuk kisha send për të thënë. Unë isha i kënaqur.

Me duart e mia të dezinfektuara me kujdes, të ngrohta, depërtoj përmes 
mëngëve të plastikës të inkubatorit sikur brenda një trupi. Së pari filloj të 
përkëdhel kokën e foshnjës, fytyrën e vockël, krejt ngadalë, gjashtë herë 
me radhë, ashtu siç më kanë udhëzuar, mandej qafën, supet sa të vremçit, 
shpinën, vithet, këmbët dhe krahët, së fundi barkun. Krejt njëtrajtshëm e me 



kujdes sikur të hekurosësh një këmishë. Duarve të mia i ikën të dridhunit. 
Ndiej të qetësohem. Ato çaste nuk ndiej të përmallohem për ty.

Numri juaj i lindjes është pesëshi, elementi juaj toka, drejtimi juaj 
hapësinor verilindja, thotë zonja Fu dhe kafshon mendueshëm lapsin në 
dorë.

Pra, këtu në anën verilindore të kuzhinës gjendet këndi im ideal.
Oh, jo, më kundërshton zonja Fu me forcë. Një qëndrim i gjatë në këtë 

hapësirë juve ju dobëson deri në shterim.
O po, them unë dhe lëshoj kryet në pllakën e tryezës, qysh tani ndje-

hem i lodhun. Së poshtmi unë dëftoj një njollë të zezë, të çrregullt në formë, 
përfundi mjekrës së saj, e cila ngjan me një mizë që noton në qumësht.

Do të më sulmonit edhe ju me pjata? Pyes unë.
Ajo mënjanon kokën anash dhe më buzëqesh magjishëm. Këtu në këtë 

dhomë mund të ngjajë diçka e tillë, thotë ajo, po, ka mundësi.
Pra, të shkojmë tutje, i them unë, para se dora ime të zgjatet pa vullne-

tin tim e të prek njollën e saj nën mjekër.
Si dy hulumtues xhunglash dalim në korridorin e gjatë e të errët, zonja 

Fu prinë me busullën në dorë.
Para se të mbërrijmë derën e dhomës së ndejës unë nxitoj të them: edhe 

unë e kam lënduar gruan time me një thikë perimesh, i kam bërë një prerje 
në llërën e dorës. Dhe njëherë të vetme e kam goditë me bisht fshese në 
kokë.

Në kuzhinë?
Edhe këtu në korridor.
Korridori nuk ka dritare, thotë zonja Fu qortueshëm, këtu nuk mundet 

asnjë Chi’i të qarkullojë lirshëm, këtu stagnon dhe vdes, në çastin që të 
mbyllen të gjitha dyert.

Të mbyllim dyert e kemi nga prindërit. Ata gjithmonë na thoshin me 
ulërimë mbyyyyylleeeni derën! Unë e qoj zërin dhe e ndërpres aty për aty, 
kam ndjesinë se veshët e brishtë të zonjës Fu mund të lëndohen nga ulërima 
ime, e ajo megjithatë më dhuron një grimasë në korridorin gjysmë të errët, 
aty ku Chi’i gati fare nuk rrjedh. Të dy qëndrojmë aty dhe këqyremi mes 
vete, mua më vjen erë Eau Sauvage dhe zonja Fu lëshon aromë të pyllit me 
bambu, deri sa vjen një moment e unë çmpihem dhe hap derën e dhomës së 
ndejës.

Duket e thatë dhe e pabanuar. Juno ka rrëmbyer kauçin e lëkurtë dhe 
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të dy fotelet, në regalin e librave shihen shkuljet e librave sikur furtuna që 
rrëzon lisat. Ato mobilie që kanë mbetë janë të shpërndara nëpër parket, 
tepihun Gabeh e kam pasë vërtet për qejfi, po ti e rrëmbeve edhe atë, e sa 
ishim bashkë kurrë nuk ia ke hedhë një sy. Në javët e fundit nuk mund të të 
kuptoja fare, as që mund të merrja me mend ndryshimin tënd. Tek atëherë 
kur ti ike, unë zura të të shoh qartë, ti ishe papritmas kudo në banesë, të 
dëgjoja, ndieja aromën tënde, të shihja me cep të syrit duke u përbiruar afër 
meje. Gati sa nuk po çmendesha.

Zonja Fu ma tërheq vëmendjen në drejtim të dy dritareve të mëdha që 
rrinë përballë njëra-tjetrës. Gjithashtu një konstelacion i papërshtatshëm, 
thotë ajo duke kërkuar falje dhe me krahët e saj bën një lëvizje elegante në 
ajër prej një dritareje në drejtim të tjetrës, se Chi’i nuk mund ta përmbledhë 
veten në një hapësirë kaq të madhe, fluturon përmes kësaj hapësire të gjerë 
tek dritaret dhe juve ju bën të paqetë dhe nevrik.  

A mund ta bëni këtë edhe njëherë?
Çfarë?
Këtë lëvizje. Do t’provoj ta bëj simbas jush. Ajo qesh me kursim. Një 

përndritje me nuancë rozë i bie mbi mollëza, sikur t’ia kisha puthë ato.
Ju lutem të më ndihmoni.
Ajo sapo ka zhveshë xhaketën e kostumit dhe e hedhë mbi kauç. Për-

fundi xhaketës ajo ka të veshur një bluzë të bardhë që i rri ngjitë për trupi. 
Po, të vegjël, të ngjeshur janë gjinjtë e saj-i shikoj përmes syrit tënd, deri 
atje kam mbërri.

Zonja Fu ngritë nga dyshemeja regalin e librave, e zhvendosim në midis 
të hapësirës. Perla të djersëve të imta shndritin në ballin e zonjës Fu, flokët 
e saj të dendur valëzojnë si përmes një llupe që ngadalëson kohën. Dëftohet 
se tashti është më mirë, thotë ajo, Chi’i do të duhet tani të qarkullojë në 
rreth. Ma sillni një foto të një të afërmi tuaj tashmë të vdekur.

Mirëpo, prindërit unë i kam ende gjallë, belbëzoj pa dashje.
E pra, ma sillni një foto të dikujt tjetër nga të vdekurit tuaj.
Kjo është një hapësirë e pesë Shpirtrave, sqaron zonja Fu, është ab-

solutisht e domosdoshme, një foto të paraardhësve tuaj ta vendosim këtu, 
e t’ua tregojmë shpirtrave ku e kanë vendin, përndryshe ata do të shfaqen 
vijimisht deri sa ju të keni lajthitur mendsh.

Moment, them unë, shkoj dhe nga një sirtar nxjerr një foto tënde. Flokët 
tuaja rrëzëllejnë si ari në diell, sytë tu të kaltër xixëllojnë, lëkura jote është 



e lëmuet dhe e diellosur, lëshon aromë deti. Unë përkëdhel këmbën tënde 
përgjatë deri tek kthesa e vitheve, të cilat i dua aq shumë, lëshohem afër 
kërthizës, e ngadalë në mes të këmbëve.

Tezja ime, them unë.
Zonjës Fu nuk i lëkundet qepalla. Ka vdekë? Pyet ajo profesionalisht.
Po, them unë me vendosmëri, po.
Mirë. Zonja Fu vështron nga busulla, mandej lëshohet në gjunjë dhe ty 

të vendosë afër Palmes Yucca. Prej tani e tutje ajo do t’ju lë të qetë, thotë 
ajo e lehtësuar.

Përnjëmend?
Ajo më afrohet dhe më përkëdhel krahun pa të keq. O, posi, do ta shih-

ni edhe vetë.
Mua padashur më mbushen sytë. Prej që ti më braktise, asnjëherë të 

vetme nuk kam qarë, asnjëherë. Me zemërim qoj dorën t’i fshij sytë.
Lëreni! Më thërret zonja Fu me shqetësim dhe më hidhet në krahë. Ka 

zënë të ndikojë menjëherë! Thërret prapë me kënaqësi dhe me njërën dorë 
më ndrydhë mbaskrejen deri sa unë afroj kokën përpara dhe pak kërrusem. 
Sumbulla loti bijnë në parket.

Më vjen keq, them unë duke dënesur.
O, jo, kjo është Chi’i-ja. Kjo është mirë kështu, shumë mirë. Uji i bën 

ndikim elementit tuaj të tokës. Ju do të duhet ta vendosni këtu një enë qelqi 
me peshq të artë, apo thjeshtë një vazo me ujë...

Apo të ulërijë, them unë dhe provoj të buzëqesh.
Zonja Fu lëshon krahun poshtë. Me dhembje të thellë unë përmallohem 

për dorën e saj në flokët e mia. Ajo mbledh busullën dhe bllokun, shkon tek 
kauçi, e merr xhaketën e kostumit dhe ia hedh një vështrim orës.

Dhoma e fjetjes, them unë, ne duhet të kalojmë edhe nga dhoma e 
fjetjes, them me nxitim.

Për një të dhjetën e sekondës unë pothuajse jam i bindur se ne do të të 
befasojmë ty në dhomën e fjetjes. Ti je e shtrirë në krevat dhe fle. Zgjohesh 
e shastisur, picërron sytë me forcë sa që ata duken më të ngushtë se të zon-
jës Fu. Më fal, e dashur, kjo është zonja Fu, Eksperte e Feng-Shui, ne do të 
dalim pas pak nga dhoma. Feng Shui? Përsëritë ti përgjumshëm.

Arti kinez i të banuarit. Zonja Fu do të na tregojë, se si ne përsëri në 
këtë banesë do të jemi të lumtur.

Oh, oh, thotë zonja Fu dhe shkundë kokën.
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Chi’i jo i mirë, apo? Pyes unë.
S’ka fare Chi’i. Sha.
Sha, përsëris unë.
Sha. Energji negative. Zonja Fu duket si e goditur. Kjo është një hapë-

sirë e gjashtë Mallkimeve.
Unë ofshaj plot histeri. Hapësira të fatkeqësive dhe keqkuptimeve, 

hapësira të pesë fantazmave dhe gjashtë mallkimeve, ky është kulmi.
Unë nuk kam dorë në këtë, thotë zonja Fu plot paragjykim, ju e keni 

kërkuar një banesë të këtillë.
Jo unë. Gruaja ime. Ne heshtim.
Unë flej kaherë në dhomën e ndejës, flej në kauç, them dhe e tërheq 

derën e dhomës së fjetjes për ta mbyllur, e korridori errësohet prapë. Unë... 
gruaja ime... unë rrudh supet, unë jetoj i vetmuar qe gjysmë viti...

Është shumë e vështirë të jetosh i lumtur në këtë banesë, më drejtohet 
zonja Fu.

Ju jeni e mendimit se e gjitha është pasojë e Chi’isë?
Zonja Fu buzëqesh mistershëm, e unë e ndiej frymëmarrjen e saj të më 

përshkojë si një re e ngrohtë.
Përnjëmend  jeni e bindur se gruaja ime ende do të ishte këtu në qoftë 

se ne herë pas here do të hapnim derën, do të vendosnim një enë qelqi me 
peshq të artë dhe sikur ne të mos ishim futë në kuzhinë?

Zonja Fu nuk përgjigjet. Vështron busullën. Fytyra e saj duket si hënë 
në korridorin e errët.

Unë qesh. E merrni me mend se çfarë bëj unë në këto ditë? Shkoj dy 
herë në javë t’u bëjë masazh bebeve. Foshnjave të lindura para kohe, që janë 
të shtrira në stacionin intensiv. Kontakti njerëzor ua shton atyre shansin e 
mbijetimit.

Ky është një gjest i mirë i juaji, thotë zonja Fu.
Apo jo? Goxha e ndershme nga ana ime...
Krijohet një pauzë e cila shtrihet e fryhet mes nesh sikur një balon i 

stërmadh i cili kërcënon të na ndrydhë për muresh të banesës.
Mirëpo, disa prej foshnjave lënë tek unë përshtypjen sikur ato nuk 

dëshirojnë të qëndrojnë në këtë botë, them unë. Ato nganjëherë sikur më 
shtyjnë të mendoj se origjina e tyre është nga një pjesë e largët e gjithësisë, 
janë shpirtra të lashtë dhe kanë njohuri më shumë se unë. Kur unë ulem aty 
pranë tyre dhe i përkëdhel me duart e mia të gjera ata trupa të imtë, më ska-



pullon mendimi se kjo jetë e mallkuar është një enigmë e vërtetë.
Lumi rrjedh, zogu fluturon, lulja lulëzon, thotë zonja Fu dhe tërheq 

lehtë supet.
Epo, kujtoj edhe unë se gjithçka bie në vendin e vet. Lumi rrjedh, zogu 

fluturon, lulja lulëzon. Laotse?
Jo, qesh zonja Fu përballë meje, kjo është nga unë. Si kinez mund t’u 

rrëfesh njerëzve lloj-lloj përralle, dhe të gjithë besojnë, këtë e paska thënë 
Laotse apo Konfucius.

Unë nxjerr një grimasë torollaku. Tingëllon megjithatë bukur, them 
unë.

Ajo shtyn mjekrën lart dhe më shikon drejt në sy.
Ka edhe një hapësirë tjetër në këtë drejtim? Ajo tregon me dorë përg-

jatë korridorit.
Jo. Banja është atje tutje. Me siguri një vend i mallkimeve dhe keqkup-

timeve.
Jo, jo, e kam fjalën atje mbrapa, në mes të kuzhinës dhe dhomës së 

ndejës.
Atje? Atje gjendet vetëm një kthinë e vogël e orendive.
Papritmas ajo më zë për bërryli, më tërheq pas vetes dhe mbasi hap 

derën e kthinës së orendive më hedhë atje brenda. Unë godas lehtas me kokë 
çizmet e vjetra të skijimit të Junos, të cilat janë mbuluar nga pluhuri aty në 
regal, e zonja Fu mbyllë derën prapa vetës dhe aty për aty gjithçka mbulohet 
me natën korb të zezë. Flokët e saj më gixëlojnë mjekrën, trupi i saj bën të 
shtrihen duart e mia, aroma e saj mbushë hapësirën.

Kjo është hapësira e monadeve qiellore, pëshpëritë zonja Fu, kjo hapë-
sirë neutralizon fuqitë e liga dhe do të duhej gjithmonë të vizitohej kur dikë 
e ka zënë vuajtja.

Unë kujtoj se, në një dhomë pa dritare vdes Chi’ija.
Shshsht, thotë zonja Fu, dhe fryma e ngrohtë e saj që ngjan me frymë 

foshnje, ma përshkon fytyrën. Mos fol fare!
Dhe unë më pas ndiej duart e saj mbi lëkurën time, një pyll bambush 

shpërthen e rritet përreth nesh, dhe diku përmbi mua pluskon një Chi’i që 
ta ndan frymën.

Nga gjermanishtja: avni alija

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

73



ardhja

Kreu i parë 
në të cilin bëhet fjalë për krimin e paparë, për tërbimin, për borën dhe 

për natyrën e korruptuar të njerëzve

Aromën e gjakut e ndjemë para se të hyjmë në shtëpi. Në derën e hyrjes 
nuk kishte gjurmë të shkallmimit. Ishte e qartë se vrasësi i kishte rënë ziles, 
kurse dikush nga brenda ia kishte hapur derën. U ktheva kah Janku dhe i 
thashë: duket se ka qenë dikush që e kanë njohur. Shëëët! E afroi gishtin 
tregues te goja e tij. E kuptova se ai ishte shumë i frikësuar, pasi dys honte se 
vrasësi mund të ishte ende në shtëpi. 

U ktheva prapa. Rreth autoveturave tona patrulluese, të cilat i kishim 
lënë pas rendit të selvive që rrethonin shtëpinë e Vukotiqit, ishin mbledhur 
fqinjët kureshtarë. Disa fëmijë kalu an me shpejtësi me një fiat të verdhë 
sportiv, nga i cili buçiste muzika. Ata me automobi lin e tyre për pak nuk 
përfunduan në njërën nga qoshet e kthesës së parë. Kur shpëtuan nga për-
plasja, ulën shpejtësinë dhe u kthyen mbrapshtë. Dikush nga turma bërtiti 
me zë të lartë: njerëzit janë vrarë, fikeni atë rrashtë. Derën e shtyva me krahë 
dhe hyra brenda. Me tërë forcën time, me të dyja duart, shtrëngoja revolver-
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in. Ai ishte çuditërisht krejt i akullt, sikur sapo ta kisha marrë nga frigoriferi. 
Pas meje hyri Jankoja. Me anë të një llambe dore ndriçonte vendin kah ecja. 
Në errësirë dëgjuam disa lëvizje. Mbase na është dukur, e kush mund të 
dijë. Ishim shumë të tronditur. Të them të drejtën, ishim të tmerruar. Kjo për 
mua ishte përvoja e parë me një ngjarje, siç është vrasja. Por edhe sikur më 
parë të kisha parë kufomat, kështu do të ndjehesha Mendoj se njeriu normal 
vështirë mund të mësohet me vrasjen. 

Kur dëgjuam zhurmën, ose kur besuam se kemi dëgjuar zhurmë, Janko-
ja me anë të llambës, në mënyrë të menjëhershme më ka ndriçuar kuzhinën. 
Eca përpara, duke qenë i gatshëm të shtij. Atëherë m‘u ngatërruan këm bët. 
U rrëzova. Ndjeva se diçka e lëngshme dhe e nxehtë më njomi fytyrën. 
Thashë, shkoftë në rrot të s‘ëmës kjo punë, ndeze dritën  

Isha i shtrirë në pellgun e gjakut të Senka Vukotiqit. Në kuzhinë gjeta 
faculeta letre me të cilat fshiva fytyrën dhe duart. Gjatë kësaj kohe Jankoja 
fotografonte kufomën e Senkës. I thashë se më duket se e kam lëvizur nga 
vendi. 

Ajo kishte një plagë të madhe në kokë. Më vonë ishte vërtetuar se 
vrasësi goditjen e parë e kishte bërë me sëpatë. Duket se kjo goditje nuk e 
kishte vrarë, por ai qe ulur dhe ia kishte prerë qafën. Thikën me të cilën e 
kishte bërë këtë veprim ende nuk e kemi gjetur. Sëpatën e kishin dërguar në 
Podgoricë, për ta analizuar. 

Gjurmët e gjakut vazhdonin drejt shkal lëve të brendshme. Nga labora-
tori më vonë kishin informuar se ka pasur çizme nr. 41, me taka të rrëshq-
itshme. Sapo vrasësi kishte shkelur në shkallë, Pavli kishte shtënë në të. E 
kishte gjuajtur dy herë. Kemi gjetur gëzho jat në mur. E pamundur, por nuk 
ka arritur që ta godasë. Disa herë në mënyrë të hollësishme e kemi kontrol-
luar shtëpinë, por nuk kemi ar ritur të gjejmë gjurmë gjaku të vrasësit. Çfarë 
i bën frika njeriut? Ai kishte shtënë nga lart, nga maja e shkallëve, as pesë 
metra larg, por... Para se të arrijë që përsëri ta mbushë pushkën me fishekë, 
vrasësi kishte arritur tek ai. 

Në bazë të rikonstruktimit të krimit që kemi bërë, goditjen e parë Pavli 
e kishte marrë në krahun e djathtë. Derisa vrasësi ishte përgatitur t‘i japë 
goditjen tjetër, atë të kobshmen, Pavli ka ngarendur në banjë, në të cilën ka 
provuar të mbrohet. Atëherë ka ngjarë diçka, në bazë të së cilës e dimë me 
siguri se vrasësi i ka njohur për para viktimat dhe se më përpara kishte qenë 
në këtë shtëpi. Në vend që ai të ndjekë Pavlin, ka hyrë në dhomën e fëmi-
jëve. Dua të them e ka ditur se kjo familje ka fëmijë dhe ku mund t‘i gjejë 
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ata. Në krevat, pranë dritares ka gjetur Sonjën. I qofshim falë Perëndisë, 
ajo ka pasur vetëm shtatë vjet. Për një fëmijë kaq të vogël ka qenë e mjaf-
tueshme vetëm një goditje. 

Pavli, në ndërkohë, ka kuptuar se fëmijët i ka lënë në mëshirën e 
vrasësit. Kur ka vrapuar në dhomë, vrasësi ka qenë i shtrirë në dysh eme. Që 
ta rrëmbejë Helenën e cila ishte fshe hur nën krevat, vrasësi është detyruar 
që ta lëshojë sëpatën në tokë. Ky ka qenë rasti i dytë që Pavli ka pasur atë 
natë për t‘ia ndalur turrin vrasësit. Një rast të këtillë s‘do ta ketë më kurrë. 
Edhe pse ai ka arritur të marrë në dorë sëpatën, si rrjedhim ka pasur më 
shumë shanse, vrasësi e ka mundur. E ka therur të gjallë, sikurse edhe Sen-
kën poshtë në korridor. 

Helena është përpjekur që të ikë. Por, nuk ka arritur larg. Trupin e saj 
e patëm gjetur në kanape me tri ndenjëse, përpara televizorit. Në bazë të 
gjurmëve të gjakut kemi arritur të për fundojmë se vrasësi, pasi e ka kryer 
krimin, është ulur pranë saj. Psikologët tanë po provojnë të zgjidhin enig-
mën se çfarë domethënie mund të ketë ky veprim. Një gjë është e sigurt, ai 
në televizor kishte gjetur kanalin “Animal Planet”. 

Pastaj kishte ikur. Askush nuk e kishte parë, as dëgjuar, madje nuk 
kishte lënë as gjurmë të ADN-së. Hetime të reja nuk do të ketë-sikurse besoj 
e di. Më pastaj të pastrehët e kanë bërë çapoj shtëpinë dhe më në fund e kanë 
kallur. Ky është rrëfimi. 

Ia përkëdhela pak krahun. I porosita një birrë, i pagova pijet dhe dola 
në rrugë. Por, ç‘është e vërteta, askund nuk arrita të shkoj. Për çdo ditë më 
rikthehet në kokë ajo zallahi, si refren i përgjakur nga i cili nuk mund të 
shkëputem.

Kështu edhe sonte e kujtoj, qartë. Kjo ndodh derisa qëndroj i bllokuar 
në kolonën e auto mobilave dhe shikoj gërmadhat e bibliotekës të cilat ngja-
jnë me pëlhurën e bardhë që mbulon të vdekurin, i cili edhe pse do të duhej 
të ishte i fshehur, të gjithë e dinë se aty qëndron trupi i tij, të gjithë e dini se 
krimi ka ndodhur.

Mendova se do të më duhej së paku një orë që të çlirohem nga kjo 
tollovi. Sonte bënte edhe më ftohtë dhe bora të cilën nuk kishte kush ta 
hiqte nga rrugët është shndërruar në akull. Dikush duket se nuk ka frenuar 
me kohë dhe është përplasur lehtë me makinën që ka pasur përpara. Edhe 
sonte ky aksident nuk ka kaluar pa grindjet midis dy shoferëve të ve turave. 
Në këto raste, vetëm policia arrin të rivendosë rendin: nëpër borë, e cila 
vazhdon të bjerë gjithnjë e më shumë, shoh dritat rrotul luese të kaltra të 



saj. Kisha pasur fat, pasi ki sha arritur të mbush rezervuarin e automobilit, 
përpara se punëtorët të mbyllin pompat e ben zinës dhe të shkojnë në shtëpi. 
Kur në pompën e Ulqinit kishin mbetur pa pikë benzine kanë telefonuar në 
Kotor, ku gjendet qendra e kësaj ndërmarrjeje, për të pyetur se a do të dër-
gojnë ndonjë cisternë me benzinë. 

Më kot kanë thirrur gjatë tërë paradites. Vetëm në mesditë u është 
përgjigjur një njeri, i cili u ka thënë se tashmë çdo gjë është e kotë, pasi 
askujt asgjë nuk i nevojitet, veçanër isht benzina. E çfarë ju duhet njerëzve 
benzi na, i gënjen mendja se mund të ikin diku, jo jo, këtë as mos ta çojnë 
ndërmend, kishte thënë kotorasi, shumë i stresuar. Ai është ankuar se gruaja 
e ka hedhur jashtë shtëpie. I ka thënë që të thyejë qafën përjashta, pasi prania 
e tij s‘e linte të vdiste e qetë. Ai nuk ka pasur se ku të shkojë, prandaj është 
rikthyer në zyrë. Ka qenë krejtësisht i vetëm, në tërë atë godinë të madhe, 
s‘ka pasur asnjë njeri të gjallë. Punë torët e kësaj ndërmarrjeje, kur e kanë 
kuptuar se përfundimi i jetës në këtë botë për ta, do të thotë se do të mbesin 
edhe pa punë, paratë që atë ditë janë grumbulluar nga shitja e benzinës dhe 
artikujve të tjerë, i kanë ndarë vëllazër isht me njëri-tjetrin. Shishet e gazit 
që dikur, kur shaka hante petulla, i shisnin së bashku me benzinën, i kishin 
rrasur në gepek, kurse qeset e mbushura me ëmbëlsira, shishe uiski e cig are 
i kishin futur kudo, nëpër vendet e zbrazëta në veturë. Pasi i kishin marrë 
të gjitha këto dhe ishin zhdukur, nuk u kishte rënë ndërmend as ta mbyllin 
derën. Ata edhe tash sigurisht shpe jtojnë duke pirë “Chivas”, sikurse edhe 
fëmijët e tyre, të cilët stërngopen duke ngrënë ëmbëlsira. E rëndësishme 
është që të mos shkojë dëm as gjë, sepse është mëkat të hidhet ushqimi.  

Duke i hedhur një sy emblemës që më tregon sasinë e benzinës në 
veturë, konstatoj se sonte kam benzinë të mjaftueshme për të kryer punët e 
mia. Motori i veturës vazhdon të dërdëllis njëtrajtshëm. Për një gradë më 
shumë rris intensitetin e ngrohej dhe ndërroj CD-në. Fillojnë të përhapen jo-
net e këngës “Alleluia” të cilën e këndon Odawas, kurse afër meje, gati me 
hap ushtarak, kalojnë disa njerëz me mjekra të zeza. Nxitojnë për në xhami, 
sepse koha është për t‘u falur. Dritat në minaret e xhamive ta shkelin syrin 
si një fener. Tash është vonë, mendoj se megjithatë do të dështojmë. Mund 
të futemi nën oltarin e kishës, mund të vrapo jmë në minare si në ndonjë ra-
ketë e cila do t‘ju çojë në një botë tjetër, por do të bëhet sikur është shkruar, 
askush nuk do të mund fshihet. 

Nëse do të kishte kohë, pikërisht për këtë natë, në fjalor krahas fjalës 
deadline, do të duhej të shkruhej kuptimi i ri i saj, do të thotë përfundimtar 
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i kësaj fjale: kushdo që do të për fundojë çfarëdo pune në këtë planet, duhet 
ta bëjë pikërisht sonte. Kësaj i thonë të punosh nën trysni të vazhdueshme 
për të cilën gjë jam mësuar. Kështu ka ndodhur edhe pse punën e detektivit 
privat në një qytet si Ulqini, aq i vogël e aq i qetë, e kam menduar të sigurt 
dhe të lehtë. Kam menduar, e kujt mund t‘i hyjë në punë profesioni im, 
përveç burrave të tradhtuar dhe grave dyshuese? 

Zyrën e mora me qira në qendër të qytetit. E pajisa me pak mobilie, 
por me shumë shije. Në muret e zyrës vendosa afishet e filmave të njohur 
si „Bogarti dhe sokolat maltezë“ dhe Nicholsoni „Në lagjen kineze“. Këto 
afishe klientëve të mi do t‘u zgjonin asociacionin për të më krahasuar me 
më të mirët. 

Ndoshta e kisha tepruar, por shpresoj se kjo do të ishte efektive. Në 
hapësirat e zyrës dominonte tavolina e madhe, punuar nga druri i lisit. Kon-
sideroja se te klientët e mi, mobiliet me stil do t’u linin mbresa, duke ua 
rikujtuar se po hyjnë në një firmë me traditë. Njerëzit i besojnë traditës, edhe 
pse tradita gjithnjë e zhgënjen njeriun, nëse ai më përpara nuk e zhgënjen 
atë. Në tavolinë kisha vendosur një makinë shtypi Mercedes, thjesht për an-
tikuar, për ekstravagancë. Le ta dinë ata që kanë punë në këtë firmë, se nuk 
pranojmë aparatet e reja sikurse kompjuterët, le ta dinë se metodat tona të 
punës janë të sprovuara. Ma ka prerë mend ja se detektivi duhet të ketë ima-
zhin e oldmer it. Le të mendojnë se këtu kemi të bëjmë me një djalë të fuq-
ishëm, por të regjur, i cili di të prekë aty ku duhet, pra një djalë me përvojë i 
cili di të përshkohet nëpër vrimën e gjilpërës nëse këtë e kërkon nevoja. 

Duket se sapo e hapa zyrën e detektivit, njerëzit kishin vendosur që të 
vrasin, të rrëmbejnë dhe të përdhunojnë njëri-tjetrin. Kurse, xhelozitë me të 
cilat isha marrë gjatë asaj kohe, mund t‘i numëroj në gishtat e njërës dorë. 
Këto misione do t‘i mbaj në mend si më të mirat në karrierën time të përg-
jakur. Za konisht kurorëshkelësit i përcjell deri te hoteli. Shtrihem i qetë në 
veturë, pi nja dy gllënjka uiski, në mënyrë që t‘u jap kohë që të zhveshën 
dhe të fillojnë të bëjnë atë punën. Bëj disa fotografi për të argumentuar ng-
jarjen dhe me kaq përfundon misioni. Përvoja ime me këto gjëra është e 
vogël, do të them jo e madhe, ose jo aq sa do të dëshiroja të ishte, por mund 
të them se gratë kurorëshkeljen e përballojnë më lehtë, për këtë jam i sigurt. 
Gruaja kurorësh keljen e mashkullit e kupton si tradhti dhe për këtë është e 
hidhëruar dhe e lënduar. Kurse mashkulli, sapo të marrë vesh se gruaja e 
mashtron  Ai këtë e konsideron si përçmim, si argument të pamohueshëm se 
nuk është sa duhet mashkull. Kur femrat tradhtohen nga burrat, me to ndodh 



një dukuri e çuditshme, femëria e tyre zgjohet, sikurse me t’i tradhtuar, burri 
nuk ka bërë gjë tjetër, por ka prekur si me sustë në epshin e tyre. Mashkulli 
i tradhtuar, ndërkaq, zhubravitet si një prezervativ i përdorur. Këtë leksion e 
kam mësuar mirë, në këtë botë nuk ka gjë më të brishtë se mashkullorësia.  
Një gjë e kam mësuar shpejt. Pa marrë para sysh se a jam marrë me zgjidhjen 
e krimeve të ndërlikuara apo me krimet ndaj zemrës, siç i quan një romantik 
tradhtitë, gjëja më e rëndë sishme është fakti se çfarë dëshiron klienti. Ata 
që nga unë kërkojnë të hetojnë nëse i tradhton partneri, dëshirojnë shumë që 
dyshimet e tyre të dalin të vërteta. Kur ndodh që gruaja e tradhton burrin, 
atë e quajnë dosë. Kurse, nëse ndodh që nuk e tradhton, atëherë burri është 
thi, sepse ka pasur dyshime ndaj saj. Burri, mid is imazhit të keq për vete dhe 
për gruan, zgjedh të parin. Është e qartë se secili nga ne, në vete përmban 
gjene thiu, por se sa ato shprehen është çështje teknike. Për këtë arsye, unë i 
kam honepsur faktet për kurorëshkeljen, sepse një fotomontazh bën çudira, 
pavarësisht se a ka ndodhur apo jo tradhtia. Nëse s‘ka ndodhur, mund të 
kishte ndodhur. Si rrjedhim unë në këtë mënyrë thosha thelbin e së vërtetës. 
Më në fund, dëshira e klientit duhet të respekto het, para së gjithash. Nëse ai 
është i kënaqur, atëherë kënaqësia ime nënkuptohet. 

Mirëpo, kur kam të bëj me vrasjet, gjërat janë më të ndërlikuara. Duke i 
përgjithësuar pak gjërat, ekzistojnë klientë që kërkojnë të dinë se kush është 
vrasësi dhe ata që kërkojnë të zbulojnë shkakun? Më këta të dytët është e 
lehtë. Kur interesohen se si shkon hetimi, i ftoj në kafene, i qeras dhe kështu 
bisedoj me ta... Njerëzit çlirohen duke pirë. Herët a vonë, ata do të hedhin 
dritë mbi dyshimet e tyre. Fak tikisht, atëherë problemi zgjidhet. Më pastaj, 
s‘mbetet gjë tjetër, vetëm të përsëritet rrëfimi të cilin vetë ata e kanë shqip-
tuar. Ju thoni se jeni shumë afër së vërtetës, por i lini që të presin edhe pak. 
Njerëzit, as vetë nuk e dinë se përse, por gjetjen e së vërtetës e konsidero jnë 
punë të vështirë. I kam dëgjuar disa herë të thonë se e vërteta rilind. Kurse, 
ata që duan të dinë se kush është vrasësi, janë të vështirë. Sepse nuk keni 
mundësi që të drejtoni gishtin tregues kah kalimtari i parë dhe të thoni: ja 
ku është. Bëj përpjekje që të gjej vrasësin, por zakonisht s‘arrij. Më në fund 
prish kontratën me klientët e këtillë dhe u marr aq para sa më kanë shkuar 
për shpenzime. 

Detektivit i shkon për shtati mënyra e të menduarit të njerëzve. Ju, 
atyre mund t’u thoni çfarëdo varianti dhe ata do të thërrasin: po, e kam 
ditur. Çfarëdo rrëfimi që t‘u ofroni atyre, madje të zbrazët dhe të shqyer, si 
një rrobë e grisur, njerëzit do të thonë: është logjike. Për gjithçka ekzistojnë 
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faktet, por mungon rrëfimi që do t‘i argumentonte ato. Këtë po e sqaroj 
kështu: luhet finalja e kampionatit botëror në futboll. I fundit merr topin dhe 
gjuan lojtari më i mirë në botë. Edhe sikur të shënojë gol, edhe sikur të mos 
shënojë, burri i botës do të thotë: e kam ditur. Sepse është logjike që më i 
miri të shënojë kur është më së vështiri, por gjithashtu është logjike që më 
i miri në mo mentin më vendimtar të mos shënojë, sepse siç e dimë shpesh, 
fati luan keq me njerëzit. 

Dua të them se puna e detektivit nuk ka të bëjë me gjetjen e së vërtetës, 
por me gjetjen e rrëfimit që njerëzit do ta pranojnë si të vërtetë. Pra, këtu 
nuk kemi të bëjmë me zbulimin e së vërtetës, me zbulimin e asaj që për këta 
njerëz është e vërtetë. E vërteta këtu merr formën e fantazisë që gjithnjë ka 
formën e rrëfimit. Unë vetëm rrëfej kallëzime. 

Më kujtohet se në atë kohë me kishte ar ritur e-maili i parë që ma shkatër-
roi ëndrrën time të madhe. Në ndërkohë, isha bllokuar në kolonë, pasi që 
inspektorin Jovanoviq e kisha lënë në mëdyshjet e tij duke pirë birrë dhe me 
paaftësinë e tij për të pranuar faktin se kërdia të cilin ma kishte përshkruar 
kishte ndodhur. Kjo paaftësi fatmirësisht nuk e kishte bërë të paaftë që të 
pranojë ryshfet. Për të, kërdia në shtëpinë e Vukotiqit do të mbesë incident, 
një diçka që ka ngjarë, edhe pse gjëra të tilla nuk ndodhin. Ose gjithnjë ndo-
dhin diku tjetër. Jemi të aftë që të mos shohim ferrin e jetës sonë, kjo verbëri 
forcon vitalitetin tonë. Tërë koha jonë çliron vetëm gënjeshtra. Vetëm një 
grimcë e vogël e së vërtetës për ne do të ishte e mjaftueshme që të shkatër-
rojë jetën tonë të mbetur. 

Temperatura ishte ngritur në katërdhjetë gradë dhe frynte erë e thatë 
e jugut. Pesh katarët qysh mbrëmë i kishin sjellë barkat e tyre në cekëtinë. 
Këta njerëz flenë me radio në vesh. Ulqini nuk ka marinë, prandaj parashi-
kimi i saktë i motit dhe këmbët e shpejta janë të vetmet gjëra që shpëtojnë 
barkat e tyre nga valët shkatërruese që të mos përplasen për shkëmbinj. 
Radio Dubrovniku edhe njëherë ia ka qëlluar: niveli i detit është ngritur 
shumë.

Sikur mbi këtë qytet dikush të kishte kri juar zbrazësi. Në qiell gjithçkafit 
po i merrej fryma. Provoj që në parkun përballë rrugës së pijetores të gjej 
mjedis të freskët. Shkoj pastaj te banaku i pijetores që gjendet jashtë. Po-
rosis uiski me akull. Por gjithçka është e kotë: kudo që të shkoj thith vetëm 
ajrin flakë të nxehtë. Bota, sikurse të ishte shndërruar në furrë, në të cilën 
unë jam zier dhe tash ajo është hapur mu përpara meje. A nuk është kështu 
me çdo ndryshim të cilin vendosim ta bëjmë jo për një, por për disa arsye.



Të gjithë skizofrenet vendorë kanë dalë të shëtisin: pinë coca-cola, bise-
dojnë pa lidhje, pinë duhan duke ecur, pastaj shpesh ndërro jnë shpejtësinë e 
drejtimit dhe lëvizjes, sikur të mos dinë se ku janë dhe kah shkojnë. Është e 
pamundur të dallohen nga turistët. Qyteti është i mbushur përplot me njerëz, 
diagnoza e të cilëve nuk është e njohur, por është e qartë se gjendja e tyre 
kërkon që të shtrohen urgjentisht në spital.

Pak më vonë lëvizi me veturë nëpër grum bullin e turistëve. Sikurse 
kopetë që lëshohen për të pirë ujë, ashtu edhe ata ulen në plazh nga rrëpirat 
e sokakëve të Ulqinit. Gjatë rrugës përmbysin dhe shkelin gjithçka që gje-
jnë. Shkelin nëpërmes rrugës. Aty e kanë më gjerë sesa në trotuar: ecin me 
shpejt, pasi që shpejtësia është e rëndësishme që në pla zh të zënë vend sa 
më afër ujit. Nuk largohen kur u afrohen veturat. Përvoja i ka mësuar se 
shoferi, megjithatë nuk do t‘i shkelë. Nuk re agojnë ndaj burisë. Sharjet nuk 
i kuptojnë. 

Kam parë në televizion se në Amerikë fermerët kanë xhipa më mbrojtës 
gome. Ata e drejtojnë këtë automobil ngadalë, por dre jt. Çdo gjë që u del 
përpara e shtyjnë nga rruga. Në këtë mënyrë, automobili kafshës as nuk i 
shkakton lëndime edhe bën drejtimin e lëvizjes së kopesë. Xhipat ecin për-
para, me shpejtësinë e parë dhe me gazë të lehtë. 

Por larg është Amerika, aq sa është larg di elli që nxeh. Ta zëmë, për 
një njeri i cili sot ka vendosur që të dehet në pyllin e pishave, ku e presin 
aroma e rrëshirës dhe e boçave të pishës, era e maestralit dhe freskia, nuk 
janë vetëm këmbësorët, mysafirët që e pengojnë. Për t‘i shkaktuar dhembje 
koke, janë të mjaftueshëm edhe bashkëqytetarët e tij. Më të mbrapshtit nga 
ata janë drejtuesit e veturave, ata që kanë emra e mbiemra të njohur, madje 
edhe biografi në karrierën e tyre. Ata kanë gjithçka, por jo edhe respektin 
ndaj njerëzve tjerë. 

Njeriu ul kërkesat ndaj vetës dhe nga jeta kërkon vërtet pak. P.sh.: të 
shkojë me veturë në një vend ku ka mjaft uiski me akull. Por, sa më pak 
që kërkon, aq më pak do të fitojë. Qëndroj në kolonë, disa qindra metra e 
gjatë. Njerëzit kanë të nxehtë, janë bërë shumë nevr ikë. Disa u bijnë pan-
dalur burive, disa shajnë e disa kërcënojnë, disa të tjerë janë të qetë, sepse 
predikuesit i kanë mësuar që të pranojnë fatin që është një sinonim i kaosit. 
Pas një apo dy minutash që janë sa një apo dy orë, kolona fil lon të lëvizë 
ngadalë si një gjarpër i stërmadh parahistorik. Përvoja më ka mësuar: kur në 
Ulqin bëhet një bllokadë e këtillë në komuni kacion, atëherë fjala është për 
një pafytyrësi. Fjala vjen, dikush ka ndalur veturën në rrugë dhe flet me një 
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tjetër, i cili ka bërë po të njëjtën gjë. Apo dikush ka parkuar veturën në mes 
të rrugës dhe ka shkuar të mbushë një skedinë në bastore. Jemi duke kaluar 
afër shkaktarit të ngecjes. Një djalë i ri, me një fytyrë katrore dhe pamje 
prej budallai ka ndalur veturën e tij pranë një byrektoreje duke bllokuar 
rrugën për Plazh të Vogël. Ai ka pritur në veturë by rekun deri sa t‘ia për-
gatisin dhe t‘ia sjellin. Pastaj nuk ka pasur të holla dhe ka pritur; kemi pritur 
derisa shitësi i byrekut t‘ia thyejë njëzet eurot dhe t‘ia sjellë kusurin. Ai të 
gjitha këto i ka bërë pa u mërzitur fare, në qetësinë më të madhe, gati-gati 
filozofike, pa e çarë kokën për njerëzit, veturat, vapën, buritë... Vetëm te 
lopët ekziston kjo indiferencë ndaj mjedisit, ajo qetësi në vendimin për të 
bërë fillimisht atë i bie ndërmend, zakonisht që të bëjë bajgën në vendin që 
i teket.

Sasinë e primitivizmit të njeriut në një qytet mund ta masim me mosku-
jdesin ndaj njerëzve të tjerë, me qetësinë e tij dhe nevojat, me bind jen e fuq-
ishme të tij se është i vetëm në këtë botë, me bindjen e fuqishme të tij se atë 
që ka ndërmend ta bëjë ka të drejtë ta realizojë menjëherë dhe në vendin që 
ai do, pa marrë parasysh vuajtjet që mund t‘u shkaktojë të tjerëve. Vendi i tij 
është në natyrë: atje ai ka mësuar si të ekzistosh, do të thotë, të keqtra jtosh 
të tjerët: ai nuk ka iluzionin e njeriut ur ban, për të natyra nuk është një drejt-
peshim i ndjeshëm, një organizëm delikat dhe i për bërë, pasi natyra për të 
dhe për të tijtë vetëm ka keqtrajtuar me thatësitë e saj, me furtunat, me vër-
shimet, me ngricat: ata mezi kanë ikur nga natyra, por me vete asgjë tjetër 
nuk kanë marrë pos natyrës, prandaj ata janë vetë natyra. Them se sasinë e 
primitivizmit mund ta masim saktësisht me masën me të cilën njeriu pengon 
njerëzit e tjerë. Sepse njeriu primitiv nuk di të ekzistojë në qetësi dhe dis-
krecion: ai gjithnjë bën poterë, shëmtime dhe kundër mim. Ai bën gjithçka 
që të duket, ai ekzisti min e tij e riprodhon pa u ndalur. Ekzistenca e tij është 
sulm ndaj të gjitha shqisave dhe tru rit. Ai na keqtrajton me vetë ekzistencën 
e tij. Nëse ai gëzohet, njeriu normal, nga fati i keq që ka të bashkëjetojë me 
të, detyrimisht do të vuajë. Ajo çka e kënaq njeriun primitiv, njeriut të civi-
lizuar i shkakton dhimbje.

Në Vjenë lexova në gazetë se një austriak e kishte vrarë fqinjin boshn-
jak. Sikur se është vërtetuar më vonë, boshnjaku me vite ia kishte nxirë jetën 
atij me muzikën popullore të zëshme të cilën për çdo pasdite e dëgjonte në 
banesë. Austriaku ishte ankuar në polici e cila kishte ndërhyrë në bazë të 
ligjit, por boshnjaku kishte vazhduar me të tijën. Kur austriaku kishte kon-
statuar se në këtë punë nuk ndihmonte as ligji e as policia, ai e kishte vrarë 



boshnjakun dhe i qetë i ishte dorëzuar policisë. 
Rrëfimin e mbajta në mend sepse flet për atë se ligji nuk arrin që të 

na mbrojë nga njeriu primitiv që nuk është asgjë tjetër, veçse një fat keqësi 
natyrore. Ligji sado i ashpër të jetë, nuk mund të përmbledhë sanksion-
imin e ashpër sisë së natyrës. Kur ligji parashikon ndëshki min, bie fjala, me 
dënimin me vdekje, ai është më afër natyrës, që rrjedhimisht do të thotë se 
është shumë larg nga ligjet.

Për këtë gjë këtu gjendja është e papërbal lueshme: sepse primitivizmi 
këtu nuk është ekses, por thelbi i kulturës, e cila në të vërtet nuk është kul-
turë. Nëse këtu nuk jeni primitiv, atëherë jeni i huaj dhe këtë do ta ndjeni 
ditë për ditë në lëkurën tuaj. Me shumë përpjekje, fat dhe para mund të 
ndërtoni fortesën tuaj dhe në të ndërtoni rendin vetjak të gjërave, por vetëm 
për një kohë. Për një kohë mund të mbylleni në botën tuaj: të rrethoheni me 
mure të larta, të hapni kanale të thella, të ndërtoni ura një  drejtimshe. Por, 
ata do të gjejnë mënyrën sesi të depërtojnë sikurse në Maskën e Poesë të 
Vdekjes së kuqe, natyra e tyre do të depërto jë në ju dhe të fshijë nga faqja 
e dheut botën tuaj.

Këtu njerëzit mbeturinat i hedhin në rrugë dhe peizazhin e shndër-
rojnë në grumbull mb eturinash. Bagëtitë e tyre, pa të cilat nuk mund të 
jetojnë, shëtisin nëpër asfalt dhe ushqehen në parqet e dikurshme, të cilat 
janë shndërruar në livadhe. Fëmijët e tyre luajnë rolin e kiç-fontanave dhe 
shurrojnë nëpër vazot me lule.  Ata, plehrat e tyre i lënë në plazhet e brakti-
sura dhe nëpër hapësirat e braktisura të qen drës së kulturës. Nga të gjitha 
llojet e artit, ata më së shumti pëlqejnë muzikën, sepse ajo nuk të detyron 
të analizosh dhe të mendosh. Deri natën vonë, si një filxhan i cili shkatër-
ron gjithçka në vendin ku bie, me muzikën e tyre të neveritshme stërpikin 
botën me poterë, gjë që e kanë të domosdoshme në mënyrë që të gëzo hen. 
Në mure dhe në bilborde vendosin gratë e tyre cicëmdhaja që kanë fytyra 
të tmerrshme, të cilat parashikoj se duhet të sugjerojnë lak mi, kurse në të 
vërtetë reflektojnë zbrazësi dhe boshllëk. Në këtë zbrazësi ata shtyjnë orga-
net e tyre gjenitale gjithnjë të forta dhe drejt nga kjo zbrazësi lindin fëmijët e 
tyre që botës së tyre, kombit, familjes, kulturës, llojit të tyre do t‘i sigurojnë 
vazhdimësinë. 

Ka momente, sikurse atë ditë që tërbimi më pushton aq shumë ndaj 
atyre njerëzve, ndaj secilit prej tyre, ndaj burrave, ndaj grave e ndaj fëmijëve 
të tyre, deri në atë masë saqë edhe po të mos u bëja asnjë sharje, asnjë batare 
sar kastike ndaj tyre nuk do të mund të më lehtësonte   sonte. Ka momente që 
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zemërimi më bën trysni aq fort saqë nuk mund të lëviz, saqë më duket se xe-
hetari i zi nga libri Odiseja është shtrirë me tërë peshën e tij mbi gjoksin tim. 
Atëherë e mendoj vdekjen. Them, ajo që mund të vijë është vdekja. Nëse ka 
diçka pas, jashtë tërbimit mund të jetë vetëm ajo. Këtë po mendoja edhe atë 
ditë, kur në njërën anë pothuajse isha ngji tur për karrigen e automobilit dhe 
në anën tjetër shtrëngoja timonin. Isha i detyruar të prisja. 

Është mrekulli që diçka e këtillë e be sueshme si vdekja, nëse mund të 
llogarisim se ajo është shpëtimtarja, bëhet përsosmërisht e pabesueshme dhe 
sipas një rregulli vjen vonë. Rrethanë lehtësuese është se për mosardhjen e 
saj asnjëherë në të vërtetë nuk jemi të zhgën jyer. Thonë se njeriu është kaf-
shë e zgjedhur e arsyeshme. Por duket se më shumë njeriu, me gjithë arsyen 
është një kafshë e dënuar të jetë optimiste. A nuk ndodh kështu? Men jëherë 
sa njeriut t’ia largojnë tytën e pushkës nga koka, apo sa t’i hiqen duart nga 
qafa e tij, me të cilat kanë dashur t‘ia nxjerrin shpirtin, ose sapo nga rropul-
litë t’ia shkulin kunjin sa gishti të gjatë, ai i lehtësuar arrin të thotë: O Zot, 
shpëtova edhe njëherë. Dhe pastaj, para se të arrijë edhe njëherë të bëjë kryq 
dhe të shqiptojë fjalët: besim, shpresë, dashuri, prapë do të gjendet i shtrirë 
në baltë me kokë poshtë. I gjendur në këtë situatë, tash, as vdekja nuk do t‘i 
duket e tmerrshme dhe e padrejtë.

Kam menduar me vete: prapë asgjë s‘po ndodh, gjithçka po përsëritet. 
Pashë se njerëzit rreth meje pushuan së dali nga automobilat e tyre. Ata 
drejtonin shikimin kah qielli. Thërrisnin njëri-tjetrin, kapnin kokën me duar, 
shtrinin duart nga habia. Atëherë floku i parë i borës ra në xhamin e për-
parmë të veturës. E hapa dritaren dhe qita kryet jashtë: atë ditë qershori, si 
në shfaqjet e Hollivudit në ditët e Kërshëndellave, e qetë dhe krenare, në 
Ulqin po binte borë. 

Nga serbishtja: haxhi Shabani 



lEgjEnda E vETmiSë

1. 
Bala rri vetëm gjithmonë.
Edhe pse nuk e pëlqen vetminë.
Se është veç 18 vjeç.
Shpeshherë, strukur pas Gurit të Zi (një shkëmb i madh gati sa dy lopë 

së bashku e për të cilin pleqtë e moçëm betohen se “ka ra prej qiellit”), Bala 
rri e sheh sesi moshatarët e tij harbohen përmbi barin dhe lulet e Livadhit 
Sy-blu.  I thonë “Livadhi Sy-blu” prejse në mes të tij, krejt në mes, ndod-
het një liqen i vockël me ujë përherë të kaltër e të kthjellët.  Kësisoj, po të 
ngjitesh diku lart, ta zëmë në Majën e Egobokës, dhe të hedhësh shikimin 
poshtë (çka Bala e ka bërë me dhjetëra e qindra herë), Livadhi do të duket 
tamam si një sy i madh njeriu me pishat - qerpikë anash dhe me liqenin - iris 

Ridvan Dibra (Shkodër, 1959) ka kryer stu-
dimet për Gjuhë dhe letërsi shqipe në Univer-
sitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, ku që nga 
viti 1994 ligjëron letërsinë shqipe. Është ndër 

shkrimtarët më të njohur shqiptarë. Krijimtaria letrare e 
tij përfshin një numër të madh veprash të cilat sjellin risi 
të shumta në letërsinë shqipe: Thjesht (1989), Eklipsi i 
shpirtit (1994), Prostituta e virgjër (1994), Nudo (1995), 
Vetmia e diellit (1995), Mjerimi i gjysmës (1996), Kurthet 
e dritës (1997), Triumfi i Gjergj Elez Alisë (1999), Stina 
e ujkut (2000), Të lirë dhe të burgosur (2001), Vëlla me 
centaurët (2002), Triumfi i dytë i Gjergj Elez Alisë (2003), 
Email (2003), Kumte dashurie (2004), Franc Kafka i 
shkruan të birit (2006), Stina e maceve (2007), Në kërkim 
të fëmijës së humbur (2010) etj.Ridvan Dibra
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në mes.  Ose, të paktën, kështu i duket atij, domethënë Balës.
Bala ndihet i sigurt aty ku rri strukur.  Se Guri i Zi ka nam të keq 

gjithandej dhe askush nuk guxon t’i afrohet.  Me përjashtim të vajzave që, 
për çudinë e Balës, ndodh shpesh t’i qasen atij Guri.  Pa pyetur për “namin e 
keq”.  Ose bash ngaqë Guri i Zi e ka atë nam.  Ku merren vesh vajzat!  Porse 
në raste të tilla, me t’iu qasur ato Gurit, Bala ka fill mbrapa shpinës pyllin, 
në të cilin humbet me ta ndjerë rrezikun. 

Moshatarët sajojnë lloj-lloj lojërash aty në Livadh.  Edhe thërrasin e 
bërtasin në kupë të qiellit.  Qeshin e këndojnë.  Shahen e zihen.  Ngaren-
din andej-këndej, si të ishin zgjidhur zinxhirësh.  Kapen me njëri-tjetrin, 
përfyten e rrokullisen nëpër bar.  Herë-herë bashkohen në grupe tre a katër 
vetash; herë-herë ndahen në dy skuadra.  Herët e tjera mblidhen të gjithë 
së bashku dhe formojnë një rreth të madh.  Ashtu në rreth, të kapur dorë 
për dore, sillen e sillen.  Pas çdo rrethi të plotë, ulen në gjunjë dhe rrinë 
në heshtje.  Për disa çaste kështu.  Mandej ngrihen në këmbë dhe thërrasin 
të gjithë njëherësh.  Si t’i kishte pickuar zekthi.  A gjarpri.  Duken lojna të 
reja e të çuditshme, të cilat nuk janë luajtur para dhjetë vitesh.  Atëherë kur 
Bala mund të bashkohej me moshatarët e tij.  Ose mund të ishin luajtur edhe 
atëherë, porse prej më të rriturve.  

“Se çdo moshë ka lojnat e veta”, flet Bala me Gurin e Zi, mikun e tij të 
vetëm tash dhjetë vjet.

“Jo vetëm çdo moshë, por edhe çdo kohë”, përgjigjet miku.  
Çka Balës i duket e njëjta gjë.  Sidoqoftë, ai nuk e kupton domethënien 

e atyre lojërave të reja e të çuditshme, që luhen para syve të tij.  Ose më sak-
të, para njërit sy (të majtit), sepse tjetrin, për siguri, e mban të mbyllur dhe të 
fshehur mbas Gurit të Zi.  Jo, jo, nuk i merr vesh ato lojna Bala.  Edhe pse e 
vret mendjen gjatë.  Fajin ia vë largësisë: prej aty ku ndodhet i fshehur, deri 
te Livadhi ku harbojnë moshatarët e tij, janë më shumë se njëqind hapa.  

“Po, largësia e paska fajin!”, i thotë Bala Gurit të Zi.
Guri nuk përgjigjet.  Çka do të thotë se nuk është në një mendje me 

mikun e tij.  Bala mërzitet në fillim, porse me të kaluar pak çaste e me t’u 
bërë paksa i ndershëm me veten e vet, e pranon se largësia nuk ka kurrfarë 
faji.  Diku tjetër struket ai, domethënë faji: si mund t’i kuptosh lojnat, që 
kurrë s’i ke luajtur vetë?

Përderisa, prej asaj largësie, i shquan deri edhe veshjet e moshatarëve 
të tij.

Përderisa i dallon djemtë nga vajzat.



Vajzat!  Pa iu avitur mirë Livadhit, Bala e ndjen në ajër praninë e tyre.  
Të pangjashme me asnjë aromë tjetër.  As me ato që burojnë poshtë prej 
tokës.  As me ato që pikojnë lart prej qiellit.  Erë vajzash, pra.  Ndodh 
shpesh që dy e nga dy, pasi janë larë më parë te liqeni mes Livadhit, vajzat 
t’i aviten Gurit të Zi.  Porse Bala, ndërkohë, është tretur si hije në pyllin 
mbas shpinës.  Ka zgjedhur një pemë të madhe dhe është strukur pas trun-
gut të saj.  Teksa vajzat qeshin dhe trazojnë me fjalë e duar njëra-tjetrën.  
Mandej zhvishen krejt cullak dhe nderin teshat përmbi Gurin e Zi.      

Bala atëherë, me ditë të pa jetuara e fantazi të azdisur, ul pantallonat 
dhe trazon me duar hallatin e vet.

Trungu i murrëtyer i pishës përjarget.
Thua se aty sapo kaloi një kërmill i stërmadh. 

2. 
Bala është rrekur ta thyej vetminë.
Siç thyhet, ta zëmë, një kambanë qelqi.
Ku të kanë futur pa dashjen tënde.
Dikur, domethënë jo më larg se para një viti, pasi pat pritur e hezituar 

për shumë e shumë kohë, Bala kishte guxuar dhe, duke përkëdhelur me 
njërën dorë faqet e Gurit të Zi (i bindur se nuk do të kishte më nevojë për 
miqësinë e tij), qe nisur drejt moshatarëve.  Ishte një ditë e trazuar pranvere, 
ditë kur vetmia dhembte më fort se kurrë: përplot me britma gjithfarësh, 
aroma dehëse e këngë zogjsh.  Tamam ditë për falje e pajtim.  Edhe pse Bala 
ende nuk e kuptonte se për çfarë duhej të kërkonte falje?  Se nuk kujtohej t’i 
kishte bërë keq ndokujt.  Kështu besonte ai.  Kështu besonte se do të ishte 
edhe për moshatarët e tij.  Se Bala ende ishte në moshën kur dhe të tjerët 
rrekesh t’i mendosh si vetja jote.  Dhe me një kësi besimi qe ndarë prej Gurit 
të Zi.

“Paç fat!”, kishte uruar Miku i Zi.
“Mos ta pafsha më bojën!”, kishte mallkuar Bala.
Dhe qe nisur, duke peshuar me drojë mbi qilimin e blertë të Livadhit.  

Krejt në fillim.  Me hapa të vegjël e të çrregullt.  Thua se po ecte mbi një 
tokë të minuar.  A të mbushur përplot me kurthe.  Se kishte shumë kohë, që 
nuk nisej drejt njerëzve.  Por vetëm drejt Gurit të Zi.  A pemëve e bishave në 
pyll.  Kurse njerëzit dukeshin tjetër.  Krejt tjetër.  Qofshin ata edhe mosha-
tarët e tu.  Qofshin ata edhe nëna jote.  Prandaj druhej Bala.  Edhe truante 
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që nuk kishte dikë në krah.  Atin, sidomos.  Ose mësuesen e klasës së parë.  
Apo edhe Gurin e Zi.  Sa për të dëgjuar një zë.  Sa për të marrë një pohim.  
Për atë që qe nisur të bënte.  

Por vetëm në dhjetë hapat e parë kështu.  Se mandej qe mbushur për-
plot me besim në vete.  Krejt papritur.  Thua se besimi pat qenë i tretur diku 
aty pranë dhe ai e kishte thithur bashkë me ajrin.  Pas kësaj, hapat e Balës 
ishin bërë më të gjatë e më të sigurt.  Gati - gati sikur po ecte nëpër oborrin 
e shtëpisë së vet.  A në pyllin përfund Livadhit.  Edhe pse një drojë e lehtë, 
si mjegull mëngjesi, ende i sillej përqark.  Por ani.  Edhe ajo mjegull do të 
shprishej.  Sa të dilte dielli.  Domethënë sa të takohej me moshatarët e tij.  
Që fill do të bëheshin edhe shokët e tij.   

Vajzat e dalluan të parat.  Që larg.  Edhe e përshëndetën me britma 
gëzimi.  Edhe e ftuan të bashkohej me to.

Ndryshe ndodhi me djemtë.  Pritën në heshtje sa Bala t’u afrohej pranë 
dhe atëherë shpërthyen njëherësh, si në kor:

“Erdhi kopili!”
“Erdhi qeni!”
“Erdhi kodoshi!”
“Erdhi...!”
Balës i erren sytë dhe gjithçka aty i sillet rrotull.  Një lëmsh i mblidhet 

në fyt e gati ia zë frymën.  Nuk mendon gjatë, porse mbledh duart grusht, 
ia jep virrmës me të madhe dhe turret drejt zërave.  Ashtu, me shikim të er-
rësuar, godet si të mundet e ku të mundet.  Djathtas e majtas.  Me grushte 
e me shqelma.  Pa pushim ashtu.  Derisa ndjen një goditje të fortë mbrapa 
kokës.  Mandej një tjetër përpara.  Një goditje nën gushë.  Një tjetër poshtë 
syrit të majtë.  Edhe një goditje në hundë.  Një tjetër.  Edhe një goditje tjetër.  
Edhe një... dhe Bala nuk mundet më: rrëzohet përtokë, aty në Livadh, mbi 
barin e njomur nga vesa e mëngjesit.  Atëherë fillojnë shqelmat.  Gjithkund: 
në brinjë, në ije, shpinë, gjoks.  Bala vë duart mbi kokë dhe mblidhet krus-
pull si iriqi.  Për çudi, nuk ka më dhimbje.  Edhe pse e ndjen zhurmën e 
goditjeve.  Por vetëm zhurmën.  Thua se ato goditje bien mbi një trup tjetër, 
të huaj.  Një dëshirë ka tashti Bala: të mbyll sytë e të flejë.  Dhe e zë gjumi.  
Ose ai kujton ashtu.

Kur përmendet, nuk sheh kënd rreth vetes.  Vetëm një vajzë që ia mbath 
me vrap, sapo ai lëviz kokën paksa.  Bala e ndjek me shikim të mjegullt.  
Me vetëm njërin sy.  Se tjetrit diçka ia pengon shikimin.  Si valëviten në erë 
flokët e vajzës.  Turbullt kujtohet për te.  Ndoshta, qe shoqja e dikurshme 



e bankës.  Ndoshta.  Me mundim ngrihet mbi bërryla.  Një shami e njomur 
i rrëshqet nga fytyra dhe i bie mbi prehër.  Bala kujtohet për vajzën dhe 
dhimbjet i dhëmbin edhe më shumë.  Provon të nxjerrë tinguj, domethënë të 
thërrasë, porse nuk mundet.  Shamia është hala e njomë dhe anash ka qënd-
isma lulesh.  Në mes, po me qëndisma, ka të shkruar një emër: marTa.  
Është emri i shoqes së dikurshme të shkollës.  Balës i dhemb gjithkund.  
Megjithatë, ia del të ngrihet në këmbë.  Dielli, tash, i bie pingul mbi kokë.

Edhe niset Bala.
Ku tjetër veç shtëpisë së tij?
Pa bërë as dhjetë hapa, ndjen gjithkund nëpër faqe lot të valë e të 

ithët.            

3. 
Bala tash është prapë vetëm.
Si gjithmonë.
Ose, më saktë, si në këto dhjetë vitet e fundit.
Sepse deri para dhjetë vitesh kishte pasur shumë shokë.  Si gjithë të 

tjerët.  Ashtu siç kishte pasur edhe  një babë.  Si gati të gjithë moshatarët.  
Bala i kujton shokët e tij.  Emër për emër.  Si të ishte ndarë dje prej tyre.  
Edhe pse, me mendjen e tij, qe rrekur t’i harronte.  Pa e ditur ai se një rrekje 
e tillë sillte gjithmonë rezultat të kundërt.  Por jo vetëm emrat ua mban mend 
shokëve Bala.  Edhe gjithçka tjetër.  Ngjyrën e syve e të flokëve, për shem-
bull.  Sepse të gjithëve, pa asnjë përjashtim, ua ka bërë portretet.  Dikur.  Me 
lapsa ngjyrash në fletoren e tij të vizatimit.  Të gjithëve: një për një.  Bile, 
edhe vajzave.  Të cilat, gati gjithmonë, kishte vërejtje për qafat e tyre të 
trasha.  Apo për sytë e vëngërt.

(Në vizatim, kuptohet).
Përveç shokëve, Bala kujton edhe të atin.  Si të ishte ndarë para një viti 

prej tij.  Edhe pse kanë kaluar plot dhjetë vjet.  Por, në dallim prej shokëve, 
nuk kujton gjithçka nga ati.  Edhe pse, me mendjen e tij, qe rrekur ta mbante 
sa më gjatë e sa më të plotë në kujtesë.  Pa e ditur ai se një rrekje e tillë sillte 
gjithmonë rezultat të kundërt.  Kësisoj, për t’i yshtur kujtimet e së shkuarës, 
Bala ka nevojë t’u kthehet herë pas here sendeve, fakteve, provave materi-
ale.  Të tilla, si për shembull:

fotografive, ku kanë dalë të dy së bashku, aspak të ngjashëm, aspak si 
at e bir: ai, domethënë ati, përherë i zymtë e i trishtuar (mister brenga e tij!), 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

89



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

90

kurse Bala gjithmonë i qeshur e i lumtur (normal shendi i tij!);
fyejve, në bërjen e të cilave ati qe i pashoq, kurse Bala sapo kishte nisur 

të mësonte t’u binte;
figurave prej druri, në gdhendjen e të cilave ati qe mjeshtër, kurse Balës 

i shërbenin si modele për vizatimet e tija të panumërta...
e plot e plot kësisoj. 
Porse ishin disa gjëra të tjera që e kishin lidhur më fort Balën me të 

atin.  Para së gjithash dhe mbi të gjitha: vizatimi.  Pasioni i tij i madh e i 
hershëm.  Me ta kryer një punë, Bala ia rrëfente atit.  Askujt tjetër më parë.  
As shoqes së bankës.  Mandej, nëse vizatimi pëlqehej prej tij, e shihnin edhe 
të tjerët.  Domethënë shokët.  Nëna.  Mësuesit.  Porse vizatimet e Balës 
përherë pëlqeheshin prej atit.  Edhe kur bënte ndonjë vërejtje, dukej më 
shumë si lëvdatë.

“Mrekulli ka dal’!  Edhe pse qafa mundet me ken’ pak ma e hollë...”
“Ngjyrat si të gjalla!  Edhe pse jeshilja mundet me ken’ pak ma e 

butë...”
Lojnat mandej.  Bashkë me atin.  Lloj - lloj.  Gjithkund:  
nëpër skutat e kthinat e shtëpisë;  
nëpër barin e pakositur të oborrit;  
nëpër pemët e panumërta të kopshtit;
nëpër livadhet e Pyllin e Bjeshkës...       

Edhe Bala kurrë nuk është i sigurt.    
Çfarë e pati atin më shumë:
Babë apo shok?

4.
Bala nuk e harron atë muzg.
Nuk ka se si.
Nuk di dhe nuk mundet.
Sapo pati mbaruar njërin prej vizatimeve të tija (e kujton si ta kishte 

kryer para pak minutash: ishte një portret gati i gjallë i shoqes së bankës).  
Priste të kthehej ati nga gjuetia, që t’ia tregonte të parit.  Edhe të merrte, 
mandej, vërejtjet e tija.  Domethënë lëvdatat.  Kur në oborr qe dëgjuar 
ulërima e nënës.  E beftë.  E thekshme, si kurrë më parë.  Thua se e kishte 
pickuar gjarpri.  Bala turret në oborr.  Dhe ajo që sheh, nuk i shlyhet më nga 
kujtesa:



Shtrirë në mes të oborrit, mbi barin e njomur nga vesa e muzgut, është 
ai: Ati.  Duket sikur fle gjumë.  (Se ashtu fle ai gjithmonë: gjunjët ngritur 
gati ngjitur gjoksit).  Çiften e shtrëngon ende në dorën e djathtë.  Si duket, 
e ka përdorur si shkop që nga Pylli i Bjeshkës e deri në shtëpi.  Pranë atit, e 
ulur në gjunjë dhe me duart mbi kokë, nëna thërret pa pushim:

“E mjera unë!”
“E shkreta unë!”
Kurse Bala është shtangur dhe nuk di si të sillet.  Hëna është e plotë dhe 

gjaku mbi gjoksin e atit duket si argjend i shkrirë.  Nëna ndërpret ulërimat 
dhe jep urdhër:

“Me vrap te fqinji: ati ende merr frymë”.
Bala nuk ka kurrfarë dëshire të largohet prej aty.  Mezi pret që ati të zg-

johet nga gjumi.  Domethënë të ngrihet në këmbë dhe t’ia shohë vizatimin e 
fundit, atë me shoqen e bankës.  Porse nëna e përsërit urdhrin.  Kësaj radhe, 
me ulërimë. 

Bala nuk ka rrugë tjetër.  Veçse t’i tërheqë këmbët zvarrë e të niset drejt 
fqinjit.  Të cilin kurrë nuk e ka dashur.  Edhe pse është miku më i ngushtë 
i të atit.  Edhe pse i fal shpeshherë lodra e lapsa vizatimi.  Edhe pse është 
burrë i bukur e gati dy herë më i gjatë se ati.  Por, ndoshta, pikërisht për këtë 
nuk e do fqinjin Bala.  Si mund të ketë, në botë, burra më të bukur se ati?

Kthehen me vrap që të dy.  Fqinji para, Bala mbas tij.  Porse janë vonë: 
ati po jep shpirt.  Me kokën mbi prehrin e nënës.  Atëherë Bala nuk mundet 
më: shpërthen në lot dhe rrëzohet pranë atit.  Teksa bie, i bëhet se dëgjon një 
emër prej buzëve të tija.  Zëri vjen i turbullt e i çalë.  Emri përsëritet prapë.  
Është emri i fqinjit.

“Vdiq me emrin tënd në gojë”, i thotë nëna Balës, teksa ia mbyll sytë 
atit.  Të dy me radhë.  Në fillim, të majtin.  Edhe Bala beson.  I beson më 
shumë nënës se veshëve të tij.  Se ka moshën për t’i besuar të tjerët.

Kurse gjithçka tjetër më pas, Balës i kujtohet si në mjegull.  Njerëzit e 
panumërt në oborr.  Burrat që thithnin cigare pa pushim.  Vajet e ulërimat 
e grave.  Lotët e tij të shterur.  Nata e gjatë dhe e pagjumë.  Frika për ta 
puthur atin të vdekur.  E nesërmja me shi e erë.  Gropa e hapur.  Gdhendjet 
mbi arkivolin e kuqërremtë.  Fqinji që qante më fort se të gjithë.  (Me sytë e 
skuqur si dy qeska me gjak, do ta mbante mend përgjithmonë kështu Bala).  
Nëna që përsëriste pa pushim mes lotësh: “E shkreta unë!”  Dheu i njomur 
nga shiu...  
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Bala mëson edhe versionin zyrtar:
Ati është vetëvrarë aksidentalisht.
Ai që e godiste shenjën njëqind hapa larg.  

5.
Bala e ka të vështirë të mësohet pa atin.
Sepse kurrë nuk ka ndenjur pa të.
As edhe një ditë të vetme.
Ditët e para pas vdekjes së atit, Bala qe ndjerë thjesht i mpirë.  Në një 

ekzistencë të çuditshme, kur dukej se gjallonte vetëm trupi, ndërsa gjithçka 
tjetër – dëshirat, qeshjet, lotët, lodrat, fantazitë, ëndrrat, vizatimet – ishin 
zhbërë e zhdukur s’di se ku.  Një kësi lloj gjendjeje, Bala e kishte provuar 
edhe para një viti: kur qe kafshuar prej gjarprit në Pyllin e Bjeshkës.  Dhe 
fill ati ia kishte thithur helmin nga plaga në gojën e vet.

Po tash, kush do t’ia thithte helmin nga plaga?
Nëna, që e mbante gjithnjë afër dhe e llastonte më shumë se kurrë?  

Ndoshta.
Njerëzit, që vinin më shumë e më shpesh se kurrë në shtëpinë e tyre?  

Ndoshta.
Fqinji, miku i atit, që vinte natë për natë, sapo iknin njerëzit?  Ndosh-

ta.
Shokët, që vinin ditë për ditë dhe i sillnin të rejat, detyrat e mësimet?  

Ndoshta.
Me kësi shpresash kishte kaluar java e parë pa atin.  Derisa Bala të 

bindej se helmin në plagë nuk kishte për t’ia thithur askush.  Sepse:
nëna u bë ajo që kishte qenë: e përkushtuar, para së gjithash, për veten 

dhe shpërfillëse për gjithçka tjetër;
njerëzit vinin gjithnjë më pak e më rrallë dhe në të gjitha rastet, sido-

mos kur largoheshin, mjaftoheshin me shikime e fjalë mëshire në adresë të 
jetimit;

fqinji vinte kur iknin të gjithë, gjithnjë i bukur e i qeshur, linte mbi 
tryezë lekë ose ushqime dhe fliste zë-ulët me nënën për orë të tëra;

shokët vinin si me pahiri, nuk i rrëfenin asnjë të re, veçse i linin detyrat 
dhe fill ia kthenin shpinat, duke i hedhur njëri - tjetrit ndoca shikime përplot 
me tallje e nënkuptime.

Kësisoj, Bala qe i detyruar t’i rikthehej pasionit të tij.  Për të cilin nuk 
qe kujtuar gjatë gjithë javës.  Domethënë vizatimit.  Me drojë në fillim.  E 



mungesë besimi.  Me frikën se kishte harruar si shtrëngohej lapsi e si viza-
tohej.

(Vizatimi s’është si noti të cilin, edhe po s’e ushtrove, nuk e harron 
kurrë, kishte thënë ati njëherë.  Po e le, vizatimi të lë).

Por vetëm në fillim kështu.  Se mandej Bala thuajse e kishte rifituar sig-
urinë e dikurshme.  Edhe pse puna e parë pas vdekjes së atit kishte qenë me 
porosi.  Domethënë prej plagës.  Qe rrekur të bënte një portret të atit.  Por, 
edhe pse ishte lodhur shumë, më shumë se kurrë, e kishte grisur copa - copa.  
Me ta përfunduar.  Krejt i pakënaqur.  Edhe pse portreti ngjante besnikërisht 
me fotografinë përballë.  Por aspak me atë që Bala ndrynte në shpirt.

Tamam atëherë kishte marrë vendim të mos bënte më punë me porosi.  
Domethënë mos ta vizatonte më atin.  Kurrë.  Dhe kishte rifilluar të punonte 
për qejfin e vet.  Si dikur.  Porse tash asgjë nuk ishte më si dikur.  As viza-
timet e tija.  Në të cilat nuk kishte më portrete shokësh e shoqesh.  As flutu-
ra, lule e livadhe.  Vetëm kafshë e përbindësha nga më të çuditshmit ndeshje 
në çdo fletë të vizatuar.  Kafshë e përbindësha, që Bala i shihte nëpër ëndrra 
natë për natë.  Edhe ngjyrat i treti Bala.  Ruajti veç një laps të zi e të trashë.  
Aq i duhej.  Sa për t’i vënë kore plagës.  Se helmi nuk do të hiqej kurrë prej 
aty.  Veç do të mpiksej.     

Bala nis e ndihet vetëm.
Sapo ka mbaruar shkëlqyeshëm klasën e parë.
Pas pak muajsh fillon të dytën.

6.
Bala kishte qenë në klasën e dytë.
Banka e parë.
Rreshti i mesit.
Kur diku nga fundi i klasës qe dëgjuar një thirrje:
“Bala është kopil!”
Mbas asaj vetëtime, qe edhe një tjetër:
“Balës nuk i dihet baba!”
Fill mandej kishin shpërthyer bubullimat e të qeshurave.  Bala qe zver-

dhur e strukur nën bankë.  Edhe dridhej Bala.  Krejt i pafuqishëm.  Edhe i 
çoroditur.  Se qeshnin e talleshin të gjithë.  Ndryshe po të ishin tre - katër.  
Apo edhe pesë.  Do të ishte zënë me ta.  Duke shpresuar e besuar në ndih-
mën e ndonjë shoku.  Ose do t’i kishte rrahur.  Ose do ta kishin dërrmuar.
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Kurse tashti gjithçka dukej e përmbysur, mbrapsht.  Si me dorë të ma-
jtë.  Pa rend e logjikë.  Bala ishte i vetëm përballë gjithë të tjerëve.  I VE-
TËM.  Si kurrë më parë në jetën e tij prej fëmije.  Jo se nuk i kishte ndodhur 
të ndihej vetëm.  Bile: shpesh.  Sidomos në këto dy - tre muajt e fundit.  Fill 
mbas vdekjes së atit.  Por kurrë si sot: i vetëm përballë gjithë të tjerëve.  
Shoqja e bankës që dëneste tinëzisht, nuk mund të quhej.  Ishte krejt pak 
ndihma e saj.  Vetëm një përballë gjithë të tjerëve.  Që kishin marrë zemër 
nga shtangia e heshtja e Balës.  Edhe talleshin e shanin më fort.  Me lloj-lloj 
shprehjesh e fjalësh të liga.  Si në garë për t’ia kaluar njëri - tjetrit.  Se ligësia 
njerëzore përhapet e infekton ku e ku më shpejt se mirësia.

(Do të bluante Bala, më vonë, me mendjen e vet).
Në klasë kishte hyrë mësuesja dhe stuhia kishte reshtur në çast.  Gjithç-

ka qe kthyer në rendin e fillimit.  As të shara më.  As të qeshura.  As tallje.  
Vetëm heshtje.  Heshtje si në varreza.  Ndihej vetëm shoqja e bankës, që 
dëneste lehtë.  Edhe zëri i butë i mësueses.  Thua se këndonte.  Bala nuk 
kishte paditur te mësuesja.  Askënd.  Nuk dinte se si.  Se nuk kishte paditur 
kurrë.  Askënd.  Mandej, nuk dinte për çfarë.  Mësuesja ishte e bukur.  Edhe 
më e bukur se nëna e tij.  Më e re ishte.

(Pse nuk je ba mësuese?, do t’i thoshte Bala nënës së vet, me të ikur 
nga shkolla e me t’u futur në shtëpi).

Gjithkund qetësi nëpër klasë.  As miza nuk dëgjohet.
Por jo në zemrën e Balës.  Aty kanë filluar të gjallojnë përbindëshat.  

Edhe pse ende në embrion.  Përbindëshat që pjell fyerja.  Plagosja e shpirtit.  
Braktisja nga të tjerët.  Vetmia në horizont.

(Do ta analizonte atë ditë Bala: 
shumë vite më vonë).
Me të mbaruar ora e mësimit e me të ikur mësuesja, gjithçka fillon si 

më parë.  Edhe të sharat.  Edhe të qeshurat.  Edhe talljet.  Bile, edhe dënesat 
e shoqes së bankës janë njëlloj si para një ore.

Bala nuk sheh shteg tjetër.
Veçse të dorëzohet.
Edhe t’ua kthejë shpinën shokëve e shkollës.        

7.
Bala nuk shkon më në shkollë.
Edhe pse i luten.



Edhe pse e urdhërojnë.
Nëna i lutet e i përgjërohet.  Drejtori dhe mësuesit e urdhërojnë.  Kurse 

fqinji, me tagrin e mikut të atit, provon ta rrahë, porse atij i ikën prej duarsh.  
Kur e sheh që larg, i fshihet dhe nuk i del para syve. 

Balës i dhemb shkolla e munguar.  Pas ikjes së atit, është dhembja më 
e madhe.  Sidomos në kohët e para.  Nuk di dhe nuk mundet të mësohet me 
“ditët pa shkollë”.  Mëngjeseve, edhe pse tash mund të flejë sa të dojë, gjumi 
i del herët, tamam si dikur, në “ditët me shkollë”.  Bile, në ndryshim prej 
atëherë, tani nuk është nevoja ta zgjojë kush: as ati me të puthura, as nëna 
me të tundura:

“Zgjohu, bir, se je vonë për shkollë!”
Me të zbardhur, Balës i hapen sytë.  Vetiu.  Si me dorë.  Edhe bën gati 

çantën.  Librat e fletoret.  Vetë.  Si dikur.  Mandej i vjen radha mëngjesit.  
Atë, dikur, e bënte gati ati.  Në të rrallë, edhe nëna.  Tash ati nuk është.  
Kurse nëna zgjohet vonë, shumë vonë, gati afër drekës.  Kësisoj, Bala është 
i detyruar ta përgatisë vetë mëngjesin.  Mandej lahet e vishet dhe ja ku 
është:

i gatshëm për shkollë!
Por nuk niset për askund Bala.  Veçse ngjitet majë një stoli dhe i afrohet 

dritares që sheh për nga shkolla.  Prej aty shquan shokët që mblidhen një e 
nga një apo në grumbuj të vegjël.  Largësia është e madhe dhe ata duken si 
trumcakët.  Balës zënë e i dridhen gjunjët, por duron e nuk ulet: rri e pret sa 
të bjerë zilja.

(Në fakt, prej aty ku është, Bala nuk ka kurrfarë gjasash ta dëgjojë 
zilen e shkollës, porse ai, falë përfytyrimit e fantazisë të cilat, për hir të së 
vërtetës, i ndizen më shumë se kurrë, ia del t’i ndiej krejt qartë tringëllimat 
e mprehta, thua se zilja po bie diku aty pranë, në dhomën tjetër).

Atëherë Bala përlotet dhe ulet nga stoli.  Nuk di ç’të bëjë.  Janë çastet 
e orët më të trishta për te.  Edhe pse e ka gjetur një zgjidhje.  Siç bëjnë 
gjithmonë të vetmuarit.  I thërrasin për ndihmë kujtesës.  Bala kujton ditën 
e parë të shkollës.  Me të gjitha detajet e vogëlsitë.  Deri tek ato më të 
parëndësishmet:

siç janë njollat e vogla në mëngët e grykëses, për shembull;
siç është pritja e durueshme e atit deri në fund të mësimit, për shem-

bull;
siç janë qortimet e nënës për rripin e këputur të çantës, për shembull...
dhe plot të tjera kësisoj.
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Derisa kalojnë tri orët e para të mësimit dhe vjen koha e shumëpritur e 
Pushimit të Madh.

(Aq i lakmuar dikur prej Balës!)
Atëherë ngjitet prapë majë stolit dhe prapë i afrohet dritares, që sheh 

nga shkolla.  Tash shokët atje larg duken si zogj shpërthyer kafazit dhe Balës 
prapë i duhet ndihma e fantazisë:

të zërë portën e futbollit dhe të hidhet gjithandej në ruajtje të saj, si 
macja (nëna do ta shante për rrobat e ndotura, kurse ati thjesht do ta pyeste 
për topat e pritur e golat e pësuar);

t’ia bëjë me të shpejtë hartimin shoqes së bankës (nëna do të tërbohej 
prej inatit, kurse ati thjesht do të pyeste për temën e hartimit);

ta ndajë bukën e vet me ndonjërin prej shokëve “pabukës” (nëna do të 
nxihej e do të truante, kurse ati thjesht do të heshtte)...

dhe plot të tjera kësisoj.    

Bala mbetet prapë vetëm.
Se Pushimi i Madh është vetëm njëzet minuta.
Që kalojnë si të ishin njëzet sekonda.

8.
Bala nis e mbyllet në vete.
Si bisha në strofull.
A si iriqi brenda gëzofit të vet.
Kushdo që guxon t’i afrohet më shumë se duhet, provon gjembat e 

tij.  Fqinji, sidomos.  Sa herë që provon të miqësohet me të.  Me lloj - lloj 
mjetesh e mënyrash.  Me lekë e dhurata.  E di qyshkur pasionin e Balës 
për vizatimin dhe i sjell herë pas here kartonë të kushtueshëm e lapsa me 
ngjyra.  Porse Bala, në sy të tij, i hedh në zjarrin e oxhakut.  Edhe kartonët 
e bardhë.  Edhe lapsat me ngjyra.  I mjafton lapsi i zi.  Edhe fletoret e vjetra 
të vizatimit.  Blerë dikur prej atit.

Me mësuesen e tij, Bala dëshmohet më i butë.  Porse gëzofin nuk e heq.  
Mësuesja është e bukur dhe gjithmonë bie erë të mirë.  E ka dashur shumë 
dikur.  Tashti nuk është i sigurt.  Nuk e di.  

(Si për gjithçka tjetër.  Tash për asgjë nuk është më i sigurt.  Ndjesitë i 
janë përzier e trazuar keqas, sidomos dy më kryesoret: dashuria e urrejtja).  

Sa vjen, mësuesja ulet krejt ngjitur Balës dhe e sheh në kokërr të syrit.  
Sytë e saj janë të mëdhenj dhe ndryjnë përbrenda një kaltri të çuditshme, që 



atij i kujton gjithherë liqenin e vogël në mes të Livadhit.
(Bala kishte provuar disa herë t’i vizatonte ata sy, por nuk ia ka dalë: 

lapsi i zi ishte i përshtatshëm veç për kafshë e përbindësha).      
Mësuesja ka marrë vesh gjithçka dhe çdoherë i kërkon falje Balës.  Në 

emër të shokëve të klasës.  Që ndihen të penduar e fajtorë.  Të gatshëm 
të vijnë të gjithë, një e nga një, e t’i kërkojnë falje.  Veç ai të kthehet në 
shkollë.

(Po të duash ti, e dënojmë ndonjërin prej tyre.  E bëjmë shembull.  Për 
gjithë të tjerët.  Veç ti të kthehesh në shkollë).

Porse Bala, tash, nuk ka më besim.  Te askush.  E ka bindur veten se po 
të kthehet në shkollë, gjithçka do të përsëritet:

sharjet,
fyerjet,
të qeshurat,
talljet...
Bile edhe dënesat e shoqes së bankës.
Me shoqen e bankës, Bala tregohet më i butë se me gjithë të tjerët.  

Porse gëzofin prapë nuk e heq.  Vetëm gjembat i fsheh disi.  Shoqja e bankës 
vjen gati çdo ditë.  Pasdrekeve.  Përherë e përlotur dhe e ndrojtur.  Sjell me 
vete detyrat.  Edhe mësimin e ri për çdo lëndë.  Teksa flet, tërheq vazhdi-
misht hundët.  Kësisoj, fjalët i dalin të gjymta e të shurdhëta.  Porse Bala 
nuk ka kurrfarë interesi t’i dëgjojë fjalët e saja.  Veç e sodit me vëmendje që, 
me të ikur ajo, t’ia bëjë portretin.

(Por, tash, Bala ka harruar të vizatojë njerëz.  Më e shumta që mund të 
bëjë për shoqen e tij të bankës, është ta përfytyrojë e ta paraqesë atë si flutur 
a si zog.

Dhe jo si përbindësh).
Kurse të tjerët, përfshi edhe ndonjë shok në të rrallë, Bala as që i vë 

në hesap.  Sapo e merr vesh afrimin a praninë e tyre në shtëpi, mbyllet në 
dhomën e vet dhe nuk del që aty, pa ikur ata.

Bala, tash, nis dhe e kërkon vetminë.
Edhe mbyllet e mbyllet.
Ku tjetër veçse në guaskën e vet?

9.
Balës nuk i dihet baba, kishin thënë dikur shokët.
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Kurse nëna po: e bukur.
Prej së cilës ai ka trashëguar diçka.
Trupin, për shembull.  Të gjatë, një kokë mbi moshatarët.  Flokët bion-

dë, për shembull.  Përherë me një lloj spërndritje e prarimi si prej argjendi.  
Qeshjen, për shembull.  Gjithmonë (domethënë sa qe gjallë ati) të zhurm-
shme e të shoqëruar me pulitje sysh.  Sytë?  Jo, jo, ato nuk kishin asgjë prej 
syve të nënës.  Të sajt ishin të mëdhenj e të zgjatur anash, kurse të tijtë të 
rrumbullt e të vegjël, si dy kokrra të papjekura ulliri.  Edhe formën e fytyrës 
krejt ndryshe prej nënës e kishte.  Disi katrore e me gushë të rrafshët, si të 
prerë me thikë, ndërsa fytyra e nënës vinte vezake e përfundonte poshtë në 
një pikë, tamam aty ku qe maja e gushës.  

Po prej atit, çfarë ka trashëguar?
Çfarë tiparesh?  Vesesh e sjelljesh?  Hë pra, cilat?
Kurrë më parë, Bala s’i kishte bërë këso pyetjesh vetes së vet.  As që qe 

kujtuar.  As që kishte pasur arsye.  
Po pse duheshin bërë?  
Cila fëmijë në botë ia bën vetes pyetje të tilla?  
Pse Bala duhej të bënte përjashtim?
Deri atë ditë shtatori, kur qe ulur në bankën e parë, rreshti i mesit dhe 

kur njëri prej shokëve të klasës kishte deklaruar faqe të gjithëve se “Balës 
nuk i dihet baba”, shprehje të cilën ai, me t’u kthyer në shtëpi, ashtu i përlo-
tur e shpirtvrarë, e kishte interpretuar pak a shumë si të tillë:

“Bala nuk ngjet me babën e vet!”
Dhe Bala nis e harxhon minuta e orë të tëra për t’i gjetur ato, domethë-

në ngjashmëritë mes tij dhe atit.  I bindur se do të jenë diku.  Mjafton ta 
vrasë mendjen e t’i kërkojë.  Mbyllet me çelës në dhomën e tij dhe ngulet 
para pasqyrës.  Pranë vetes afron të gjitha fotografitë e tija; edhe ato ku ka 
dalë ati.  Vetëm ose me të.  Në të rrallë, edhe me nënën.  Të gjitha.  Një kuti 
të mbushur plot me to.  Lloj - lloj fotografish.  Në fillim, ati i vogël.  Krejt 
i vogël, bebe.  Dy foto të tilla janë.  Në të dyja ati duket gati i shëmtuar e 
shëndetlig: një copë mishi, pa formë e shprehje.  Kurse Balës, në atë moshë, 
i janë bërë foto të panumërta.  Në të gjitha ka dalë i bukur e i shëndetshëm.  
I heq mënjanë ato.  Dhe merr të tjerat.  Ati më i rritur tash.  Një vjeç.  Dy.  
Tri.  Katër...   Në të gjitha i zymtë e i trishtuar.  Thua se kanë nxjerrë me 
zori në fotografi.  Bala nis e trishtohet.  Edhe i kalon me të shpejtë fotot.  Pa 
i krahasuar me të vetat.  Pa vënë re se sytë e atit nisin e ngjajnë me të tijtë: 
dy kokrra të papjekura ulliri.  Se Bala tash ka filluar të paragjykojë e jo të 



shohë.  I hedh mënjanë fotografitë.  Derisa ndesh në njërën, ku ati ka dalë 
në moshën tetë vjeç.  E thotë shënimi mbrapa saj.  Tetë vjeç.  Aq sa është 
Bala tash.  I rreh zemra fort dhe nis e rrëmon fotografitë e veta.  Derisa gjen 
njërën.  Të fundit.  Ia ka bërë ati.  Pak ditë para se të vdiste.  Me nxit e me 
duart që i dridhen, i vë pranë të dyja fotografitë.  I unshëm t’i gjej ngjash-
mëritë.  I sheh me radhë.  Herë njërën.  Herë tjetrën.  Mandej të dyja bashkë.  
Me shpresë.  Por më kot.  Asgjë të përbashkët nuk vë re.  As sytë që duken 
si katër kokrra të papjekura ulliri.  Ata të dy në fotot duken si dy të huaj.  Pa 
asnjë lidhje mes tyre.  Aspak si at e bir.

Bala nis e lodhet.  Edhe besimi nis dhe e lë.  Fotografive ku kanë dalë 
bashkë me atin (në të rrallë, edhe nëna bashkë me ta) nuk u kushton vë-
mendje të madhe.  I sheh thjesht sa për t’u çmallur.  Me atin, kuptohet.  I 
bindur tashmë se në to nuk ka për të gjetur kurrfarë ngjashmërie.  Mes tij 
dhe atit.  Përkundrazi.  Veç dallime të shumta e të çuditshme.  Thua se nuk 
kishin qenë at e bir.

Po atëherë, pse e kishte dashur aq fort atin?  Më shumë se gjithçka në 
botë.  Bile, edhe më shumë se shoqen e bankës.

Po atëherë, pse ishte kuptuar aq mirë me atin?  Merreshin vesh edhe pa 
folur, veç me shikime.  Bile, edhe më mirë se me mësuesen.

A nuk hynin këto te ngjashmëritë?
Po si mund t’u thuhej të tjerëve kjo?
Si mund të bindeshin ata?
Bala zë kokën me grushte.  Mandej, me po ato grushte, godet fort 

pasqyrën përballë.  Ciflat e qelqit e gërvishtin dhe gjaku i rrjedh gjithandej.  
Por nënën nuk e thërret për ndihmë.  Se ajo nuk ka për ta kuptuar.  Ashtu siç 
nuk e ka kuptuar edhe më parë.  Edhe pse ka përplot ngjashmëri me të.    

  
Bala nis e ndihet i huaj në shtëpi.
Edhe në dhomën e vet.
Edhe në oborr e gjithkund tjetër.
     
10.
Bala nis e shkon te Pylli i Bjeshkës.
Atin e munguar aty e gjen.
Edhe lojnat e harrimin.
Pyllin e Bjeshkës e njeh qysh më parë.  Pëllëmbë për pëllëmbë.  Pemë 

për pemë e gëmushë për gëmushë.  Me qindra e qindra herë ka bredhur 
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e luajtur aty.  Kurrë vetëm më parë.  Me shokët.  Por më shpesh me atin.  
Gjithmonë e merrte me vete.  Edhe kur shkonte për të bredhur e shëtitur.  
Domethënë për kot.  Edhe kur shkonte për punë.  Domethënë për gjueti.  
Njëherë që s’e pat marrë, kishte qëlluar mbi veten e vet.

Gabimisht.  Aksidentalisht.  Kishin thënë specialistët.
Ati bëhej tjetër në pyll.  Krejt i ndryshëm prej atij të shtëpisë.  Me të 

shkelur çapin e parë aty, sytë i madhoheshin e i lëngëzoheshin: tamam si 
sy fëmije.   Edhe trishtimi e brenga e përhershme i zhvoshkeshin fytyrës: 
tamam si lëvoret e thara që binin prej trungut të pishës.  Mandej niste e fliste 
pa pushim.  Fliste e qeshte pa asnjë shkak.  Ai që në shtëpi nuk i ndërronte 
më shumë se dy fjalë gjatë gjithë ditës.  Ai që në shtëpi qeshte vetëm kur 
shihte vizatimet e Balës.  Në pyll bëhej tjetër.  (Aq sa Balës i vinte të besonte 
se ati nuk duhej të qe rritur në një shtëpi, si gjithë të tjerët, por në pyll, si 
lepujt a drerët).  U thoshte fjalë të ëmbla e përkëdhelëse pemëve, pasi prekte 
e lëmonte me radhë trungun e së cilës.  Ndalej para ndonjë breshke a iriqi, 
ulej në gjunjë, dhe bisedonte me ta thua se kishte pranë ndonjë mik fort të 
afërt.

(Vite më vonë do ta kuptonte Bala se pse ati kthehej gjithmonë duar-
bosh nga gjuetia, kurse fqinji përherë me diçka të vrarë përmbi supe.  Nëna, 
atëherë, shante e truante atin, ndërsa fqinjin e lavdëronte dhe e ngrinte në 
qiell).  

Tash Bala është vetëm në pyll.  Krejt vetëm.  Si kurrë më parë.  Ka 
drojë e frikë në fillim.  Edhe një rrahje flatrash diku ia shtie të dridhurat.  
Edhe një krrokatë korbi.  Edhe një zhaurimë gjethesh e degësh.  Edhe...  Por 
nuk i duhet shumë që të mësohet.  Edhe ta heqë drojën e frikën.  Në çastin 
kur e kupton se nuk është vetëm.  

Sepse nuk mund të jetë.  
Nuk ka sesi.  
Përderisa i është e njohur çdo pëllëmbë e atij pylli.  E shtrenjtë dhe e 

paharrueshme.  Çdo shteg, pemë a gëmushë.  Shkelur e prekur bashkë me 
atin.  Atëherë nis e flet me te.  Me zë të lartë.  Pa drojën se e dëgjon apo 
e tall ndokush.  (Siç kishte bërë nëna njëherë në shtëpi, kur ai qe rrekur 
të fliste me një fotografi të atit).  I bën lloj - lloj pyetjesh.  Si dikur.  Edhe 
merr përgjigje.  Ia tregon vizatimet e reja.  Merr lëvdata prej tij.  (Edhe pse 
nuk është krejt i sigurt, që atit mund t’i pëlqejnë përbindëshat e vizatuar).  
Mandej i rrëfen për ngjarjet e fundit.  Talljet e fyerjet e shokëve.  Braktisjen 
e shkollës.  Këtë ati nuk e kapërdin.  Kundërshton me zë të lartë.  Arsyet e 



justifikimet e Balës.  Bëhet i sertë e nevrik.  Si kurrë më parë.  Edhe ikën e 
largohet për diku.  Me shpirt të vrarë.  Për tu kthyer prapë të nesërmen.  

Gjithçka ndodh në pyll.  Edhe Bala nis të ndihet më mirë se në shtëpinë 
e vet.  Aty veç sa han mëngjesin.  Me të shpejtë.  Vetëm.  Se nëna ende është 
gjumë.  Mandej fill e në pyll.  Me vete merr vetëm fletoren e vizatimit.  Edhe 
lapsin e zi.  

Bala kthehet në të errur.
Si hajn.
Pa takuar askënd.

11.
Bala nis e trazohet prej ëndrrash.
Gjithfarësh.
Me t’i mbyllur sytë.
Prandaj dhe shtrihet gjithnjë e më vonë në shtrat.  Sa më vonë që të 

mundet.  Deri kur sytë t’i lotojnë e qepallat t’i rëndojnë si të ishin prej 
plumbi.  Nis t’ia ketë frikën gjumit.  I bindur se ai nuk do të vijë vetëm.  Siç 
nuk ka ardhur gjatë gjithë këtyre netëve.  Porse përherë i shoqëruar me do 
ëndrra të frikshme.  Prej atyre që Balës ia trazojnë zemrën si me dorë dhe 
ia ngrenë përpjetë qimet e trupit e të kokës.  Edhe pse fle përherë me dritë 
ndezur.  Edhe pse ndodh që hëna, aty matanë dritares, të jetë e rrumbullt dhe 
plot dritë.  Ëndrra bën punën e saj.  Edhe Bala zgjohet i mbytur në djersë e 
në dridhma ankthi.  Pa e ditur se ku është:

në shtrat apo në ëndërr?
Edhe kujtohet për gjithçka, deri në detaje e imtësi.
(Ai me atin të zënë dorë për dore.  Duke folur me drurë e kafshë nëpër 

Pyllin e Bjeshkës.  Kur qe, pas një gëmushe, shfaqet figura e gjatë e fqinjit.  
Fytyrën e ka të zezë.  Krejt të zezë.  Si të lyer me zift.  I ndrijnë veç dhëmbët 
e bardhë.  Si të ujkut.  Në dorën e majtë mban çiften.  Kurse ati nuk ka çifte.  
Sepse ka dalë për kot.  Domethënë për bredhje.  Bala e dallon i pari fqinjin.  
Edhe i thotë atit.  Kurse ati qesh me të madhe.  Vetëm qesh.  Edhe i thotë 
Balës se aty nuk është askush.  Veçse një gëmushë në formë njeriu.  Bala 
bindet.  Edhe shtrëngon më fort dorën e atit.  Fort e më fort.  Derisa i dhem-
bin thonjtë.  Ati veçse qesh.  Edhe vazhdon bisedën me pemët e kafshët.  
Bisedën e lënë përgjysmë.  Kur qe, pas një tjetër gëmushe, shfaqet figura e 
një gruaje të bukur.  Që fill kthehet në dhelpër.  Me sytë që i xixëllojnë si dy 
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yje natën.  Fqinji e drejton çiften nga dhelpra.  Edhe merr shenjë.  Mandej e 
ul çiften prapë.  Se dhelpra kthehet prapë në grua.  Gruaja nuk është askush 
tjetër veçse nëna.  Fytyrën e ka të bardhë si hëna.  Bala e dallon i pari nënën.  
Edhe i thotë atit.  Kurse ati qesh me të madhe.  Vetëm qesh.  Edhe i thotë 
Balës se aty nuk është askush.  Veçse një tjetër gëmushë në formë njeriu.  
Bala bindet.  Edhe shtrëngon më fort dorën e atit.  Fort e më fort.  Derisa i 
dhembin prapë thonjtë.  Ati veçse qesh.  Edhe vazhdon bisedën me pemët 
e kafshët.  Bisedën e lënë përgjysmë.  Ashtu ecin e ecin.  Të zënë dorë për 
dore.  Duke folur me pemët e kafshët, por edhe me njëri - tjetrin.  Herë - herë 
i zgjidhin duart.  Edhe rendin si të harbuar.  Nëpër Pyllin e Bjeshkës.  Në 
ndjekje të njëri - tjetrit.  Ndodh që ati fshihet.  Pas ndonjë trungu të gjerë.  
Edhe piskat pingërime shpendi.  Për ta ngatërruar Balën.  Që rreket e rro-
patet gjithandej.  Trung pas trungu.  Derisa e gjen atin.  Që e shijon lojën 
porsi fëmija.  Fshehur e strukur pas ndonjë peme.  “Të gjeta!” thërret me të 
madhe Bala.  Edhe godet lehtë me grushte të atin.  Gjoksin e tij të ngushtë, 
si gjoks fëmije.  Kur qe, pas një tjetër peme, shfaqet prapë fqinji.  Prapë me 
fytyrën e zezë si të lyer me zift.  Prapë me çiften në dorën e majtë.  Kurse 
në të djathtën mban një dhelpër të vrarë.  Sytë e dhelprës janë shuar dhe nuk 
xixëllojnë më si dy yje natën.  Fqinji afrohet dhe dhelprën e vrarë e hedh 
para këmbëve të atit.  Mandej qesh me të madhe dhe nxjerr jashtë dhëmbët 
e mprehtë e të bardhë.  Tamam si të ujkut.  Mandej, pa thënë asnjë fjalë, vë 
çiften mbi sup dhe merr shenjë drejt tyre.  Dëgjohet një krismë dhe fill ati 
rrëzohet në gjunjë.  “Tash asht radha jote”, i thotë fqinji Balës...)    

që, ndërkaq, është zgjuar i larë në djersë.
Bala ia tregon nënës ëndrrën e fundit.
Nëna ngryset.
Edhe e fton të flejë bashkë me të.

12.
Bala i përgjigjet ftesës së nënës.
Veç për një natë.
Të flejë bashkë me te.
Jo se e dëshiron një diçka të tillë, por nuk gjen rrugë tjetër: ëndrrat po 

bëhen gjithnjë e më të shpeshta: ndodh që sheh edhe dy - tri vetëm brenda 
një nate: të gjitha të frikshme e të ankthshme.  Të gjitha përfundojnë njël-
loj: me vrasjen e atit.  Vetëm njëherë ndodhi që ati të kthehej në lepur e t’i 
shpëtonte goditjes.  Kurrë më.    



Kurrë më parë Bala nuk ka fjetur vetëm me nënën.  Me të dy bashkë, 
po.  Domethënë me atin dhe nënën.  Nuk numërohen rastet.  Sa herë që i 
dilte gjumi natën.  Për një arsye a një tjetër.  Ngrihej nga shtrati i tij i vogël 
dhe shkonte tek i madhi.  Edhe shtrihej mes atit e nënës.  Përherë në mes.  
Se vetëm aty kishte gjithmonë vend të lirë për të.  Nënës ia kthente shpinën.  
Gati përherë.  Kurse fytyrën e ngjishte në gjoksin e ngushtë të atit.  Aty e 
zinte gjumi.  Por ndodhte jo rrallë, kur zgjohej në shtratin e madh pa shkuar 
aty me këmbët e veta aty.  Ishte ati që ngrihej natën, e merrte hopa, dhe e 
shtrinte pranë vetes.

Thjesht për qejf.
Derisa nisi shkollën.  Atëherë Bala u bë me dhomën e tij.  Edhe me 

një shtrat më të madh se të dikurshmin.  Porse tash nuk kishte më të drejtë 
të ngrihej nga shtrati i vet e të shkonte të shtrihej mes tyre, domethënë mes 
nënës e atit.  Edhe pse prapë i dilte gjumi natën.  Për një arsye a një tjetër.  
Edhe pse askush nuk e kishte porositur a urdhëruar (zakonisht, nëna jepte 
urdhra, kurse ati porosi), që të mos e ndërmerrte prapë një hap të tillë.  Porse 
njëherë që Bala kishte provuar, e pat gjetur të mbyllur me çelës (apo shul 
nga brenda?) dhomën ku flinin ata të dy, domethënë nëna dhe ati.  Kishte 
provuar njëherë të dytë.  Prapë dhoma e mbyllur me çelës (apo shul nga 
brenda?).  Edhe njëherë të tretë....  Mandej kishte hequr dorë.  I qe nënsh-
truar vendimit që kishin marrë ata të dy.  Edhe pse pa dashjen e tij.  Porse 
nuk kishte rrugë tjetër.

Kështu bëjnë të gjithë!, kishte thënë nëna. 
Kur qe, në një natë të sertë dimri, me vetëtima e bubullima që s’të linin 

të vije gjumë në sy, dera e dhomës së Balës (kurrë e mbyllur me çelës apo 
shul nga brenda) hapet me ngadalë dhe brenda hyn - kush thoni ju? - pikër-
isht ai, domethënë ati.  Paksa i kërrusur e me çap të lehtë.  Si hajn!  Bala 
thërret nga shendi.  Ati vë gishtin në buzë.   Shëëët, se na dëgjon nëna.  Edhe 
shtrihet ngjitur Balës.  Duke qeshur me hilen e tij.  Bala ngjesh fytyrën te 
gjoksi i ngushtë i atit.  Si dikur.  Ashtu e zë gjumi.      

Ati nis e vjen natë për natë.   
Thjesht për qejf.
Derisa nëna mëson gjithçka.  Edhe shan e truan.  Siç di ajo.  Edhe 

përsërit para të dyve, domethënë para atit e Balës, të vërtetën e përjetshme 
e të përbotshme:

Burri fle me gruan.
Fëmija fle vetëm.
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Kështu bëjnë të gjithë!
(Asaj nate të parë e të fundit bashkë me nënën, me përjashtim të aromës 

së mirë që frymonte gjithandej dhomës, Bala nuk i kujton asgjë të veçantë e 
të ndryshme nga netët e tjera: po ato ëndrra të frikshme e të ankthshme, po 
ato zgjime të trembura e të lara me djersë).

 
Bala merr vendim që të nesërmen.
Mos me fjet ma me nënën.
Nuk gjen arsye.  
   
13.
Balës nisin e i bëhen të njëllojta ditët.
Edhe muajt.
Bile, edhe vetë vitet.
Koha sikur është ndalur për Balën.  Krejt papritur.  Si me dorë.  Nuk 

vjen e nuk ikën për dika koha.  Siç bënte gjithmonë.  Tash nuk rrjedh më.  
Edhe pse ati, dikur, e kishte krahasuar me lumin që buron diku, ecën e ecën, 
dhe përfundon mandej në det.  Kurse tash koha ka ngecur në vend.  Si e 
penguar diku.  Prej dikujt.  Bala kujton një dimër, kur qe ngrirë Përroi i 
Bardhë.  Gati në të gjithë gjatësinë e tij.  Të gjithë ishin turrur për andej.  Të 
armatosur me kazma e qysqi.

“Troftat kanë dalë sheshit”, kishte thënë fqinji.  Kishin rendur pas tij.  
Ati me Balën për dore.  Thjesht për të parë.  Se peshkun nuk e dëshironin 
asnjëri.  

Prej lart, Përroi i Bardhë dukej si një gjarpër i stërmadh e i ndritshëm, që 
qe ndalur e shullëhej mes shkëmbinjve.  Kurse nga afër, të ngjallte mëshirë.  
Të paktën, Bala këtë pat provuar.  Me siguri, edhe ati.  Sepse qe ndalur në 
vend, aty në breg, dhe kishte psherëtirë thellë.  Sikur nxirrte nga gjoksi një 
dhimbje të madhe.  Dhe nuk e kishte ndjekur më fqinjin pas.  Që kishte nxi-
tuar përmbi syprinën e akullt.

Siç bënin të gjithë!
Me kazma e qysqi.  Shponin vrima gjithkah, zgjasnin krahët poshtë dhe 

nxirrnin që andej trofta.  Lloj - lloj.  Të mëdha e të vogla.  Pas çdo trofte të 
zënë, dëgjoheshin “urra” e brohoritje të tjera shendi.  Troftat ishin të gjalla 
dhe dridheshin nëpër duar si majat e pemëve nga era.   

“Ikim më poshtë”, kishte thënë ati.  Dhe qenë nisur të dy.  Të zënë për 
dore e pa fjalë.  Thua se ata ishin fajtorë për ngrirjen e Përroit të Bardhë.  



Edhe për fatin e troftave të gjora.  Mandej qenë shtangur të dy.  Larg të 
tjerëve.  Aty ku Përroi i Bardhë bënte pak pushim dhe krijonte pellgje të 
vegjël.  Njëri prej atyre pellgjeve kishte ngrirë krejt.  Jo vetëm syprina.  Dhe 
brenda atij burgu prej akulli kishin ngecur dy trofta.  Njëra e madhe.  Më 
e vogël tjetra.  Thua se qenë ndalur për pak pushim.  Bashkë me rrjedhën.  
Bala qe përlotur.  Me siguri, edhe ati.

“Ikim në shpi”, kishte thënë ai.  
Tamam ashtu, si ato troftat e burgosura mes akullit, ndihet tash Bala.  

Veçse në ndryshim prej tyre, është i gjallë dhe merr frymë.  Kaq.  Asgjë 
tjetër.  Nuk gjen dallim nga çasti në çast.  Nga ora në orë.  Nga dita në ditë.  
Të gjitha të njëllojta.  Masë e ngrirë.  Sepse Bala tashmë nuk pret kënd.  Nuk 
pret t’i ndodhë diçka e re.  As sahatit e kalendarëve varur nëpër mure nuk ua 
hedh më sytë.  Nuk gjen arsye.  Sepse:  

Kur ka uri, ha.
Kur ka gjumë, fle.
Kur ka dhimba shpirti, vizaton.   
Vetëm kur ndodhet në Pyllin e Bjeshkës, koha duket sikur shkrin disi.  

Edhe sikur rrjedh.  Siç ka thënë ati dikur.  Çasti dallon nga çasti aty.  Edhe 
ora nga ora.  Se pylli përherë prodhon befasi.  Domethënë ngjarje.

Porse Bala nuk mund të rrijë gjithë kohës aty.  Domethënë në pyll.  Se 
nuk është si kafshët.  As si bari e pemët.  I duhet dikur të kthehet në shpi.  
Aty koha ngrin prapë.  Si Përroi i Bardhë dikur.

Balës nis e i rëndet koha.
Teksa dikur.
Çdo çast ishte një ngjarje.

14.
Balës i ikën edhe shoqja e bankës.
E fundit qenie që e lidhte disi.
Me botën atje jashtë.
Ikën për të mos u kthyer kurrë ma!  Të paktën, kështu kishte deklaruar 

ajo vetë, teksa hidhte pas shpinës flokët e gjatë, të verdhë e të ndritshëm si 
ujërat e Përroit të Bardhë në prag muzgu.

“Unë të kisha si vëlla”, patën qenë fjalët e saja të fundit.
Bala mbetet prapë vetëm.  Si gjithmonë.  (Teksa hallatin mes këmbëve 

vazhdon ta ketë të fryrë për gazep).  Rreket ta fajësojë veten sadopak për 
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ikjen e beftë të shoqes së bankës, por nuk mundet, nuk di.  Sepse s’i bie ndër 
mend ndonjë fjalë e keqe thënë prej tij.  Kundër saj.  Domethënë shoqes së 
bankës.  Sepse Bala, edhe kësaj radhe, nuk ka folur as edhe një fjalë.  Si 
përherë.  Vetëm ajo fliste.  Gjithë këto kohë.  Ajo vinte gati ditë për ditë.  
E vetmja që e kishte këtë të drejtë.  Kinse për t’i sjellë detyrat e mësimet.  
Edhe kur kishte pushim dhe shkolla ishte e mbyllur.  Ajo vinte.  Ulej për-
ballë tij edhe fliste.  Ai veç dëgjonte.  Pa ndërhyrë e pa dhënë përgjigje kur e 
pyesnin.  Sepse, në më të shumtën e rasteve, mendjen e kishte tjetërkund.  Si 
në të gjitha herët.  Gjithçka qe përsëritur pikë për pikë edhe herën e fundit.  
Pa asnjë ndryshim.       

Se harroi Bala: po, kësaj radhe ka kryer një veprim të ndryshëm nga 
herët e tjera.  Thjesht ka zgjatur e futur duart mes këmbëve të shoqes së 
bankës, diku sipër gjunjëve.  Jo se e kuptonte çfarë po bënte, por sepse ashtu 
e kishte urdhëruar hallati i fryrë si kurrë më parë.  Vetëm kaq.  Asgjë më 
shumë.  Vrik ishte zmbrapsur, kur ajo ia kishte dhënë virrmës si ta kishte 
pickuar gjarpri.  Edhe pse Bala kishte pasur qejf t’i mbante duart sa më gjatë 
aty.  Edhe t’i lëvizte me ngadalë gjithandej.  Nëpër ato vise, që dukej sikur 
kishin marrë flakë.

Vetëm për kaq duhej të ndihej fajtor?
Vetëm për kaq ajo duhej të ikte si ta kishte pickuar gjarpri?
“Ani, se ka me ardhë nesër”, i kishte thënë vetes Bala.
Por shoqja e bankës nuk kishte ardhur të nesërmen.  As të pasnesërmen.  

As pas një jave.  As...  Dhe Bala mbetet prapë krejt vetëm.  I vetëm me hal-
latin e tij mes këmbëve.  Që rri i fryrë gjithë kohës.  Pa pyetur për vetminë 
e të zotit.  Dhe Bala nuk di si të sillet me të.  Po të ishte ati, atë kishte për 
ta pyetur të parin.  Por ati tash nuk është.  Kur ishte, hallati rrinte urtë.  
Domethënë nuk fryhej kurrë.  Tash që ka nisur të fryhet, ati ka ikur.

Dikë tjetër duhet me pyet Bala!
Po kë?
Nënën?  Marri kishte me qenë.  Si ka me e ditë nëna përgjigjen, kur nuk 

ka vetë një kësi hallati mes këmbëve.
Fqinjin?  Po, ai kishte me e ditë përgjigjen.  Porse atij Bala nuk dëshi-

ron as me ia pa surratin.
Shokët?  Po, edhe ata kishin me e ditë përgjigjen: mësuar prej etërve të 

tyre.  Porse atyre Bala ua ka frikën.
Edhe mbetet kësisoj pa përgjigje.  Deri një natë, kur i vjen në ëndërr 

shoqja e bankës.  I ulet përballë: me këmbët e bardha e të hapura.  Gati ia 



prish gjumin.  Vrik Bala fut duart aty.  Si mes zjarrit.  Edhe trazon andej - 
këndej.  (Hallatin e ka të fryrë për gazep).  Mandej Njërën dorë (të majtën) 
e largon nga këmbët e hapura përballë dhe e afron pranë vetes.  Ngadalë 
trazon në fillim.  Mandej më shpejt.  Edhe më shpejt.  Edhe... shkrehet 
kënaqësie Bala.  

Kur zgjohet të nesërmen, sheh se është ndragur gjithandej poshtë bar-
kut e mes këmbëve.  

Bala nis e kujtohet vazhdimisht për shoqen e bankës.
Edhe trazon poshtë vetes me duar.
Ku të mundet e sa të mundet.
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Çoki
... i vogël, tejet i imtë, që t’ia di kuptimin fjalës që e thotë, shqipton. E 

do të thotë: shoku(i). E shkurton, e ngushton dhe e zvogëlon këtë fjalë, për 
t’ia përshtatur madhësisë miniaturale të trupit të vet.

Çoki im, kështu e thërret shokun, një mikun e tij të zëne rishtazi, që 
është “moshatar” me të, barabar, veç më i moçëm se ai, hiç më pak se për 
një gjashtë dhjetëvjetësh. Garant!

Hej, heroi i këtij rrëfimi, disi si të preferuar e të dashur, sado i hidhur në 
brendinë  e tij të hidhur, ka një  histori të dendur jetësore, njëqind herë më 
të vëllimshme e  tragjike se që mund ta bartin supet e tij të pafuqishme, kur 
janë sa grima, me pak shkarje në hiperbolë, mund të thuhet, mikroskopike.

Dy historitë nguten, përkrye njëra-tjetrës, të hyjnë në kallëzim. 
E para qet hap (kokë), para së dytës, nga se është më e njomë në sa-

jimin e saj.
“Transmetohet”, riprodhohet tamam ashtu si ka ngjarë në të vërtetë, 

realisht, në paketim origjinal, pa iu shtuar as munguar, një fjalë të vetme. As 
një presje, madje…

 “... derisa gjerbnim kafe-makiatot e mëngjesit, (me assugrine, aman, 
se na mbyti diabeti!), në Amaro, njërën nga kafeteritë më të frekuentuara të 
qytetit, tretur pas shumë temash që i shoshitim çdo ditë,  humbur në llumin e 
tyre të dendur, tavolinës sonë i avitet silueta e një krijese të vogël, sa mos ta 
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vëresh fare, kur koka s’i mbërrin as lartësinë e tryezës. Aq më të padukshme 
e bën atë biseda e nxituar e me ritme të shpejta, gjestesh të ashpra. Dallohet, 
si nëpër ëndërr, refreni aq shpesh i përsëritur: ik, shmangu, lëna rehat tani! 

Hiç me shumë nuk regjistrohet në diskun e rradakes së stërmbushur 
me probleme jetësore. Miku që paksa më i vrazhdët se zakonisht, më i egër 
ndaj  dorës së shtrirë… 

Tek kur afrohet ngatë silueta e asaj qenie të brishtë, duke bërë me  dorë 
nga unë dhe duke shqiptuar fjalë plot inat e mllef ndaj vrazhdësisë së bash-
këbiseduesit tim, thotë: ky çoki këtu, (lexo: shoku!) ka pale në xhep!” – dhe 
dorashkën e vogël sa grima, e përplasë për xhepin e setrës sime të kadifetë. 
Sikur të me shkoq kllapie gjumi të rëndë, një lajm i mirë, menjëherë kthjel-
lohem dhe para vetës shoh një bimë të imtë hyjnore, sikur të kishte pikur 
nga pala e shtatë e qiellit të paanë. Po, axha ka “pale!”sa të duash!, - i them 
dhe, me nxitim lëshoj dorën në thellësinë e errët të xhepit të shterur dhe, që 
andej, e kthej me ca centë të imtë, të ndarë e planifikuar për të blerë një bukë 
e  një gazetë të ditës. 

Vogëlushi, a hija e tij e tejdukshme, bashkë me lekët e imtë në grushtin 
e vogël, shmanget duke me lënë një përshëndetje të bardhë miqësore. Me 
dorashkën e ngritur në ajër, zhduket si mos të ishte fare, si të ishte hije a 
fantazmë, në pikë dite me diell, të verës që sa po bëhej vjeshtë… Tjetër nuk 
di. Asgjë nuk mbaj mend. Ç’u bë, nga vajti, nga humbi e treti. Njëmend, 
ç’u bë, o Zot! E përpiu toka. E gëlltitën avujt e ditës së nxehtë të vjeshtës së 
parë. U shndërrua në zokth mitik, krahëlehtë. 

Fluturoi!
***

Ditë më vonë, gjersa këputja shtegun e shëtisë së përditshme mëngje-
sore, një zë i ëmbël, si një cicërimë kanarine, sikur më hyri përnën setër dhe 
m’u ngjit trupit për të  m’u ndalur në guacën e veshit...

- Hej, çok, çoki im!
Ai zë i çiltër, melodik, sa hyjnor, o Zot! – nuk vinte nga larg. Për cepin 

e setrës me ishte  ngjitur, po kush tjetër pos Çoki-t, që për pak, sa nuk e kisha 
harruar e qitur pas mendsh. 

Tani sikur nis e merr rrugën një miqësi e paprerë dhe, kjo, lirisht mund 
të thuhet, është gjysma e dytë e rrëfimit. Tashmë kur jemi çokë, (shokë) 
në kuptimin e mirëfilltë të fjalës. (Sado që kjo tingëllon pak e stisur dhe 
e trilluar kryekreje që, në ditët e sotme të ngarkuara dhe të elektrizuara, 
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me halle e derte, të  lind miqësi e madhe dhe respekt i ndërsjellë midis një 
lypsari të imtë fare, si të pa moshë, në një anë, dhe, në anën tjetër, të një 
të moshuari, kur rrugët e Prishtinës, si të çdo qyteti tjetër në Kosovë, janë 
plotë me kërkues lëmoshe. Edhe me të tillë që, shpeshherë, janë rebelë, të 
pandërgjegjshëm, të papërshtatshëm, agresivë dhe të bezdisshëm, madje!).

***
Si fidan i brishtë mbjell aty, midis lisave shtatgjatë të avenysë që, një 

ditë të afërt, do të bëhet edhe më e bukur se që është, veçse të shmanget 
perdja e llamarintë dhe të kallëzojë katedralen në terë bukurinë e saj, Çoki 
ngjanë edhe më i imtë se që është në të vërtetë. Ka zënë atë pikë strategjike, 
pas hamendjes dhe besimit, të atyre që e kanë hak ekzistencën dhe rritën, 
dosido, të pjesëtarit të familjes se tyre, se: përballë një tempulli fetar, në 
ndërtim e sipër, zemrat i kanë  më të buta, e duart më të lira!

Cila është familja e Çokit?
Çoki nuk ka familje. Ose e mbarë bota është familje e tij. 
Nuk është as i falur, as i blerë, as i gjetur, rastësisht.
Është zog shtegtar pa fole, as strehë. Shtroje e ka tokën e Kosovës,  

mbulojë qiellin e paanë të gjithësisë! Nuk ka as babë, as nënë. Ose i ka që 
dytë bashkë, që, mbase matanë lisave shtathedhur të avenysë, me shikim të 
fshehur, ndjekin çapkënllëqet e tij. Kurrë nuk i afrohen,  sa për t’ia shpupu-
ritur flokët e shpeshtë e kaçurrelë, së paku.

***
Kur miqësia me Çokin zë të lëshojë shtat, kur racionet, ndër më të 

ndryshme, kafjall a drekë nuk mungonin, kur bashkë kthenim në shitore 
këpucësh e veshmbathjes tjetër, një mesogrua shkoqet nga lukuni fëmijësh 
barkzbrazur e symëdhenj, në lakminë e përhershme, grumbull në livadh para 
Filologjikut, si për të larë një borxh ndaj meje. Shkurt e më zë të shterur, 
me thotë: Eduard e ka emrin. E thërrasim Edi. Është katër vjeç. Nuk është i 
imi. Është i tufës sime. E duam, shumë e duam. Nuk e ndaj prej fëmijëve që 
i kam lindur vetë. Edhe fëmijët e mi e duan shumë. Benjamin e kemi. Do e 
çojmë në shkollë, sa të bëhet shtatë vjeç. Është i zgjuar. Si xanxa. I vyer si 
bleta. Do të bëhet nxënës i mirë, më i miri i shkollës. Në të gjitha shkallët 
e saj.

***
E si mos ta duan, i flas vetës në heshtje të thellë, kur është aq i bukur, 



krijesë lozonjare, bonbone..., ta pish me një gotë uji, si sherbet! Me ata sy të 
zi zjarr e të lëvizshëm minuku. 

Sytë, gati të rrëmbushur lotësh, përnjëherë  i lëshoj andej nga kate-
dralja në ndërtim, ku është sektori i përkohshëm i punës se Edit! Nuk guxoj 
t’i jep shenjë me dorë, as t’i lëshoj zë Çokit  të dashur, tani kur emrin ia di 
në të dy motërzimet: Eduard dhe Edi. Me duket emër i madh për atë cep 
trotuari që zë. Nuk kam guxim ta thërras me zë të lartë nga se, sakaq, do 
t’ia thekte  vrapit për të këputur trup rrugën me shumë automjete në fugim. 
Pamëshirshëm do të ndrydhin Çokun, qenushin e dashur Eduard. Edi. Lulin 
e Vocërr, të ditëve më të reja të shekullit njëzet e një! 

(At i ynë, bukën tonë të përditshme falna sot...!).                                      
                  

 (Prishtinë, tetor 2009)

morT
  Bënte vapë në Londër.
 Bën vaki, e ajo vetë ishte shkaktare e të gjithave që do të pasojnë me 

shpejtësi filmi në (krye)qytetin me meridianin e Grinuiçit në bark. 
 Barku i qytetit, ishte i vocërr për t’i zënë të gjithë turistët e meridi-

anëve. Edhe ata, dy  protagonistët, të panjohur dhe anonimë. 
 Bota, herë-herë, s’është aq e madhe. Çështje e hapur është madhë-

sia e saj. 
 Brenda një kohe të shkurtër mund të ndodhë që dy qenie njerë-

zore, nga dy skaje të largëta, të takohen. Siç ndodh sot këtu në Londër, 
bie fjala. Në muajin gusht. Nën një qiell të hapët, kur dielli pjek si saç, 
pamëshirshëm.

*
 Ajo ishte ulur. Mbi një rrethojë muri të ulët oborri. Parmakët rrotull 

një shtëpie tipike londineze. Oborr tipik londinez. Me bar të qethur shkurt. 
Me elegancë angleze.

 Ajo rrinte qetë sikur të ishte vendëse, lindur e rritur në këtë qytet, e 
jo si një e ardhur nga shumë larg. Nga meridian tjetër. Shumë larg Grinuiçit. 
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Qetë vështronte derdhjen e lumit të njerëzve. Në dy drejtimet e rrugës së 
gjallë. 

 Ai, ndërkaq, nuk dinte as vetë se nga kishte ardhur pikërisht aty. Pse 
kishte ardhur. Një, megjithatë, e dinte me siguri. Se në atë qytet ishte një 
grimcë, si e padukshme fare, e atij lumi të madh frymësh që ecnin shpejt e 
për ngut thua se i ndiqte dikush. 

 Ai, sa i lumtur, aq i hutuar dhe i humbur, ishte nga vapa e muajit 
gusht apo nga vetë pamja e qytetit që nuk e njihte sa duhet. 

 Ajo ia bën me dorë! Madje me shenjën të ulej pranë saj! Shenjë që 
atë e zuri në befasi. Hoqi trastën krahut. U ul. Aty ku i tha shenja. Biseda, si 
në çdo fillim të këtillë, ishte e kursyer. Nuk kishin gjuhë. Gojë kishin e gjuhë 
s’kishin. Kjo është më e vështira. Pengesa më e pashpirt midis dy qenieve 
njerëzore, kur duan të njihen e të afrohen.

*
 Janë raste të rralla kur dy qenie njerëzore takohen e bashkohen në 

këtë mënyrë. Siç u takuan ata dy. Aty. Në Londër. Në njërën nga rrugët e saj. 
U takuan në mënyrë më të papritur,  më origjinale. Që duhet të shënohet! 
Detyrimisht. Si rast i rrallë.

 Jo vetëm për ata të dy dhe takimin e beftë të tyre, por përgjithë-
sisht.

 Janë bashkë sa bëjnë disa çaste, që kurrqysh nuk bën t’i mbulojë 
heshtja. Disi duhet bërë. Të gjendet një qare. Mungesën e fjalës vështirë që e 
kompenson diçka tjetër. Asgjë. Së paku në fillim. E pastaj, pastaj, kur fillon 
loja me duar, loja me buzë, atëherë heshtja hyn në mes, vetvetiu.  Atëherë, 
logjikisht, sosen fjalët. S’ka më fjalë!

 Jetësisht i interesuar për të qenë pranë saj, sa më gjatë e sa më afër, 
trazoi kujtesën, shkundi shtresat e saj të trasha dhe, nga mugëtirë e tyre, 
nxori dy-tri fjalë, hiç më shumë, të gjuhës së saj amtare, që, thënë të drejtën, 
nuk e dinte se ku i kishte marrë e nga i ishin ngjitur në kujtesë, por, ja se 
ishin të mirëseardhura në atë çast jetik.

 Jam pikërisht nga ai vend, nga supozoni se jam! U gjegj ajo, me 
buzëqeshje të lehtë! Kjo futi freski mes tyre, në çastin kritik, kur ishin qull 
djersësh. Sa nga vapa, aq e më shumë, nga gazepi i mungesës së fjalëve. 
Nga ajo barrierë e mallkuar gjuhësore, kur, sapo duhej të niseshin drejt një 
udhe të panjohur!
 *

 Retë tundeshin mbi qiellin e Londrës, në gusht. Sikur fare nuk 



merrnin lëngatën e asaj që ndodhte poshtë tyre. Në pikën e zhegut zhuritës. 
Së paku të mëshiroheshin e të sillnin një grusht freski. Aq!

 Retë silleshin e mbështilleshin, sa andej, sa këtej. Në programin e 
mëngjesit të BBC-së, météo parashikonte kohë të mirë e me diell për këtë 
fundjavë dhe përgjatë ditëve të një feste religjioze a kombëtare që binte në 
ato ditë. Gjë e mrekullueshme për londinezët, kur, pothuajse, gjatë gjithë 
vitit, në qytetin e tyre, më shumë ka ditë me vranësira e mjegulla sesa me 
diell. (Mjegulla e konservuar në kënaçe të veçanta, si kujtim, shitet nëpër 
dyqanet dhe qoshqet përgjatë rrugëve të Londrës!). 

 Rastësisht, apo sipas diktatit misterioz të instinktit, ia lëshoi dorën 
mbi dorë. Për t’ia vënë harkun e parë urës që afron dy brigje. Dy qenieve të  
vetmuara njerëzore, në këtë rast.

 Rëndoi mbi të një tundim e mundim drithërues. Si goditje. Në ças-
tin përvëlues. Por, megjithatë, zemrën e pa të gëzuar. Në shqetësim kaotik. 

 Renditjen e veprimeve dhe gjesteve pasuese, ai nuk e shihte qartë. 
Ngase ende nuk ishte i zoti të dallonte mirë se ç’ndërtonte e ç’rrënonte me 
to?
 *

 Ama, besonte se çdo gjë ishte në rregull, se rridhte mirë e  mbarë. 
Madje ishte i sigurt se zemrat e tyre të vetmuara, tashmë kishin marrë ritmin 
e të njëjtit pulsim dhe se ishin në rrugën e drejtë të bashkimit. Të puqjes.

 Ajo ishte e qetë, engjëllore. Zihej në të njëjtin kazan. Digjej në të 
njëjtin zjarr!

 Afrohej vlimi i çastit që të zgjidhej nyja e problemit, sidoqoftë! 
Çasti duhej të merrte hakun e merituar. Ç’po i ngjiste, t’i jepte, më në fund, 
një ngjyrë jete. Sidoqoftë!

 Avitën buzët. Paksa të vyshkura e të mbledhura moshe. Nuk u 
puthën. Vetë avitja e buzëve nxori shkrumb. 

  As uji i lumit Tamizë, as ujërat e deteve a oqeaneve, nuk kishin fuqi 
të shuanin atë etje, atë zhuritje.

* 
 Mbaheshin dorë për dore. Në shëtitje të qetë. Krah për krah Hait 

Parkut të njohur. Hajt, e hajt. (Në atë park, njerëzit e revoltuar mbajnë fjal-
ime të gjata e të zjarrta kundër kujt t’u çohet e t’ua dojë qejfi. Kundër të 
gjithëve. Kundër të gjithë atyre që ua prishin, qoftë edhe tymin e duhanit! 
Të lumtë ata që e dinë gjuhën e mund të flasin sa të duan e si të duan! 
Anekënd parkut dëgjoheshin tinguj të hareshëm muzike. Prej asaj klasike, 
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deri te ajo e reja, më e reja, më e reja. E Bob Dilan-it me të tjerët, para e pas  
tij).

 - Më bëjnë muzikë dasme, mendoi ai, në e parë. Jo, muzikë funebre! 
Muzikë morti, homazhi. Iu duk më afër logjikës.

 Mendja i shqiti te flaka. Dora e saj e vocërr dhe e butë ndjeu fër-
kimin e pëllëmbës së tij të djerësitur, sikur ia shoi përnjëherësh flakën, apo 
asaj i futi fitil të ri?

 Moria e njerëzve të gëzuar shëtiste poshtë e lart parkut. Pa e vëre-
jtur fare lojën e fshehtë, që, aty afër tyre, lozej midis, dy qenieve njerëzore 
si të padukshme. Në shkëlqimin e Londrës në gusht. Zunë një stol për pak 
pushim. Nën hije e dendur të një lisi.

 Më pastaj, çfarë do të ndodhë, çfarë?
*

Se çdo gjë është në rregull dhe ka rrjedhë të mirë, shihej qartë. Jashtë çdo 
dileme.

 Së paku kështu i dukej, ngase i begenisej, atij!
 Spontaniteti i asaj rrjedhe ishte gjëja më e shenjtë e takimit dhe 

afrimit midis dy të panjohurve, që,  mrekullia e rastësisë, i kishte sjellë në 
këtë qytet të asaj vere e të asaj vape.

 Serioziteti i  takimit ishte dinjitoz. Serioz. 
 Sinqeriteti ishte madhështia dhe sharmi i tij diskret.

*
 Embesy house, Flat 53, cleve rd, West end Lane. Në orën 16h30!
 Edhe vendi edhe koha, e caktuar. Vetëm si t’u dilet metrove të duhur 

dhe drejtimeve  me kryqe shumë. Tjetër pengesë nuk shfaqej në horizont!
 Edhe pak, vetëm edhe pak çaste, para se të merrnin trenin nëntokë-

sor, një tregtizë e imët. Ndonjë pije të fortë apo nga ato të freskëtat. Për sfidë 
vapës e të nxehtit, që tashmë kishte pushtuar çdo skutë të Londrës. 

 E  mundshme që, të dytë bashkë, vuanin nga e njëjta lëngatë. 
Nga shqetësimi. Vuajtja. Gëzimi? që po i shpinte drejt një aventure të pa 
moshë.

 Ecën shkallëve të ngrehinës gri. U ngjitën shpejt. Si të ishin rinosh. 
Njëzetepesë-gjashtëvjeçarë. Hiç më shumë të ishin.

*
  Fati printe për së mbari. Si në lojë fati, në lotari! Në Londër.
 Fare mirë shihej se apartamenti ishte i lirë. Pa frymë njeriu tjetër. 



Ndiheshin mirë e të lirë. Të patrazuar. Si të ishte i tyre tash e njëqind vjet. 
Pronë e dy të huajve, ani në zemër të Londrës. Ata ishin të lirë, mund të 
bënin çfarë të donin. Të zhvisheshin edhe lakuriq nëse ua ha mendja. Në 
mos i frikësoheshin pamjes së trupave të tyre! Mos binte reshje vjeshte mbi 
ta. 

 Fatmirësisht, ishin vetëm për vetëm. Me frymëmarrje të lirë. Kur 
përfundimisht e në mënyrë definitive, sipas të gjitha gjasave e logjikës së 
shëndoshë, pritej të ndodhte, ajo që duhej të ndodhte?! 

 Fërkime. Ledhatime. Njomje. Ndjellje...! Rrjedhë logjike. Pa nguti. 
Pa huti.

 Flasin shikimet. Vështrimet e thella, të pazë. Vështrime më shumë 
se fjalët.

*
 Ai, zoti Byron, emër ky i tij i ri, i natyralizuar, i evropianizuar, i 

marrë hua dhe i shartuar mbi trungun e një emri tjetër, kohë të gjatë kishte 
menduar e projektuar se gjysmën tjetër të shekullit do ta niste dhe do të për-
fundonte me një emër tjetër. Të ri. Modern. Të popullarizuar. Frekuent e më 
të përdorshëm.

 Ajo quhej Nadja. Shkurt e thjesht, Nadje! Si nadje herët, kur shkrep 
agimi i ditës së re. “Nadje herët seç u nisa...”, apo kështu disi fillon një 
melodi e lashtë folklorike!

 Ai sikur kishte zjarrmi. Ngutej. I pari çlirohet nga pjesëza e fundit e 
veshjes verore. Nudo shfaqet para saj e para Zotit, njëkohësisht. Me një bark 
të lëvarur. Asnjë muskul. As për be. Një nga një, e të gjitha bashkë, sikur 
kishin pushuar. Varvasaku, varvasaku i lëvarur e kurrqysh e hiç. Hiç!!!

 Ajo, heshtur, si në film pa zë, midis Londrës, ndiqte zhveshjen e tij. 
Atë striptiz mashkullor. Pasditen verore. Atje, në Londër.

 Ai...! *
 Kush i pari bani?!  
 Edhe ajo bëri ashtu siç kishte bërë një nuse e re shqiptare në ordi-

nancën e mjekut të ri shqiptar, diku në zonat e thella malore kodrinore të 
tokave tona. 

 E “sëmurë për vdekje!”, furishëm kishte depërtuar (hyrë) në or-
dinancën e fshatit. Duke i dhënë, pas shpine, kyçin derës. Mjekut të ri, i 
kumton së është “për vdkje e sëmurë dhe në gjendje kritike!”. Intervenimi i 
shpejtë nënkuptohej vetvetiu. 
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 - Zhvishu, zonjë! - i thotë doktori i ri, nuses së re, kur burrin e kishte 
larg, shumë larg, në kurbet. 

 - Zhvishu ti i pari…! Nuk më mashtron ti mua kollaj, jo! – i hakër-
rohet nusja! 

 (Çfarë do të ketë ndodhur në vazhdim nuk është regjistruar në kro-
nika! Vijimi i kësaj ngjarjeje mund të merret me mend!).

* 
 Ashtu siç bëri ai Byroni, përpara saj, ashtu bëri edhe ajo, Nadja pas 

tij. Të dytë bashkë – nudo fare! Nga  dushi dolën të pastër, të freskuar. Me 
pulla uji a pika lotësh mbi trup.

           - Jeta shkruan…? - nisi ajo të thurte diçka të butë. Ia tha këtë, 
qetë - qetë, në çastin kur çdo sprovë e tij për të depërtua (hyrë!) në të, s’ishte 
tjetër, pos sprovë e pasuksesshme krejt!

 - Jeta shkruan? tragjedi! Ia ktheu zoti Byron, zonjës Nadje, me 
skërmitje dhëmbësh artizanal, të blerë me copë! Pikërisht në çastin kur me 
gishtërinjtë e shkurtër e të ënjtur reumash, ia irritonte vagjinën, rimthin e të 
çarës së qejfit? Deri në bezdisje. Si gjinekologu i keq fillestar dhe i patalent, 
kur bën provën e parë të punës praktike!

        - Janë shkrimtarët ata që, kur nuk arrijnë të bëjnë dot atë që duhet 
bërë me kalem e qese, midis shalëve dhe azateve të tjera të femrës, e bëjnë 
këtë, me laps e letër. Virgjërinë ia prishin letrës së pafajshme. Me kallëzime 
e trillime gjithfarë. Kur nuk u çohet (ngrihet) luci, u çohet (ngrihet) lapsi!

 Janë kush janë, ç’rëndësi ka kjo, aman!?
 Janë djajtë vetë, apo djajtë e djajve!
 “E tmerrshme! Të vdesësh nga sida, kur sëmundja e shekullit është 

impotenca” – (L. Danaj “Orët e shahut”, faqe 18!).
 Zoti Byron vdiq në London!
 Mort! 
 Mort! 
 Mort!? 
 Kishte klithur ai deri në kupë të qiellit! 
(Zbërthimi i zorshëm struktural i këtij rrëfimi del si akrostik, si matema-

tik, anemik e, mbase, aspak artistik!            
  (Londër, gusht 1994)



SyTë E vETmiSë

GJAKU I DORËSHKRIMEVE

Një ditë vjeshte me shi fillonte të përplasej vezullimi i pastër i imagji-
natës nëpër rrathët e kujtesës. 

Kur përmbysej britma e fjalëve brenda nuancave të dhembjes, si gjith-
një klithma shndërrohej në realitet. 

Nga habia e shikimit pikëçuditësen e melankolisë  e kishte zënë gjumë 
i rëndë  mbi ironinë therëse të natës së lagur deri në palcë. 

Tashmë edhe gjaku i dorëshkrimeve ndryshkej në vullkanin e fjetur, 
ndërsa zogjtë e çuçurinin vetminë pa emër, pa trajtë, pa shenjë në një stinë 
tjetër të melankolisë.
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Sali Bashota (Klinë, 1959), ka studiuar Gjuhën 
dhe Letërsinë Shqipe në Universitetin e Prishti-
nës, ku tash ligjëron lëndën Romantizmi. Nga 
viti 2003 është drejtor i Bibliotekës Kombëtare 

dhe Universitare të Kosovës. Bashota është autor i disa 
librave me poezi dhe kritikë: Albumi i grisur, Zogu me 
profil vjeshte, Plagomë, Shqipshkrimi kritik, Dalje nga 
trishtimi, Kuteli prozator- poet-kritik, Domethënia e ideve 
letrare, Bukuri e nëmur, Ëndrra në parajsë, Proza e filleve 
të modernitetit etj. 
Poezitë e tij janë përkthyer në disa gjuhë të huaja.

Sali Bashota



LETRA

Si të përfytyrohej një mëngjes i zakonshëm plot neurozë me shpër-
thimin fantastik të tronditjes së frymëzimeve në letrën e bardhë. 

Pastaj, zjarri i shkronjave të ringjallura ndizej në fundbotën e shpirtit.
Çdo pranverë dallëndyshja e syrgjynosur fluturonte mbi shpinën e kër-

rusur të ëndrrës. 
Diku në parajsë digjej letra e mallit për ty.

KOHA E VDEKUR

Në një legjendë përnjëmend  jeta  përfytyrohej si një mace e bardhë në 
hapësirën e zezë.

Ishte lojë e kurdisur në ditën e shtatë të krijimit të dashurisë. 
Si gjithnjë, koha e ringjallur e përtypte legjendën e vet në udhën e 

braktisur të heshtjes. 
Megjithatë, fryma ngulfatej bashkë me ndjenjën e harrimit në ditën 

tjetër. 

GJUHA

Tjetër gjë ishte nëse i besohej kafshimit të fjalëve të përzgjedhura apo 
trupit të papërdorur të luleve në kopshtin e pashkelur. 

Gjuha rrëshqiste duke mbytur zërin e humbur në hapësirë. 
Kafshimi ishte lojë tjetër e fjalëve të guximshme në grumbullin e 

njerëzve, kur i binte pika harrimit.
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NJË MINUTË 

Çdo ditë përplaseshin fjalët e pathëna në adresën e pluhurosur.
Gabimisht pastrohej ndjenja e mallit në rrethinat e arsyes. 
Kurrë më mjalti i gojës  nuk pikonte mbi thënien e vërtetë. 
Vetëm një minutë fjala e vërtetë udhëtonte në skajin e botës. 
Therja e trupit avullohej brenda imazhit të frikës pa zhurmë në dhomën 

e vetmisë. 
Çdo ditë fytyra optimiste e gëlltiste çastin e amshimit të jetës.

FYTYRA E NËNËS

Çdo mëngjes floku i saj i thinjur e krijonte harmoninë midis ëndrrës 
dhe realitetit. 

Djepi i drurit si testament i ninullës së vyshkur në trarët e shtëpisë së 
djegur e përkundte tërë natën ëndrrën në parajsë. 

Si gjithnjë prapë zëri i fëmijëve këlthiste në hapësirë. 
Të gjitha rrudhat e ballit udhëtonin  në hapësirën e përjetësisë.

VETËM ZOTI E DINTE

Tashmë ankthi i frymëzimit e zhvarroste vjershën e mbushur plot trish-
tim. 

Figurat e gëlltisnin imazhin e ujit në detin e pikëllimit. 
Qielli lotonte si  foshnjë e lazdruar.
Për një çast çdo gjë merrte fund.
Vetëm Zoti e dinte.
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ZËRI I ËMBËL

Gjithçka dukej e bukur në këtë ekuilibër midis ndjenjës dhe arsyes, kur 
prapë ndizej zjarri në sheshin e lumturisë.

Çuditërisht, gjurmët e pritjes përsëri ktheheshin në shtratin e bardhë të 
ëndrrës.

Zëri i ëmbël e zgjonte qytetin e përgjumur.

DUELI 

Ishte një korb në ëndrrën time.
Edhe një gjarpër ishte në shishen tënde.
Ishte një  natë e stuhishme në shpirtin tim.
Edhe një zjarr i mallkuar ishte në lojën tënde.
Kështu vdiste çdo ditë çasti i kujtimit në hapësirën bosh, pa dhembjen 

time, pa zërin tënd.

MESI I ARTË

Çdo ditë përbrenda kujtesës dhe imagjinatës flinin kujtimet e këputura 
apo ëndrrat e mëngjesit të mbërthyera në sfondin e shenjës së keqe.

VAPA

Akulli shkrihej në sytë e saj dhe për një çast të gjithë zogjtë e humbnin 
çuçurimën e tyre në tallazet e shpirtit dhe vetëm hija e lotëve fillonte të 
shkrihej nga gazi që e fshehte magjinë e vërtetë të fjalës, ndërsa

vapa e përzier me përfytyrimin e stinës së thatë sikur e pushtonte tërë 
hapësirën përreth.  



LEGJENDA E SHIKIMIT

Shikimi ngulitej në dritën e syve derisa rrëzoheshin për dhe fijet e 
këputura të shpirtit në ditën e shtatë të ofshamës së detit, pastaj rrëfehej se si 
në një legjendë të treguar brez pas brezi, atëbotë syri i mirë e kishte zgjuar 
dalëngadalë mallin e pashuar të vashës së bukur në pyllin e panjohur.

 BORA

Si në ëndërr ishte krejt i bardhë imazhi i fytyrës së saj që shndriste në 
realitetin e përditshëm të dashurisë derisa dhembja për lulen e mërdhirë 
në acar ishte tepër e pikëlluar, madje e përflakur nga tundja e pavdekshme 
e shikimit të papërfunduar dhe, si për çudi, vdekja e gjetheve të drunjve 
tashmë i ngjante shkallëzimit të mërzisë në kopshtin e verdhë të ndjenjave.

PARA DHEMBJES
         Motërzim

Në realitetin e gabuar të ëndrrës flinin gjarpërinjtë e përgjumur të fjalës 
derisa mbi vetëtimat e kafshimit të pamëshirshëm rritej një bimësi e egër në 
fushën e blertë të vetmisë.

ME DHEMBJEN
      Motërzim

Gjarpërinjtë e përgjumur të fjalës flinin mbi realitetin e gabuar të ën-
drrës ndërsa vetëtimat e kafshimit të pamëshirshëm rrisnin një bimësi të 
egër në fushën e blertë të vetmisë.
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PAS DHEMBJES
       Motërzim

Vetëtimat e kafshimit të pamëshirshëm rrisnin një bimësi të egër në 
fushën e blertë të vetmisë derisa mbi realitetin e gabuar të ëndrrës flinin 
gjarpërinjtë e përgjumur të fjalës.



... djallin E kam fqinjin E Parë ... 

Djallin e kam fqinjin e parë. Sa herë e takoj në korridorin e ndërtesës ku ban-
oj, në parkingun e veturave, te kioska skaj rrugës, ku zakonisht blej gazetat 
e ditës, në ëndrra, madje nganjëherë edhe kur jam duke pirë kafe me ndonjë 
femër, ai më shikon me ata sytë e tij të kuq, ma zhbiron trurin sikur me tel 
të skuqur, m’i djeg nja një miliard neurone dhe pastaj stuhishëm më rrokë 
një dridhje, këmbët më lëshojnë, fyti më thahet, balli më mbushet pikla 
djerse, fillon ngadalë një ngushtim në gjoks, pak më vonë pëlcet një dhimbje 
diku kah diafragma, e cila i shtyn organet e sipërme të trupit dhe presioni 
i tyre shkakton zënie fryme, mungesë oksigjeni dhe unë, sikur cope mishi 
plandosem për toke, mbase shkumoj, jargavitem e shkarravitem, sepse kur 
kthjellem pas disa orësh në spital, e gjej veten të lagur, nga maja e mjekrës 
e deri te gjunjët.  
Para do kohe qesh munduar ta vras veten. Mora litarin, të cilin e kisha blerë 
paraprakisht për këtë qëllim në pazarin e vjetër dhe duke mos pasur kulm 
ku mund të hipja për ta lidhur për ndonjë trari, dola nga banesa dhe pa 
shikuar anash u gjenda midis rrugës që ndan shtatë ndërtesat e lagjes sime 
me shtëpitë e reja të porsandërtuara, në fushën matanë. Picërrova sytë në 
atë terr dhe mëdyshjen se në cilën shtëpi të shkoja ma hoqi një veturë që 

ëzim Aliu (Vushtrri, 1977) ka diplomuar dhe 
magjistruar në Degën e Letërsisë shqipe në 
Universitetin e Prishtinës. Përveç shkrimeve të 
shumta studimore e publicistike të botuara në 

revista e gazeta të ndryshme, merret edhe me përkthime. 
Është autor i librit studimor Diskurset e ideve në prozën 
e Kadaresë dhe i romanit Në Klubin e të shëmtuarve, i 
cili është shpërblyer me Çmimin Kombëtar si romani më 
i mirë i vitit 2009.

Gëzim Aliu
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vinte ngadalë teposhtë qafës së rrugës. Kapërceva hendekun, një grumbull 
zalli, pastaj hipa mbi do dërrasa duke u ruajtur nga gozhdët, u vizhgata 
për do llugave të pluhurosura, shkela mbi një copë livadhi me bar të tharë 
nga çimentoja e derdhur gjithandej dhe u gjenda në ballkonin jugor të katit 
përdhes të një shtëpie të madhe, hijerëndë, me kulm të madh. Ngjita shkallët 
përpjetë, shpejt dhe arrita në katin e katërt. Pasi nuk kishte shkallë betoni që 
mund të më qonin edhe atje lart në nënkulm, mora një palë shkallë hekuri, i 
mbështeta për muri dhe pasi lidha litarin për beli, hapërova ngadalë dhe hipa 
lart. Lëngu i hollë i dritës vinte nga jashtë mjaftueshëm sa për të parë në 
atë terrim. Zgjodha dhomën më të madhe dhe e lidha litarin në mes të trarit 
të mesit të dhomës, ashtu që nëse organizmi do të reagonte për ta shpëtuar 
veten, këmbët të mos kishin kur të mbaheshin. Zbrita ngadalë, gjeta nja 
tri tulla, i palosa njërën mbi tjetrën, hipa, e futa litarin e përgatitur përreth 
qafës dhe pak para se të shlirohesha përfundimisht, një zë burri shpërtheu 
tmerrshëm nga pas, andej kah dera (dritaren kisha përpara sepse dëshiroja 
që pamjet e fundit, ashtu të errëta e të shëmtuara, të më vinin nga jashtë 
shtëpisë):
-Qa muti je tuj ba o hajvan?
-E qa po të duket! - Ia ktheva me nervozë.
-Unë menova qi ke hy me vjedh najsen se për qi vjen njeri me myt veten 
ktu kurrë s’i kisha shti mentë!- Tha ai me zë më të kujdesshëm, pa u afruar. 
I shihej vetëm silueta, në aso pozite që ta mbushte mendjen se në shokë 
kishte allti. Si vetëtimë më erdhi mendimi ta sulmoja dhe kështu ai të më 
vriste, por nuk doja kurrsesi që për vdekjen time të shkonte dikush në burg, 
madje as edhe një ditë, sepse nuk vlente jeta ime aq. Ashtu siç u tregua i 
kujdesshëm të mbante distancën, u tregua edhe në fjalë.
-Pasha mixhën,-tha dhe kuptova që ishte i vjetër, - edhe unë kur isha i ri 
si ti,- vazhdoi duke më quajtur të ri, ndonëse i kisha rrafsh 45 vjet,- men-
dojsha me vra veten, por shpirti i amel bre mixhë. Tybe nuk ja vlen me jetu 
as ni dakik n’ket farë jete, sidomos ktu, po qa me ba. N’fun t’funit, kena 
me dekë bre mixhë, si sot që po kqyr ti me dekë si mas tridhjetë vjete. - E 
përfundoi ai dersin filozofik për jetën dhe vdekjen. Sipas tij, unë duhej të 
duroja edhe tridhjetë vjet. Duke e kuptuar që do të përpiqej të më ndalonte 
ta vrisja veten, u shtira se fjalët e tij patën ndikim, hoqa rrethin e litarit nga 
qafa, u ngjita shkallëve të hekurta ngadalë, arrita lart, kapërceva nga një tra 
në tjetrin me kujdes, e zgjidha nyjën ku e kisha lidhur litarin pak më herët, 



e pështolla për beli dhe po me kujdes e ngadalë zbrita, e përshëndeta mix-
hën pa i parë fytyrën dhe kur mora teposhtë shkallëve të betonta, dëgjova 
dihatjen e frymës së tij prapa.
-E ku pe qon atë konop?- Pyeti me nervozë.
-Është i imi. – Thashë me drojë.
-Jo, nuk është, e ke marrë ktu, ktu le! – Urdhëroi fare prerë dhe pikërisht në 
përfundim të fjalës së fundit, një tubë drite që erdhi nga fari i një veture i ra 
në gjysmën e majtë të fytyrës. Ishte musteqosh, me vija të thella të fytyrës, 
sy të vizëllueshëm të gjelbër, ballë të lartë krejt rrudha e flokë të rralluara të 
thinjura. U çudita si mund të përfundonte një fytyrë e tillë në roje nate.
-Por, është i imi! – U mundova të rezistoja.
-Le ktu e mos ba zhurmë! - Bërtiti. E dija që e kishte nga frika se do të 
shkoja ta varja veten diku tjetër. Shpresonte që nëse sonte nuk do ta vrisja 
veten, nuk do ta vrisja kurrë. Nuk e dinte që tashmë e kisha vendosur. Por, 
ato çaste nuk i përballoja dot qenies së tij, prandaj lëshova litarin dhe ika.
Kur u futa në hyrjen e ndërtesës ku kisha banesën, ktheva kokën edhe njëherë 
nga shtëpitë e reja matanë. Roja me mustaqe ishte zhdukur. Më hynë të drid-
hura në krejt trupin. Kah doli ky njeri që nuk më la të shlirohesha?!
U futa në banesë dhe shkova te çanta e mjeteve të punës, me të cilat ngan-
jëherë mundohesha të rregulloja ndonjë aparat shtëpiak që prishej. Gjeta një 
tel goxha të fortë, por pak të shkurtër. Megjithatë, mund të kryente punë. 
Shkova në dhomën e pritjes, tërhoqa zvarrë një karrige me ulëse të butë, 
hipa në të, e lidha telin për poçin elektrik, e futa rrethin e bërë ndërkohë 
në qafë dhe pa një pa dy, u lëshova duke rrokullisur karrigen për mbrapa. 
Natyrisht se teli i poçit u këput dhe unë bashkë me disa shkreptima elek-
triciteti, që i vërejta prej këndej kapakëve të mbyllur të syve, për pak çaste 
fluturuam në ajër dhe ramë për dyshemenë e shtruar me parket ngjyrë dheu. 
Pasi m’u kthjell pak mendja, u ngrita dhe, ndonëse dëshiroja me gjithë mend 
të vdisja, u drejtova kah kuzhina, hapa derën e frigoriferit dhe mora një 
shishe të ftohtë uji. Bardhësia pothuajse boshe e brendësisë së atij aparati që 
ftohte vazhdimisht m’i kujtoi bjeshkët e bardha të vendlindjes sime, të cilën 
kurrë nuk e kam dashur. Ftohtësia e ujit m’i trazoi fytin e mushkëritë. Hid-
hërimi me jetën, nervozizmi me gjithçka, vetmia më nxitën të kërkoja helm, 
edhe pse e dija se në banesë nuk kisha diç të tillë. Minjtë e fundit që kisha 
vrarë datonin para kohës kur djalli kishte marrë me qira banesën fqinje. Prej 
atëherë minjtë ishin shpërngulur te mjeshtri i tyre dhe nevoja për helm ishte 
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zhdukur. Prandaj, mora turr drejt derës, e hapa me vrull dhe vrapova me 
qëllim që të shkoja diku në ndonjë barnatore bujqësore për të blerë helm, jo 
vetëm të minjve, por çfarëdo helmi të fuqishëm, që do të më shlironte për-
fundimisht. Por, në korridor, në atë gjysmerrësirë të zakonshme, që krijohej 
nga vjedhja e vazhdueshme e poçeve elektrike, takova djallin, sytë e të cilit 
më shpuan anepërtej...
....
(Kurrë nuk kam mundur ta marr vesh se kush më qonte në spital).
....
Doktori, pasi mori frymë dhe e lëshoi atë duke hapur sytë më tepër se zakon-
isht, të cilët do të duhej të shprehnin keqardhje, më tha që më kishin mbetur 
edhe pak muaj jetë, sepse e kisha një tumor të madh në tru, që kishte prekur 
disa zona të ndërmjetme e çka di unë, fjalë të tilla që më gëzuan pa masë, aq 
shumë saqë fytyra e mjekut u bë sikur bukë e tharë pesëditore, me hundën 
që ndërkohë kishte filluar t’i skuqej, mbase nga inati pse po ballafaqohej 
me një njeri të këtillë, që nuk i nënshtrohej parashikimit të tij hyjnor. Pasi 
ngrehu hundët, u ngrit me vrull dhe tha: Epo, jeta është e këtillë! Kurse, unë 
ia ktheva që jeta, megjithatë është e mirë. Bëra pak pauzë dhe përfundova 
fjalinë që kisha ndërmend ta thosha: sepse merr fund shpejt. Nëse unë do 
të vdisja pas disa muajsh, madje kisha luksin e parashikimit të saktë, ai do 
të duhej, ndonëse ishte doktor, të jetonte me ankthin biologjik e shpirtëror 
të vdekjes, fundit, zhdukjes, mosqenies, ai që kishte tentuar me keqardhje 
të shpifur të më frikësonte, ai që mendonte se i kishte jetën dhe vdekjen në 
dorë, sikur të ishin topa biliardi. Ditën e mirë, më tha shkurt doktori dhe ma 
ktheu shpinën.
Tashmë nuk kisha nevojë ta vrisja veten, as të kërkoja helm, as të hidhëro-
hesha e nervozohesha pa masë, as të pikëllohesha nga vetmia. Por, e kisha 
një telashe. Djallin e kisha prapëseprapë fqinjin e parë. Si t’u rezistoja syve 
të tij të kuq?
Fillova ta bluaja një plan si ta vizitoja djallin, pasi ashtu siç ndodhte za-
konisht nëpër filma e libra, ku ai e vizitonte njeriun, nuk po ndodhte edhe 
me mua. Ai vetëm më shikonte me sytë e tij të kuq. Kaq. Edhe kjo ndodhte 
vetëm kur e tëra të linte përshtypjen se e takoja rastësisht. Pra, djalli po më 
shpërfillte me mjeshtri të hollë dhe kjo m’i acaronte nervat deri në pëlcitje. 
....
Plan më të çmendur nuk mund të mendonte kush në botë.



.... 
Puna e parë ishte (dhe këtë vendim e mora pa kurrfarë shqyrtimi, sepse 
ashtu thjesht më tha zemra ime) të shpërngulesha për pak kohë në ndonjë 
motel, që të pushoja do ditë dhe të dilja e hyja pa frikë. Mendoja se së pari 
duhej ta kontrolloja frikën, pastaj ta vizitoja fqinjin e tmerrshëm me sy të 
kuq. Nuk i kisha problem as orarin e as paratë, sepse punoja shef i sektorit 
ekonomik në një qendër të madhe autopjesësh dhe pronari kishte nevojë për 
mua, sepse ia dija krejt të palarat. Vendimi i tij për të më përjashtuar nga 
puna do të thoshte vendim për ta çuar veten në burg.
Zgjodha motel “Qetësia”. Emër shumë i papërshtatshëm, sepse ndërtesa e 
motelit gjendej buzë rrugës automobilistike. U rehatova në dhomë dhe pas 
dy netëve të kaluara aty mes ofshamash të  dashnoreve e prostitutave që 
sillnin hallku, takova në korridor djallin! E çfarë kërkonte ai këtu, arrita ta 
pyesja veten dhe kaq. U zgjova në spital dhe përmbi mua, duke më shikuar, 
nuk ishte ai doktori që mbante jetën e vdekjen në dorë, por asistentja e tij, 
mbase moshatare me mua.
Doktoresha përpiqej të dukej tip i dhimbshëm, sentimental dhe këmbën-
guli të më dërgonte në shtëpi. Nuk mund t’i thosha se tashmë kisha paguar 
shumë ditë që të jetoja në motel, sepse fshihesha nga djalli, i cili, sipas të 
gjitha gjasave më përcillte, pasi e kisha takuar edhe atje. Paratë e paguara 
më shkuan kot. 
Ndërkohë, teksa ajo i jepte veturës së saj drejt lagjes sime, u binda se plani 
im kishte dështuar qysh në fillim. Por nuk u dorëzova.
Doktoresha u ngjit shkallëve përpjetë duke ma mbajtur krahun dhe pasi 
hapa derën dhe bëra përpara, dëgjova të më thoshte se do të vinte për të më 
vizituar. E ç’u bë tash edhe me këtë telashe? Mirë, i thashë, kur të duash. 
Nuk e ftova as për një gotë ujë.
....
Fillova të përgjoja çdo lëvizje të djallit. Ai dilte herët në mëngjes, nja dy 
orë para se të dilja unë për të shkuar në punë dhe kthehej vonë natën. Herë 
pas here shfaqej ashtu, shpejt dhe ishin pikërisht këto çaste kur unë e takoja 
dhe plandosesha për toke. Por, pasi tashmë kisha planifikuar përgjimin në 
detaje, takimi me të u shmang me ditë të tëra. Kisha nisur të bindesha se 
isha unë ai që u shpëtoja syve të tij, por jo ai syve të mi. Megjithatë, pas një 
kohe, kjo gjendje e luajtjes së rolit të spiunit dhe jo çfarëdo spiuni, filloi të 
më bezdiste pa masë. Pasi kaloi një muaj i vështirë, nga i cili dola i stërlod-
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hur, kuptova që edhe frika kishte filluar të më zbehej. Mbase duke e parë se 
edhe djalli ngjasonte me njerëzit, pra nuk i dinte të gjithat e kësaj jete (ishte 
edhe ai me mungesa), tashmë mendoja për sytë e tij të kuq me mjaft qetësi 
në vete. Pas një kohe m’u forcua bindja se ishte e mundshme të mos e dinte 
që po e përcillja me aq vigjilencë. Në njëfarë forme kishte ardhur koha t’i 
shfaqesha unë atij!
Por, një ditë e mora vesh arsyen e këtij mashtrimi djallëzor, pra pse ai shtirej 
se nuk dinte gjë.
....
Një ndriçim i zjarrtë përcolli hapat e tij në korridorin e katit të ndërtesës 
sonë dhe u zhduk si yll mëngjesi. Dola kujdesshëm dhe pasi qita kokën pak 
jashtë portës së hyrjes për të vërtetuar nëse djalli i kishte dhënë gaz veturës 
së tij të shtrenjtë, vrapova drejt veturës sime, hipa shpejt, e ndeza dhe ika 
në punë.
Dita e punës kaloi si zakonisht, monotone si retë e vjeshtës.
Telashi filloi kur u ktheva nga puna te lagjja e shtatë ndërtesave ku banoja. 
E pashë veturën e tij, një Aston Martin flakë të ri, të asi tipi që e ëndërron 
gjithkush e mund ta ketë vetëm djalli ose ndonjëri prej miqve të tij dhe 
filloi të më dridhej krejt trupi. Qëndrova ulur para timonit dhe përpiqesha 
të mendoja. Ishte fill çudi që një njeri si unë, që nuk e donte jetën fare, që 
kishte tentuar ta vriste pa sukses atë që i themi “trupi im”, frikësohej nga 
djalli. U ndala pak, mora frymë thellë dhe u mundova t’i rendis mendimet 
dhe ta rregulloj paksa hallakamën në kokën time. Ndieja pulsin e gjakut në 
damarin e ballit, ushtimën e qetësisë dhe u përpoqa për një çast të mos men-
doja fare. Mbylla sytë, terri ma pllakosi trurin, por pas një kohe të shkurtër, 
vezullima frikësuese filluan të krijojnë figura të llojllojshme. Shtrëngova 
edhe më fort kapakët e syve dhe tashmë xixa flakëruese vinin drejt meje. 
Aziz, nëse don të vdesësh përse nuk shkon drejt e te dera e banesës së djal-
lit. Frikën pothuajse e ke mundur, pra je i gatshëm me vdekë. Ai ta ngjet për 
fyti, të ngulfat e të ndreq njëherë e përgjithmonë, dëgjova një zë që vinte nga 
ato xixa flakëruese. Tybe mirë e ka, thashë edhe vetë. Është krejt e thjeshtë. 
Nëse më vret djalli, nuk kam pse merakosem për burgun që mund të hajë; ai 
nuk do të hajë burg fare, sepse është djalli, një ndër të fuqishmit e botës së 
padukshme, të asaj në të cilën kurrë nuk kam besuar. Njëmend, pse ajo qenie 
aq e fuqishme, e cila vetëm me shikim më plandoste për toke nuk ka dashur 
të më vriste kurrë? Është enigmë që do të duhej ta gjeja. Por, kë ta pyesja? 



Nuk kisha kë. Në mendje më erdhi doktoresha me shikimin e butë, nga ku 
i rridhte njerzillëku e naiviteti i njeriut që e quajmë shpirtmirë. Shpirti? Ku 
është ai? Më duhet të takohem me djallin në katër sy. Kishte ardhur koha e 
vizitës sime. Sa do të doja t’i shfaqesha atij sikur që ai u shfaqej njerëzve 
kur kishin dilema të mëdha apo kur i tundonte ata duke ua premtuar pasur-
itë e botës në këmbim të shpirtit! Unë nuk mund t’i premtoja asgjë, përveç 
shpirtit! Por, si t’u rezistoja syve të tij? Koka ia nisi të më dhembte nga 
dilema të tilla dhe në buzë filloi të më dilte, duke më djegur, një puçërr. 
Sa herë kisha dilema të fuqishme, në buzën e poshtme më dilte një puçërr, 
pastaj çahej, pak më vonë më zinin ethet dhe e tëra përfundonte me disa 
injeksione të poshtra, që m’i jepnin infermieret pa asnjë dëshirë. Nuk doja 
të merrja injeksione atë mbrëmje, prandaj si hero ngordhalaq, por që nuk i 
ka mbetur rrugë tjetër, vendosa të trokisja në derën e djallit.
Porta e banesës së djallit u godit lehtë nga nyja e gishtit të mesit vetëm pas 
dhjetë minutave përgjim në atë heshti të lakuriqtë. Pasi nga vrima e çelësit u 
duk një ndriçim i zjarrtë, dera filloi të hapej me një kuisje ferri. U përgatita 
t’u rezistoja syve të tij.
-O Aziz! – Thirri me ngazëllim ai.
U mahnita me zërin e tij joshës. Syve ju qëndrova, ndërkaq këmbët ende 
nuk më dëgjonin, edhe pasi tashmë kisha marrë ftesën për një kafe.
Më luti përzemërsisht të ulesha në një kolltuk ngjyrë gjaku. Përballë meje, 
në një vitrinë me hapje në mes, televizori jepte lajmet e fundit.
Djalli u zhduk për pak çaste dhe pikërisht kur spikerja po thoshte se mbi Kili 
qenë shfaqur ca objekte të paidentifikuara fluturuese, ai më solli një filxhan 
kafe. Shkuma e kafesë, e krijuar nga shtytja e aparatit, ende sillej ngadalë 
nëpër pusin e filxhanit dhe buzët e mia cikën lehtë pak lëng të zi.
Djalli më pyeti se a isha më mirë. Mora vesh se herën e fundit ai e kishte 
thirrur me telefon ndihmën e shpejtë. Pasi qeshi, u shpreh se në motel e 
kishte zënë puna rastësisht. Rastësisht a, pyeta veten në vend që ta pyesja 
atë. Sipas tij, kur mbetet njeriu (njeriu!, u çudita) pa femër duhet të bëjë ca 
zgjidhje që nuk janë edhe aq në përputhje me moralin sipërfaqësor të sho-
qërisë. Vazhdoi pastaj të sillte shumë shembuj të moralit sipërfaqësor dhe 
të asaj që fshihej në zemrat e njerëzve. Ai ishte mjeshtër për këtë, e dinte 
se çka fshihej e çka gatuhej në zemrat e njerëzve. E dinte dhe për zemrën 
time, natyrisht. Prandaj, pas një kohe, pasoi pyetja e drejtpërdrejtë e tij: 
pse Aziz më frikësohesh kaq shumë? Pas kësaj pyetjeje m’u duk se rreth 
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e rrotull meje u përhap një zjarr i ftohtë, shumë i ftohtë, i atillë që nuk e 
përjeton në këtë botë. Pasi e kuptova se po të mos përgjigjesha do të më 
zihej fryma, thashë: nuk e di! U përpoqa ta ndërroj temën: unë kam shumë 
dëshirë të vdes, por nuk kam mundur ta mbys veten! Fjalët e fundit m’u duk 
se vetëm ia përsërita, sepse nga sytë e tij të kuq e kuptova se ai tashmë e 
kishte marrë vesh çka kisha dëshiruar të thosha. Natyrisht, ishte gjithmonë 
nja tre sekonda para meje.
Pasi u zhduk e u duk disa herë dhe gjatë kësaj kohe më solli edhe një gotë 
raki, pastaj copa mishi gjysmë të pjekura e disa gjëra të pakuptueshme për 
mua, një figurinë druri të një femre të deformuar, një çelës të thyer, disa 
lëvozhga molle të mykura, pastaj një legen hekuri ku m’u duk se avullonin 
flliqni zorrësh, tha që unë duhej ta vrisja trupin tim pa asnjë hezitim. Ia kthe-
va që tashmë e kisha zgjidhur këtë problem, se trupin po ma mbyste tumori 
që rritej përditë diku në tru. Qeshi me të madhe dhe më ofroi shërim nga 
tumori. E pse të shërohem, ia ktheva. Për ta vrarë trupin tënd, tha ai. Çka do 
të bësh nëse shërohesh, më pyeti lehtë. Do të isha njeriu më i palumtur në 
botë. Pastaj duhej prapë ta merrja mundin e ta vrisja veten. Mendja më shkoi 
te roja dhe këtë herë i pashë qartë vijat e fytyrës së tij, disi të buzëqeshura.
Djalli u ngrit vrullshëm, iu skuqën sytë si mos më keq dhe më preku me 
gishtat e tij të ndezur mu në lulë të ballit.
....
....
U ngrita nga shtrati tërësisht i djersitur. Njëherë dyshova që edhe kisha 
urinuar, por për fat kjo nuk kishte ndodhur. Shkova në banjë dhe në pasqyre 
vërejta një shenjë të lehtë, ngjyrë rozë, në ballë. Pra, asgjë nuk paska qenë 
ëndërr!
Mendimi i parë ishte të shkoja te mjeku, kësaj radhe në këmbët e mia. Mjeku 
që mbante topat e bilardos nuk ishte më mjek. Ishte bërë kufomë nja tri ditë 
më parë, e kishin futur në dhe, pas një funerali madhështor, për të cilin ai 
nuk kishte mundur të dinte, sepse ishte thjesht i vdekur. Këto m’i tregoi (të 
tjerat konstatime janë të miat) asistentja e tij e deridjeshme, Lulja, e cila 
priste të avancohej në karrierë. Këtë nuk ma tha, por në sytë e saj naivë vëre-
jta shkreptimën e pasionit për t’u bërë dikush. Deri dje kishte qëndruar nën 
hijen e të madhit mjek që mbante topat e bilardos në duar. Pasi të dy topat 
i kishin rënë përdhe dhe ishin rrokullisur drejt në duart e Lules, ajo duhej 
të më rikontrollonte e të thoshte ndonjë fjalë hyjnore. Pasi bëri me radhë 



incizimet, konstatoi triumfuese se mjeku i madh kishte gabuar në rastin tim, 
ashtu siç kishte gabuar edhe në të tjera raste, por për të cilat ajo nuk kishte 
guxuar të fliste. Autoriteti i mjekut të madh kapërcente gjithçka, edhe të 
drejtën për të treguar diagnozën e vërtetë. Sidoqoftë, ai mjek i poshtër m’i 
kishte dhuruar disa javë qetësi, madje mund të themi edhe lumturi, sepse më 
nuk mendoja për vetëvrasjen dhe prisja fundin i qetë, po të mos llogarisim 
telashet me fqinjin tim të parë. Kurse, kjo zuska me sy naivë, buzë të trasha, 
por të ëmbla, flokë të zeza e të lidhura për mbrapa thjeshtë, hundë të drejtë 
e paksa të gjerë, mollëza rrumbullake e lëkurë të bardhë me një nuancim të 
kuqërremtë, tashmë e ngazëllyer për zbulimin e vet, po më thoshte se nuk 
do të vdisja. Pasi e durova për pak çaste një duq në fyt, ia plasa vajit me 
të madhe. Dr. Lulja mendonte që e kisha nga gëzimi, por nuk shkoi shumë 
kohë dhe ajo u zhgënjye, sepse i tregova qartë se çfarë dëshiroja. Atëherë 
më shikoi gjatë, shumë gjatë, qetë, pa asnjë domethënie. Nxori telefonin nga 
xhepi dhe thirri dikë. Ai dikush, së bashku me dikë tjetër, një zgjatavell hun-
dëthyer, pas pesë minutash, të cilët në dhomën e mjekes kaluan në heshtje, 
u shfaq i zbehtë në derë. Më ftuan t’i përcillja. I përcolla gjatë kohë, nëpër 
korridoret e spitalit dhe vetëm kur e pashë fjalën “Psikiatria” mbi derën e 
fundit të korridorit të ftohtë, e mora vesh ku po më dërgonin. Njëherë men-
dova të ikja, por nuk e di çfarë më mbajti...
....
....
....

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

131



frymëmarrja E fundiT

Marini nuk u ndje aspak i lodhur. U ndje vetëm i plotësuar. Sa herë që 
shkonte me ndonjë grua, ai nuk përdorte fjalën shkarkohem, por plotëso-
hem. Të tjerët ndoshta ndjeheshin ndryshe. 

Jam i shkarkuar si retë nga shiu, thoshte një këngë, që një e dashura  e 
tij top modele e këndonte kur pinte gotën e dytë të verës.

U shtriq dhe ndjeu një kënaqësi të brendshme t’i vërshonte nëpër trup. 
Për herë të parë, iu duk vetja si pjesë të natyrës dhe se gjendej në çastin kur 
sapo qenë ndërruar stinët.

“ Kisha kohë pa bërë vërtetë dashuri”, tha ai.
Gruaja pranë tij, që qëndronte shtrirë, ashtu me fustan të çjerrë, pa lëvi-

zur pas gjithë asaj që kishte ndodhur, më në fund foli:
”Dashuri?”
Marini nuk lëvizi, iu përgjigj pa kthyer kokën:
”Po. Kisha kohë pa e ndjerë dashurinë kështu, si një llavë të brendshme 

që shpërthen në një psherëtimë”.
Ajo i tha:
”A nuk është psherëtima hiri që shkundet nga një dhimbje?”
Ai u përgjigj:”Vështirë  t’i ndash”.
Qëndruan gjatë ashtu të shtrirë pa bërë asnjë lëvizje. 
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Bashkim Hoxha (Durrës, 1954) është autor 
i disa romaneve, dramave dhe skenarëve të 
suksesshëm. Veprat e tij, të cilat kritika i ka 
cilësuar postmoderne, dallohen për ironinë 

dhe invencionet artistike. Ka shkruar këto vepra: Qyteti pa 
dashuri, Fjalë të ndryra dashurie, Hotel Ballkan, Ground 
Zero, Heronjtë e viagrës, Një lolo dhe një mbret, Unë dhe 
Mefistofeli etj. Në qershor 2010, presidenti i Republikës së 
Shqipërisë, Bamir Topi, i akordoi titullin Mjeshtër i madh, 
në një ceremoni ku u dha edhe premiera e komedisë së tij 
Udhëtimi pa vizë i një alieni.Bashkim Hoxha



Dikur Marini foli përsëri:
“Kisha kohë pa u ndjerë i vërtetë si sot. Më bëre ta ndjej veten sërish 

të fortë. Por mbi të gjitha,ta ndjej çastin. Mund të them se më rrahu zemra. 
Nuk më vjen mirë ta pohoj një gjë të tillë. Tik-tak”.

Ajo tha:
”Tik-tak. Si akrepat e sekondave”.
Ai tha:
”Një sekondë ndjesi nuk është pak. Eshtë shumë më tepër se një mizëri 

monotone në një trup të zbrazët, të zbrazët nga shpirti”.
”Nuk je i vetmi që mendon kështu”, i tha ajo me zërin që kishte mbetur 

i butë, por paksa i lodhur.
Marini u ngrit ulur:
”Sigurisht nuk jam i vetmi”, tha Marini dhe i erdhi në kokë një mendim 

që iu duk argëtonjës. “Fataliteti ynë lindi që kur zoti e bëri njeriun nga balta. 
E ç’mund të presësh nga një qenie e bërë nga balta: vetëm qypa. Qypa dhe 
shtama. Sot ndjehem si një qyp i mbushur me vetë mirë, aspak i zbrazët”.

Në argëtimin e tij hyri edhe gruaja. U ngrit edhe ajo përgjysmë dhe 
mbuloi gjithshka mund të mbulohej me fustanin e çjerrë.

“Paska qënë verë e vjetër”, tha.
”Sigurisht, vjen nga shumë larg. Kështu më the, apo jo?”
Gruaja iu afrua dhe i qëndroi përballë, ulur në gjunjë. E pa drejt e në 

sy.
“Pranoje të lutem që nuk isha unë, ishe ti që e rrëmbeve dashurinë” i 

tha ajo njësoj sikur i kërkonte një premtim.
”E ç’rëndësi ka?” pyeti Marini. “Askush nuk na pa. Askush nuk e di. 

Akoma me këto histori të vjetra me fajtorë dhe viktima? Në dashuri edhe 
kënaqësia dhe mëkati është i ndarë përgjysmë. Të paktën këtë gjë e dimë 
fare mirë. Do desha të ishe kënaqur sadopak edhe ti”.

Ajo përsëri këmbënguli:
”Unë nuk desha”.
Marini u ngrit në këmbë:
”Po kjo nuk ka kurrfarë rëndësie”.
”Ma bëj këtë favor”, tha ajo e vendosur, “pranoje që dashurinë tani ma 

rrëmbeve ti”.
Marini i preku dorën dhe ia përkëdheli.
”E përse të mos e pranoj: dashuria nuk ia vlen po të mos rrëmbehet. 
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Në të kundërtën është një rutinë. Një rutinë që nuk ka vlerë sepse e jetojmë 
përditë”.

Gruaja heshti. Ai iu afrua edhe më dhe e përkëdheli në flokë. 
Ajo i tha:
“Pak më parë dyshova se nuk kishe qenë ti”.
Marini u kujtua se kjo grua sillej në mënyrë të çuditshme. E pyeti:
“Cili”?
”Ai”. 
“Cili ai?”
“Njeriu që kërkoja unë. Koha të ka ndryshuar edhe ty. Të ka mjergul-

luar tiparet, të shoh të turbullt. Por mënyra se si ma rrëmbeve dashurinë, më 
bën të besoj se ke qenë pikërisht ti”.

Ajo doli tek gropa që duhej të kishte qenë dritare.
Edhe ai u ngrit pas saj.
“E ç’rëndësi ka tha ai dhe iu afrua e puthi lehtë në gushë. “Unë dhe ti 

po filloj ta harroj. Po harroj deri në atë pikë sa jam gati të fillojmë përsëri”.
Ajo u kthye e trembur:
“Jo. Kurrë më. Unë edhe më parë të thashë jo. Është e vërtetë, apo 

jo?”
”Më the. Por kjo nuk ka kurrfarë rëndësie. Madje po të them një sekret. 

Po të më ishe dorëzuar menjëherë, për mua nuk do të kishte asnjë sensacion. 
Tani të ndjej ndryshe”.

Vështrimi i saj përhumbi sërish. U tret diku larg ku shiu mjegullonte 
trajtat e të gjithë peizazhit. U zhyt në kujtime.

“Të njëjtat fjalë”, psherëtiu ajo. “ Të njejtat fjalë, si atë ditë të ngjashme 
me shi”.

Më në fund ai u bë kureshtar:
”Ka qenë e bukur ajo ditë?”, tha Marini.
”Po”, pohoi ajo sërish e zhytur në atë tretësirë shiu. “Si sot. Një ditë 

mashtruese, kur shiu i zbut ndjesitë”.
Marini filloi të shkundë pantallonat. Pastaj u ul diku në cepin e 

dhomës.
”Asnjëherë nuk më kanë pëlqyer kujtimet, por nostalgjia qenka vërtetë 

si një kone e keqe që të ngjitet. Meqenëse ngul këmbë kaq shumë, kam 
dëshirë të dëgjoj për atë ditë. Po ai, domethënë, si isha unë?

“Ti ishte ushtar”.



Ushtari.
Shkonte me leje dhe priste në stacionin e trenit me manjetofon në dorë. 

Manjetofoni nuk ishte i tij, por i një shoku që kishte babain marinar. Ia 
kishte lënë në përdorim për dy javë dhe ai në këmbim i kishte dhënë në 
përdorim një golf blu akriliku, dhuratë nga daja për ditëlindje, që ai vet nuk 
e përdorte dot me uniformën e ushtarit.

Në shoqërinë e tyre ishte e zakonëshme të shkëmbenin veshje dhe 
sende, dhe këtë huq ata e kishin marrë nga kontrabanda. Në kontrabandë 
i kishte futur një komshiu i tyre, që ishte biçikletaxhi dhe sillte fshehurazi 
sahate në këmbim të floririt. Kapoja i tyre rrinte tek hotel Vollga, ku një 
orkestër e lehtë luante edhe këngë të huaja, sepse vendi frekuentohej nga 
marinarët anijet e të cilëve strehoheshin në portin aty pranë. Për  të maskuar 
sahatet, Marini mbante në xhep një tufë stemash të Mao Ce Dunit, që i 
shpërndanin bujarisht marinarët kinezë, me të cilët askush nuk i ndalonte të 
takoheshin. Në pasditet e tyre të shkëmbimeve, atyre u binin në duar lloj lloj 
monedhash të florinjta, por edhe bizhuteri që familjet e mëdha i ruanin për 
një ditë të keqe, i preknin për pak çaste, pastja i përcillnin në duar të tjera 
gjysëm fshehurazi, duke u ruajtur të mos i shihte ndonjë spiun i lagjes, dhe 
ndoshta prej kësaj, e kuptuan se çdo gjë, çdo mall, përfshirë edhe dashurinë, 
është kalimtare. Për dashurinë, Marini nuk kishte asnjë dyshim, që ishte ka-
limtare. Një herë, i kishte qëlluar që të paraqitej në një shtëpi për të tërhequr 
disa shandanë floriri dhe aty kishte takuar një grua që e kishte futur në shtëpi 
dhe e kishte gostitur me fërnet. Më pas kishin bërë dashuri mbi disa kolltukë 
të vjetër që kërcisnin pleqërishte, ndërsa gruaja bërtiste: çdo gjë u plak, u 
plak duke pritur. Çdo gje u plak, u plak duke pritur. Gruaja i kishte dhuruar 
një medaljon që ai fillimisht e kishte mbajtur nën kanotiere si kujtim,  dhe 
kur pas një kohë të gjatë nuk qenë takuar më, mdaljonin ia kishte dhuruar 
Mirës, një vajzë me të cilën qenë takuar dy pasdite radhazi dhe kishin bërë 
dashuri në një bunker të madh në plazh buzë detit. “Edhe jetën zoti na e dha 
në përdorim”, ishte shprehja që atij i pëlqente më tepër, në këtë botë, ku 
nuk kishte asgjë, që nuk i përkiste edhe dikujt tjetër. “Edhe në dashuri ne i 
përkasim dikujt tjetër” kishte konstatuar ai, ndonse kënaqësinë e ndjente në 
mënyrë të drejtpërdrejtë për veten.
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16 vjeçe.
Të jesh gjashtëmbëdhjetë vjeçe në një ditë shiu, të presësh gjatë pranë 

një djali, që të hedh përsipër xhaketën e tij të gjelbërt të ushtarit që të mos 
lagesh, të dëgjosh muzikë me zë të lartë nga një manjetofon i madh, është 
një gjë magjepse. Harron se je nisur për të shkuar në shkollë në qytetin aty 
pranë, e flak çantën e librave mbi barin e lagur dhe strukesh në krahët e 
ngrohta të atij që të pëshpërit në vesh dy fjalë të buta, më të buta se shiu që i 
squll  ndjenjat dhe i bën mjergull. Harron se në shtëpi pas kësaj do të presin 
si një lavire, ndonse je vetëm gjashtëmbëdhjetë vjeç dhe nuk ke bërë asnjë 
mëkat përveçse i ke besuar instiktit, do të përqeshin, do të nxitojnë të mar-
tojnë diku tjetër, për të hequr qafe sa më shpejt përpara se të hardallosesh 
me të gjithë djemtë e fshatit. Dhe ti do tentosh të arratisesh nga shtëpia, do 
të kërkosh magjinë e provuar, që do bësh sikur e gjen në disa fëlliqësi që 
insitikti t’i bën të gënjeshtra, do të duken poezi kur s’kanë asnjë gjë poetike, 
janë banalitete bajate për një moshë tjetër, dhe ti do të jesh e detyruar t’i 
pranosh, se të drejton instikti që të pëshpërit në vesh, se në këtë botë nuk ka 
më asgjë tjetër.

Librat lagen në shi. Në ato libra thuhet se njerzit më të mëdhenj janë 
ata që kanë bërë luftrat dhe paqet, janë ata që kanë bërë shpikje të mëdha, që 
kanë studiuar molekulat dhe kozmosin e madh, por ti dëshiron të kuptosh sa 
të mëdhenj janë njerëzit që bëjnë dashuri, sepse në atë gjest të kapjes dorë 
më dorë, si pa kuptuar, rifillon bota dhe historia.

Kështu ngjau me të atë ditë, kur pa u ndjerë, e pa veten se kishte shkuar 
pas tij në një shtëpi të braktisur, kishte një çati që pikonte shi, dhe në mure 
kishte lloj lloj zhgaravinash. E kuptoi se kishte ecur kuturu, dhe u përpoq 
të kthehej mbrapsht, por ai e mbërtheu fort dhe e tërhoqi drejt vetes, bërtiti 
fort, e kafshoi nëpër duar, por ai nuk e lëshonte, filloi t’i çirrte fustanin duke 
ngjeshur trupin e tij mbi trupin e saj, pastaj nisi ta shtrydhte të tërën,  ndërsa 
përpëlitja nuk vlente më.

E përjetoi gjithçka me dhimbje, me një dhimbje të llahtarshme dhe u 
ndje tërësisht e humbur kur ai mbaroi punë dhe iku, iku si të mos kishte qënë 
dhe e la aty, shtrirë, me fustanin e çjerrë dhe me gjakun që spërkiste betonin 
e pistë nën dhimbje.

 2.
“Më ka ndodhur një njohje e tillë”, tha ai.



“Ka qënë  në një shtëpi të rrënuar, tha ajo. “Një vajzë 16 vjeçe dhe, nuk 
e di, në se e more ti, a e mori shiu, dhe ishin sërish ca pëllumba, pëllumba 
të zinj, që u shfaqën”.

Por nuk kishin qënë pëllumba, por korba, korba që qenë afruar, 
megjithse askush nuk i thirri. Kishin folur në kor të gjithë me krakullimë.

“Ishim ne, korbat.
Ne edhe atëherë folëm por nuk na besuat.
Krra, krra, krra ne s’jemi pëllumba. 
Pëllumbat janë të bardhë.
Ne jemi korba të zinj.
Por nata i bën të gjithë të ngjashëm.
Pëllumba dhe korba të gjithë të zinj.”
Marini kishte pyetur:
”A e dëgjove çfarë thanë?”
Vajza kishte thënë me sytë e përhumbur:
”Fjalë pëllumbash”.
Ai kishte nënqeshur:
”Pëllumba? Janë korba, korba të zinj”.
Dhe korbat kishin këmbëngulur në kor:
“Dhe ajo s’donte të dëgjonte.
Dhe ne qemë shumë, shumë të sinqertë,
i thamë që nuk qemë pëllumba por
korba, të pranishëm me vdekje....”
Vjaza përsëri kishte thënë:
“Na rrethojnë pëllumba. Mund të ketë edhe pëllumba të zinj”.
Dhe korbat kishin ulëritur:
”Nuk është faji ynë që nuk na besojnë. 
Njerëzit e kanë qejf vet mashtrimin
Kur nuk i mashtrojmë ne, veten mashtrojnë”.
E kujtuan këtë skenë, dhe qëndruan gjatë në heshtje. Marini solli ndër 

mend tiparet e asaj vajze dhe u përpoq të gjente diçka të ngjashme, tani që 
kishin kaluar shumë vite. Nuk kujtonte dot asgjë konkretisht, asnjë tipar, e 
shihte gjithçka turbullt, njësoj si në një sfokato, që krijon në xhama shiu.

Gruaja tha:
”Edhe atë ditë, njësoj m’i çorre rrobat, njësoj si sot, më shtrydhe nëpër 

duar”.
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Marini e pranoi:
”Mund të kem qenë edhe unë. Ta thashë: më ka ndodhur një herë kësh-

tu. Ishte një vajzë e vogël, e brishtë, budallaqe e naive, që nuk ngjasonte 
aspak me ty”.

Ajo tha:
”Ta zëmë se isha unë”.
Marini kundërshtoi:
“Jo. Ajo nuk dinte asgjë nga dashuria, përveçse të përpëlitej si flutur në 

gjilpërën e koleksionit tim të porsafilluar”.
Gruaja erdhi vërdallë nëpër shtëpi, duke prekur muret njësoj sikur i 

përkëdheltë, paçka se qenë të ftohta, të lagështa e të pista.
”Po. Një vajzë që në këtë shtëpi të rrënuar kujtonte se hynte në një botë 

magjie. Në të vërtetë atë natë me shi më shumë se çdo gjë ndjeu dhimbjen 
dhe humbëtirën”.

Marini e ndjeu që çdo kujtim është varet si ta marrësh, po të duash, 
e kujton me gëzim, po të duash, e kujton me trishtim. Por, në të dy rastet, 
është njësoj i dëmshëm.

”Të mos e dramatizojmë tani”, tha ai. “Kështu ndodh gjithmonë, vet 
jeta është një mashtrim i madh”.

”Po”, tha ajo dhe rëndoi zërin.” Përderisa përfundon me vdekje, një 
mashtrim i madh është, një mashtrim i gjallë pa kompromis”.

Ai ndaloi kur u përmënd fjala vdekje.
”Vdekja? Ç’hyn vdekja në këtë mes?”
”A nuk the se jeta vdes në çdo çast që ikën?”, tha ajo.
”Megjithatë unë e ndjej se sapo rashë në dashuri me ty”, tha ai.
Ajo tundi kokën:
“Tani është vonë”.
”Vonë?”
Ajo ishte e pamëshirë:
”Ne të dy e kemi vrarë një herë dashurinë. Një gjë që vritet, nga varri 

mund të ngrihet vetëm si fantazëm”.
”Makabre”, tha ai.
”Jo dhe aq, sikur ta dije” tha ajo, duke i dhënë fjalëve një ngarkesë 

enigme.
Ai tha:
”E marr me mend. Pasi kam ikur unë, ti ke qarë mes rrënojave dhe e ke 



ndjerë veten të braktisur. Ke mallkuar jo vetëm mua, por edhe jetën, që ishte 
kaq e vrazhdë. Ndoshta, ke tentuar edhe të hidhesh në rrotat e ndonjë treni, 
a nga ndonjë urë. Histori të tilla ndodhin. Dhe nuk duhet marrë edhe aq me 
të madhe, përderisa ndodhin në çdo kohë. Histori adoleshentësh, që nuk ia 
vlejnë të rezistojnë gjatë në një moshë tjetër, si e jona”.

Ajo e pyeti:
“Po ti, çfarë bëre atë natë?”
Marini u mendua dhe nuk solli ndër mend asgjë. Pastaj, dalëngadalë, 

brenda vetes, iu zgjua nostalgjia për atë moshë, kujtoi gjërat që bënte çiltër-
sisht dhe që kishin mbetur aq larg, dhe tha:

”Më duhet të kujtohem gjatë. Me siguri, kam rendur duke vërshëllyer. 
Kam vërshëllyer midis barit që ndillte fluturat. Fluturat, që zinin vend në 
koleksionin tim ende të ri. A e di”, u kujtua ai për diçka që atë çast iu duk 
vërtetë tronditëse, “kam kohë pa vërshëllyer. Kam kohë pa ecur kështu, në 
mes të barit, në një ditë me shi, derisa të lagen kockat dhe ti nuk ndjen gjë. 
Vërshëllen i gëzuar. Me atë naivitetin tënd prej garipi, që sapo realizove 
veten si mashkull. Me atë ngrohtësi, që, sidoqoftë, të lë në shpirt një skenë 
dashurie. Të gjitha këto, ne i quajmë naivitete, por, e di, më vjen të qaj, tani 
që më mungojnë”.

Ajo i tha:
”Qaj atëhere!”
Marini e pa në sy, dhe nuk e di pse e ndjeu veten tërësisht të dobët para 

saj. Nuk i kishte ndodhur me asnje grua që t’i ngjallte trishtimin, që ndjell 
lotin. Por, nuk e dha veten.

Dhe tha:
”E pra, nuk qaj. Unë vërshëllej”.
Provoi të vërshëllente i gëzuar, kishte dëshirë të kthehej në atë gjëndje 

të dikurshme, që përfytyroi tani, dhe iu duk se shumë gjëra kishin ndryshuar 
dhe e bënin të pamundur rikthimin atje.

Ajo e ngacmoi sërish:
“Vërshëlleve, vërshëlleve, dhe pastaj?”
”Pastaj, asgjë”, tha ai. “Vazhdova jetën time, udhëhequr nga të njëjtat 

instikte. Për fat të keq, bota rreth e qark është e dhunshme dhe instikti i dhu-
nës është fitimtar në realitetet e përditshme. Vazhdova të kërkoj lumturinë 
time, në mënyrën time, tani e kuptoj, egoiste, por në fund të fundit kërkimi 
i lumturisë së individit është motivi i jetës së të gjithëve. Më të shumtët e 
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arrijnë me dhunë e mashtrime, janë të rrallë ata që e mbërrijnë sipas dhjetë 
porosive”.

”Domethënë ...”
Ai iu afrua ta prekte sërish:
”Njeriu është i çuditshëm. Mund të kem bërë kushedi sa herë dashuri, 

por vetëm fakti që më kujtove atë moshë të harruar, më bën të gëzuar”.
Ajo ishte e pamëshirëshme. Nuk kujtonte, akuzonte:
”Ka qenë një natë e gëzuar ajo në shi”.
”Po”.
”Një natë e gëzuar kur vdiq një dashuri”.
U bë heshtje, njësoj siç bëhet në çastet kur në mes ndodhet një i vdekur. 

Vet fjala vdekje, e përzë çdo zhurmë dhe mendim.
”Në të vërtetë, ajo natë nuk vrau vetëm një endërr. Vrau vet dashurinë”, 

tha ajo si në përshpirtje.
Ai i tha:
”Edhe në qoftë kështu, kjo nuk ka asnjë vlerë tani. Ne sapo filluam një 

dashuri të re. Unë vërtetë ndjehem mirë”.
Ajo nuk e la të vazhdonte më tej:
”Kam frikë se është vonë. Ti nuk e di. Do të them diçka për të qeshur, 

por më parë më premto se do të vërshëllësh i gëzuar”.
Ai nuk e kundërshtoi:
“Do desha të vërshëlleja me gjithë shpirt. Sapo fillova të urrej jetën pa 

vërshëllima. Jetën pa gëzime. E di, nuk është se jetoj keq. Kam një grua. 
Kam edhe një fëmijë, një djalë. Gruaja është farmaciste, familje me mirëqe-
nie të mirë. Unë vet kam bërë ca para me biznese interesante. S’ka rëndësi 
se si. Kam një shtëpi fantastike të bërë sipas standarteve të fundit. Edhe 
një vilë plazhi. Një vilë? Një fshat të tërë turistik! Nuk më mungon asgjë. I 
sukseshëm veçanërisht në takimet rastësore. Kam prekur bollëkun”. U ndal 
për një çast nga tërë ai rrëfim plor ritëm dhe papritur u bë shumë i menduar, 
njësoj si t’i ishte kujtuar ndonjë fatkeqësi. “Por ç’e do”, tha ai. “Unë kam 
harruar të vërshëllej. Kam harruar të vërshëllej dhe kjo është fatkeqësi. Dua 
të qaj”, tha ai.

Ajo i tha:
”Qaj!”
Atij i bulëzoi një lot në cep të syrit. O Zot, hera e parë që qante. Por e 

mbajti sërish veten.



Mori frymë thellë dhe deklamoi në mënyrë patetike:
”Fytyra të vrerosura biznesi, hallesh familiare, njerëz që hani kokat për 

të vënë para në këtë jetë kur grabitet dita e tjetrit, në djallë të venë të gjitha 
llogaritë, të gjithë ju. Unë vërshëllej”.

Bërtiti edhe një herë pas pak:
“Unë vërshëllej!”
Dhe shtoi:
”Unë vërshëllej, po kam një frikë”.
“Çfarë frike?”, tha ajo?
”Kam frikë se vërshëllej një këngë të trishtuar”, tha ai dhe nisi të qeshte 

fort. U duk sikur diçka shpërtheu brenda tij, në ato ulërima që herë herë 
ngjanin me krakullima korbi, por të gëzuara.

Ajo e ndoqi me heshtje, pa iu dridhur qerpiku dhe pa bërë asnjë shen-
jë.

“ Më vjen keq që në këto çaste nuk kam diçka për të pirë”, tha ai.

 3.
Po binte muzgu, por shiu nuk kishte ndërmend të pushonte.
“Më the se do të më tregoje diçka për të qeshur”, u kujtua ai.
Ajo u bë gati të rrëfente:
“Po”.
”Ma thuaj”.
Ajo filloi të qeshte me të madhe dhe u rotullua nën ritmin e të qeshurës, 

njësoj sikur vallzonte.
“Dëgjo”, i tha. “Unë jam kurvë”.
Ai u step:
“Çfarë?”
Ajo vazhdoi të qeshte dhe i erdhi rrotull atij:
”Kurvë”.
Marini përsëriti:
”Kurvë?”
Filloi të qeshi edhe ai.
”Pa shih!”

Kurvë.
Kruvat ai i njihte mirë. E para kishte qënë Mirela, që studionte për 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

141



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

142

piano. Ai nuk merrte vesh fare nga piano, po dy herë kishte shkuar në kon-
cert posaçërisht për të. Pianistët ishin hipokritë. E mbuluan me lule Mirelën 
në përfundim të koncertit, edhe pse e urrenin dhe e shanin në dalje të sallës, 
ku ai priste. Mirelën ia kishte prezantuar një shoku i tij basketbollist, i tha 
se me të kishte shkuar i gjithë ekipi, dhe ai për herë të parë i tha troç një 
femre:

“Hajde me mua. Unë do të...”
Mirela e kishte parë e sy të zgurdulluar dhe pastaj, si një koketë, e 

kishte përkëdheluir lehtë në gjoks, duke u llastuar, me zërin e spërdredhur:
“Ta kuptova ku e ke qëllimin”.
Prej këtij çasti, kishte mësuar se sinqeriteti i heq poezinë çastit që është 

njësoj i pistë, por delikatesa me të cilin shprehet, i jep vlerë. “E gjithë bota 
është e zhytur në një hipokrizi”, kishte menduar ai dhe kishte vënë re, se ajo 
që i ndan njerëzit, është thjesht amballazhi me të cilin  vishnin çaste të ng-
jashme. Një palë i vishte me delikatesë, një palë me harbutëri. Por në thelb 
jetonin të njëjtën ndjesi.

Edhe Mariana, që pinte cigare tamam në çastin kur tjetri ishte sipër saj, 
një ditë kishte thënë: Pa shih, kurva! Kishte sharë një deputet, të njohurin e 
tij, dhe asnjëherë nuk e mori vesh në se për vet kurvat, fjala kurvë ishte gjë 
e keqe apo e mirë.

Për të vet ishte një gjë e mirë. Ato i ishin gjendur pranë, për të ndarë 
me të çaste, që nuk kishin të bënin fare me to, i kishin përgjysmuar lodhjen, 
mërzinë, zëmërimin.

Kur bënte kontrabandën e naftës, ai asnjëherë nuk nisej në udhëtim 
pa një prej tyre me vete. Njësoj si ushtarët kur nisen në luftim, që marrin 
të gjitha pajimet. Në jetën e tij kishte pasur shumë pak mundësi të gjente 
dashuri pa kurvëri. E vetmja familiare ishte gruaja e tij, të cilën ai e kishte 
njohur kur kishte hequr dorë nga shumë prapësi dhe kishte filluar biznesin e 
ndërtimit, në mënyrë të regullt dhe ligjore, por një vit pas martesës, këmba 
e gruas të bëhet si këmba e tavolinës, thoshte një ish ortaku i tij në kontra-
bandën e naftës, që ishte gjetur i vrarë në Malin me Gropa dhe që askush 
nuk e mori vesh kush e vrau dhe e dërgoi në atë humbëtirë.

Po të numëronte gjithë kurvat që kishte njohur do të bëhej një listë e 
gjatë. “Eshtë njësoj si të numëroj se sa gota verë kam pirë për të shuar vet-
minë”, tha ai.



 4.
”Më ngjan disi me Mirelën”, tha Marini duke e soditur seriozisht. 

“Kështu nga pas ngjan edhe me Dorianën. Ndoshta je Mariana, sepse ajo 
prostituonte me hare”.

Ajo i tha:
”Nuk ka rëndësi. Jam një kurvë e rëndomtë ndanë autostradës. Sa qejf! 

Një kurvë që shkoj me para, por ty të premtoj se nuk do të marr asnjë kacid-
he. Do të marr jetën. Sa qejf!”

Ai pohoi serioz:
”Në të vërtetë diçka më robërove këtë ditë”.
Por ajo vazhdoi duke ardhur vërdallë nëpër dhomën e ngushtë:
”Dashuri me minuta! Sipas pagesës!”
I tundi dorën para syve duke lëvizur gishtrinjtë në shenjën e parave:
”Nuk e merr me mend se sa gjë e gëzueshme është dashuria ndanë 

rrugës, kur ngutesh sepse minutat kalojnë. Si në ata filmat e vjetër me Ça-
plin”.

Ajo imitoi lëvizjet e shpejta si në filmat pa zë, që edhe atij i pëlqenin. 
”Të shkrin gazit ky vrap i njerëzve për të kapur minutazhin në dashuri”, 

tha ajo.
”Duhet të jetë interesante”.
Ajo nuk përmbahej:
”Shumë! O, sa për të qeshur është ky ngut i kohës, që ikën”. Pastaj u bë 

serioze dhe  shtoi: “Ikën. Tik-tak”.
Ajo vuri veshin në murin e lagësht, sikur dëgjonte diçka përtej në largë-

si.
”E ndjen?”, tha. “Po troket përsëri”.
”Nuk dëgjoj asgjë”, tha ai.
Pastaj u bë qetësi, dhe, ai u përpoq të zbërthente tërë këtë shpërthim të 

saj të papritur. U përpoq të thoshte diçka për t’i dhënë çastit rëndësinë.
”Në të vërtetë, ndoshta ne dashurinë nuk e vlerësojmë, sepse nuk na 

kanë vënë në kufij sekondash”, tha ai. “E konsiderojmë si diçka që na takon 
për jetë, dhe nuk ikën.”

Ajo i tha:
”Kurse ajo ikën. Ikën në pakthim”.
Dhe u bë melankolike.
”Çfarë pate?” i tha ai.
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”Asgjë”, tha ajo dhe ndërroi edhe një herë gjendje për t’u kthyer tek 
hareja dhe gëzimi: “Me tërë mënd është bukur atje anës rrugës, burrat vijnë 
përballë teje lakuriq. Ti nuk ke asnjë emocion që të turbullon shikimin. Një 
ironi argëtonjëse, që të bën të qeshësh”.

”Të qeshësh?”
”Të shkrihesh gazit. Shikon burra që kanë frikë nga gratë dhe aty bëhen 

trima. Shpërthejnë në lloj lloj variantesh, që i shohin vetëm në ëndërr. Me 
pak përvojë e ndjen se duan të tregojnë burrërrinë që nuk e kanë me gratë 
e tyre; e tmerrshme, nuk kanë kurajon të realizojnë një ëndërr, një ëndërr 
sado e pistë”.

”Po ndoshta kështu janë të gjithë”, tha ai. “Që kur ka dalë emërtimi i 
fisëm, humbëm pisllëkun, pra sinqeritetin.”

”Pikërisht”, tha ajo. “Vijnë të tjerë, të dehur, fatkeqë që e kanë ekzis-
tencë dashurinë por që jeta u jep vetmi. Shkurt: një botë e sinqertë nga e cila 
nuk më vjen keq. Mes tyre gjen kaq shumë dashuri, sa nuk e gjen dot në një 
botë hipokrite”.

Marini nënqeshi:
”Kështu si flet ti, nuk paske hequr edhe aq keq në këtë botë”.
Ajo nënvizoi:
”Në këtë botë prej kurve. Thuaje me plot gojën: në këtë botë prej kurve! 

Mos ki ndrojtje. Por në këtë botë kurve, ka edhe trishtim”.
”E marr me mend”, tha ai.
”Dhe trishtimi më i madh, është kur ata nuk vijnë”.
”Cilët?”
”Klientët. Nuk ka trishtim më të madh se sa kur i pret dhe ata nuk vijnë. 

Në këto raste, më vjen të qaj për fatkeqët e mi. Është vërtetë një botë plot 
ngjyra, që nuk i përshkruaj dot”.

Marini i tha:
”Tallesh!”
Ajo e kundërshtoi:
”Aspak. Një botë që më ka falur kaq shumë gëzim ... Edhe para, natyr-

isht. Por më ka falur edhe një gjë të vogël: një akrep të vogël sekondash, që 
troket tik-tak, që më kujton çdo çast, se duhet të iki. Tani... Më jep paratë”.

”Paratë?!” 
E vetmja gjë që nuk e kishte menduar asnjë çast.
”Pak më parë, thashë, se nuk do të merrja asnjë kacidhe. Tani, ndërrova 



mendje. Paratë. Do t’i ndajmë të dy, të dy prostituam nga pak këtë ditë. Unë 
me vdekjen, ti me dashurinë. Paratë”.

Ajo i zgjati dorën para syve.
Ai i bërtiti:
“Ah. Mjaft tani! Sikur e tepruam me shaka. Unë, nuk dua të besoj, se 

ti ke qenë vërtetë  një prostitutë. Dakort, të gjithë prostituojmë nga një çikë; 
kush me vdekjen, kush me karrierën, kush me idealet e kush me dashuritë. 
Por të mos e teprojmë. Çdo shaka e ka një kufi”.

Ajo i tha:
”Nuk bëj shaka. Unë vërtetë jam një prostitutë. Kështu nga përpara 

jam Mirela, apo jo? Nga prapa jam Dorina. Në profil jam Mariana. Unë jam 
vërtetë kurvë”.

Por Marinin e kaploi përsëri trishtimi:
”Si mund të jesh e tillë, kur më ke bërë të qaj për një vërshëllimë të 

çiltër djalërie,  në një rrugë më bar, në një ditë me shi”.
”E pra, është e vërtetë”, i tha ajo ftohtë dhe pa asnjë emocion.
Por ai nuk donte ta besonte:
”Tallesh. Më thua kështu, që të më bësh të ndjehem i lehtësuar në ndar-

je. Nuk kishte asgjë mekanike në përqafimin tënd. Unë të ndjeva, që edhe ti 
më përqafove me të njëjtën psherëtimë”.

Ajo i tha:
”Ishte frymëmarrja e fundit”.
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PërPara TakimiT
 

 
Tani që e kuptoj thelbin e gjërave rastësore, nuk duroj dot më të flitet për to. 
Sepse unë e di, ndonëse jo saktësisht kur do të vish ti.
Sepse unë e di që ti do të vish gjoja rastësisht.
Dhe unë e di që pemishtet e paqta ku ne takoheshim, ushqeheshin nga toka 
me gjak.
Dua vetëm të di nëse kur të kthehesh ti, do të kthehesh vetëm me një sy, 
apo me flokë të gjatë.
Dua ta di nëse gjatë uljes në aeroportin e Frankfurtit, avioni ynë do të hum-
basë nëpër mjegull, e në atë rënie të beftë, para se të bëhet copë-copë, në një 
grimë kohe mes jetës dhe vdekjes, ti do të klithësh : Të njoha. Për tek ti po vija. 
E një kujtim i largët, i mjegullt, një brengë fëmijësh shfaqet në një ekran kinem-
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Viola Isufaj



aje, kur një psikanalist zbulon rrënjët e çoroditjes së një dame dhe njerëzit fër-
shëllejnë të zhgënjyer nëpër sallë «pse kjo ishte komedia, na ktheni paratë!». 
Në ekran vazhdon të shfaqet dama, që, duke vërejtur një pikturë të Pika-
sos, zbulon se ka qenë ajo, që ka pozuar për të.
Pasqyrimi i pambaruar! E kthjellëta që shndërrohet. Fëmija është thinjur! 
U lodha shumë! Kur do të mbarojë ky pasqyrim?
Është betuar vallë të më nxjerrë mendtë ?
Unë, para një pasqyre pozoja për mikun tim Pikaso dhe ai më la të humbas 
aty, mes ngjyrash dhe të çmendem në plakjen time.
Dielli s’mbërrin dot deri tek unë, ndërsa titanët që mund të ndërmjetë-
sonin, kanë rënë të gjithë në koma.
S’ka më ngjarje të bujshme.
Në atë pemishte pashë një drer të qante. Ai s’bëhet dot më princ. As zhaba 
e shkretë. As për njëmijë puthje. Bisha s’bëhet më djalosh.
Por Circeja vazhdon t’i ktheje burrat në derra. Dhe njeriu vazhdon të kthe-
het në gjarpër.
Limontia s’mund të pengojë Zeusin të përdhunojë Ledën. 
Në kishat helene flitet gjuhë demonësh.
Dhe ti pandeh se do të vish me kalë të bardhë e do të më rrëmbesh? 
Ti pandeh se mund të ngrihesh nga varri e të udhëtosh me mua natën? 
Ti pandeh se unë do të vazhdoj të shkruaj poezi për ty, e, duke pulitur qepal-
lat ngjyrëpërendimdielli, do të këndoj mbrëmjeve «mais si, je t’aime!» 
Çfarë, ti mendon se mbaroi mallkimi i farës suaj dhe gjatë rendjes së 
llahtarshme drejt heronjve të tu, i mësove të gjitha?
Ti kujton se rrezik është po të zunë e të kryqëzojnë si rebel, si Spartakun, 
si Krishtin?
Nuk po flas për luftëra napoleonike, as për kërkimet e naftës. As për kryqet 
e thyera, as për kampet e shfarosjes, jo frikë nga Anteu, Herkul, ti e di mirë. 
Flas për zemërim hyjnish e mallkim njerëzish as njëri nga të cilët s’tërhiqet 
me bashkimin tonë.
Është veç një çast. Një armëpushim. Një marrëveshje dypalëshe që ndodh 
rëndom në raste luftërash.
Ti e di këtë, por e harron sepse të huton velloja ime e bardhë dhe buzëkuqi i ëmbël. 
A ke menduar ndonjëherë që mbi kryet e tët biri kurora e ëndërrt do të 
shkatërrohet?

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

147



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

148

Ah, Dosja! Dielli i sëmurë edhe mund të neutralizohet, ajo kurrë, për besë. Rrën-
jëngatërruar të ndjek ty, fajtorin pa faj, viktimë tragjike damarësh e ADN-je. 
Ti je i përfshirë, prandaj nuk e ëndërroj më ardhjen tënde, natën vonë, me kalë! 
Por ti e harron vajtje-ardhjen tënde nëpër kohëra dhe biletën që pret në qiell. 
Prandaj, një mbrëmje, ti kthehesh në shtëpi, i papërballueshëm dhe i 
tmerrshëm, i tërbuar  fare  më mbërthen nga krahu e më përplas pas murit 
« edhe ti pas shpine ? Ti më ke kërkuar përpara se të njiheshim, ke lënë 
gjurmë kudo. Ke mbledhur tërë atë informacion sekret. Për kë punon ti? 
Pse më mashtrove?»
Dhe unë s’të them dot «Edhe këtë çast e njihja».
Ti vjen shekujve me lëkurë të rigjeneruar dhe me sy zogjsh, ti lind dhe 
rritesh dhe vdes njëlloj si herën e parë, dhe unë do të kem fatin e gruas 
tënde të parë, e gruas tënde të dytë dhe nusja jote e njëmbëdhjetë dhe e 
njëqindenjëtë do të ketë të njëjtin fat.
Ndoshta ja pse i urrej gjërat rastësore. Ato vijnë si kot dhe s’vijnë kurrë kot. Sepse 
mua më kujtohet diçka tjetër nga jeta e mëparshme dhe ti e di që ndonëse forcat 
penguese duken të përjetshme, profecia e Orakullit të Delfit do të realizohet. 
Ndonëse ti je më i bukur se një hyjni dhe unë jo aq e bukur sa një hyjneshë, nuk 
i kam frikë gratë-hyjnesha. Ato s’të marrin dot.Është caktimi. Është e parathëna. 
Askush s’mund të zërë vendin tim pranë teje, përveç meje në një tjetër jetë. 
Është gabimi ynë i hershëm. Ti që veprove dhe unë që s’m’u dha të të ndaloj. 
Ne vazhdonim të takoheshim në pemishten e butë, edhe pse e dinim që 
pemët ujiteshin me gjak.
Dhe kur riike larg për një kohë që dukej se s’do të mbaronte kurrë dhe 
fytyra ime t’u shua nga kujtesa, unë nuk pata frikë mos të të humb-
ja, por nga tjetër gjë, sepse Orakulli i Delfit më thoshte : Fëmija do të 
kthehet vetëm pasi të jetë bërë burrë i vërtetë; ti zonjushë, do të jeto-
sh në kështjellën që gjithmonë ke ëndërruar dhe djaloshi me të cilin ti 
lozje, do të urdhërojë shërbyesit të përkulen gjer në dhé për ty sepse s’e 
di që atje jashtë, ata po bëjnë gati gijotinën për ju të dy, burrë e grua.  
Ne do të vdesim prapë dhe kur të vdesim, do të harrojmë gati gjithçka prapë.  
Forca jonë nuk gjendet në brirë kafshësh, si dikur, por në nervurat e 
gjetheve të hurmave.
Gjethet me atë ngjyrë vjeshte me mundim të përflakur, me atë ngjyrë malli 
e ëndërritje të largët, me atë ngjyrë pezmi e etheje si zjarr i ftohur, luhaten 



mes ëndrrës dhe lëngatës duke fshehur dëshirën tonë të gjorë : vdekjen nga 
mallëngjimi dashuror dhe jo nga tmerri, me klithmën « Po me fëmijët tanë 
ç’do të bëhet ? Do t’i ndëshkojnë edhe ata me zjarr e me hekur?»

E mbaj mEnd mirë: nE nuk iShim njErëz

Dilja natën në të ftohtë të thëllimtë. Që askush mos të më shihte. Vetëm ti 
dhe Zoti.
Dilja me parfume jonjerëzorë dhe flokë të gjatë që shkëlqenin përmbi 
natën pa kthyer kokën as majtas as djathtas, me hapa të hirshëm e të pak-
thyeshëm që edhe sikur të më shihte ndonjë qenie e vdekshme të besonte 
se ishte fanepsje.
Pas mesnate kur rrugët ishin bosh. Dhe akulli si një deltë e bardhë dhe e 
kaltër më vishte qenien me avuj. E dija se isha tmerrësisht e bukur. Pasi 
të përshkoja rrugën do të të takoja ty. Ti ishe dhe më i bukur. Më e bukura 
qënie e mundshme në faqe të tokës. (Do të ngjisja pastaj shkallët e gurta 
që si një spirale shkonin deri në qiell.)
Ti prisje pranë një honi të kështjellës nga mund të më shihje vetëm mua 
dhe hënën. Pritja jote ishte e rrëpirtë.
Aty në hon gremiseshim pastaj dhe ndërronim gjendjen agregate. Bëheshim 
të lëngët e të tymtë.
Padyshim, ne nuk ishim njerëz.
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kThim PaSka 

E shkuara ime e thurur gabim! 
Ideal i bukur i ëndërruar gabim! Zëra të ndryshkur, të shurdhët të kohërave 
të huaja turbullojnë harresën.
Ajo që shkoi, ajo po më rikthehet. Dhunshëm. Emri i saj frikë-
son, prandaj ajo po kthehet pa emër, me një shpim djajsh në kafkë. 
Me dhembje formuloj diagnozën time. Kthim paska. Të lemerishëm e të heshtur.  
Ëndërritje vdekjeje si ëndërritje gjethesh duke u kalbur në trotuare të bukur.  
Si tmerri kur kupton se ke prekur zogj të dekompozuar e me to ke luajtur me ëndje. 
Cingërisëse si balta provincave në ditë pa kuptim dhe e vështirë si rrugë e 
pakalueshme.
Më vjen ti dhe vetja ime dhe ata që s’i njoh dhe ata që s’i mbaj mend më vijnë 
këtu. Zile e shëmtuar që bie ngjethshëm. Filloi. Mbaroi. Më lejon? Shpejt ! 
Vonë… Ëndërr me të ftohtin, me erë…Xhama të thyera të humbura , të harruara. 
Më të bukurin në botë kam dashuruar.
... të luaj dhe unë…përse ? Oh ! 
…pemë me lëvore të trishta. Kot sa afrohemi…
Viti i Ri më i zakonshëm e më vulgar. Për herë të parë e ndjeva kësh-
tu…Do të jem rritur siç duket, prandaj…Ta dija kështu , nuk rritesha… 
Priteshin mrekullira…(kurrë s’do të ndodhnin)
….larg….sa më larg…
Ti, me inde të helmëta! Ti më ke vrarë! A thua të jetë kjo lumturia? Lumturia jote? 
Si kam besuar? Si s’kam besuar? Si kam thënë?
Ju të gjithë… 
Mbreti i lënduar …
keq…
Tanimë vdiq shpresa. 



blond Erblin
 
…kjo s’mund të ndodhte… dhe bryma vazhdon të bjerë dhe unë dua të shoh 
ndonjë lule në degë të çelë, ndonjë luleshege ndoshta, ku ta gjesh, por mesa 
duket kam vdekur pa e parë atë, prandaj dhe më pikëllon tërë ky helm që s’po 
di ku e ka burimin, e mbase dhe e di, porse s’dua ta kujtoj, se më vjen të plas e të 
vdes përsëdyti, përsëtreti, nga një tjetër grusht ëndrrash të shqyera barnash, 
nga histeria dhe dëshpërimi im, apo nga mizoria jote dhe e shtetit tënd, Gjon. 
E pasi ndodhi që unë iu luta instancave përgjegjëse në Këtë Botë të të 
ndëshkonin ty, e pasi ata më paralajmëruan se do të pendohesha thellë 
për këtë kërkesë duke qenë se nuk isha nga ato që mund të përbal-
lonin ftohtësisht shkallmimin e të dashurit të bukur dhe pasi përsëritën 
se isha ende në kohë të tërhiqja mbrapsht mallkimin që aq potershëm 
drejt teje kisha lëshuar, unë jo vetëm që s’u tunda nga imja, por fuqi-
zova dhe më mallkimin: pra të fshiheshe nga dheu ti Gjon, e tërë fara e 
meshkujve e familjes tënde, një pjesë të mirë të të cilëve i kisha njohur 
duke më puthur dorën e duke më thënë thënë “kënaqësi e veçantë, 
zonjusha Erblin”, po në fakt kanë thënë sytë e tyre plot dëshira “a 
do kesh mirësinë të na japësh ndonjë copë tënden, zonja katundare!” 
Por Gjon, unë mbetem një grua  e varfër dhe e thjeshtë, kurdoherë në luks 
e kurdoherë pa një grosh në xhep, pa të meta themelore mendore, unë ar-
rij ta kap kaq gjë: që ju jeni tiranë të moderuar. Eh, ti më përbuzje kur të 
çaja kokën me kërcënime, se unë dija për ty, dreqi e mori, gjithfarë gjërash 
dija, dhe po të t’i nxirrja në shesh, globi mbarë do të dridhej… Gjon, vëlla 
dhe bir modern i njerëzimit barbar ose …ose ndryshe... Sot Sfinksat kanë 
ndryshuar. Sot njeriu, në vend që të shkojë t’i rrokullisë nga shkëmbi, vete 
e bie në dashuri me ta dhe rrokulliset vetë nga shkëmbi. E sheh, Gjon, ti 
dhe yt vëlla bashkë, që dhe aq injorante s’jam? Këtu kam mësuar shumë 
gjëra. Nga taverna e pleqve diplomatë këtu poshtë, i kam mësuar. Ata ia 
marrin këngëve të gëzueshme dhe melankolike ndonjëherë dhe mua më 
ngjallet dëshira të pij uiski…dhe të këndoj urimin “gëzuar ditëlindjen, i 
dashur president!” se ndonjëherë kur s’kujtoj dot ku jam, mendoj se dhe 
këtu ka çmendina, braktisje, lindje, vdekje, ballo, tradhëtira, orgjira, sy 
të çapërlyer mamash histerike; e gjithçka bëhet atje lart, bëhet dhe këtu 
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poshtë. Ndonjëherë kërkoj barnat e mia, por dridhem kur mendoj se mund 
të më ndodhë sërish që duke të kërcënuar rrezikshëm, të qëllojë që të 
jesh bërë kaq xhind, sa mos ta respektosh fare farsën time të gjorë, e për 
çudinë time të madhe të urdhërosh mjekun “mos e rikthe!!!!!!!!” !!!!!!!!. 
Dhe sërish emisione televizive, hetim, artikuj gjithfarësh, thashethemllëk 
si trumbë zogjsh mistrecë që s’gjejnë dot rrymën e duhur të ajrit, për të 
cilët, kur janë të zinj, të shëmtuar e cingërisës, unë them, “mirë t’u bëhet!” 
 Unë quhem Erblin dhe jam këngëtare e famshme e pajetë. Ti më ke vrarë, 
Gjon. Ti ishe i mirë, në fakt, sepse përveç meje, gjithë bota të dashuron-
te. Jo më kot bota mbarë po qan për ty. Për mua s’qau kaq. S’qau hiç, 
Gjon, se unë jam si tip prostitute dhe si tip psikopate dhe ajo që do të 
mbahet mend prej meje janë format dhe ngjyrat, pa asnjë dyshim, po! 
Hej, zoti King, unë nuk të urrej më. Tani që tërë fara jote u shua, ndi-
hem ligsht, më ligsht se pasditeve të braktisura… ah, Gjon, ç’fjalë e 
përgjakur është braktisja! Ç’fjalë që më dërrmon që nga thelbi i zem-
rës e deri tek kafka! Fjalë që t’i djeg flokët e bukura rrëzëllitëse, fjalë 
që torturon grimierin tim të shkretë, të revoltuar që sypërlotur tashmë 
thotë se s’kish njeri më të njerëzishëm se unë dhe se ai do t’ua veshë 
me grusht dhe do t’i përlyejë turinjtë e bukur me gjak kujtdo që do të 
guxojë të thotë një fjalë të keqe për mua. I shkreti ai! Tërë bota flasin sot 
mbarë e prapë, e ai përplaset e vritet në sedër të tij, e unë s’jam aty që 
t’ia puth të dy sytë e çiltër para se të dal në skenë dhe t’i them, unë nuk 
kam frikë nga bota, sepse të kam ty, zemër, që më mbron! Ti je i mirë! 
Por duhet të gjendet dhe dikush, grimier a masazher qoftë, që t’u thotë 
njerëzve “para se të çmendej, ajo e kuptoi” dhe unë do të qesh me të madhe 
atëherë si hakmarrje për tërë përqeshjet që më janë bërë. E më pas do të qaj 
për fatin tim dhe tëndin, për dhembjen tonë, por mbi të gjitha për ty, për ty,  
se s’duroj dot të të shoh kështu të hutuar… para se të shkosh të lumturosh 
në qiell. …dua të tretem, të bëhem fir, dua të mos ekzistoj më as në formë 
grimcash e as në formë luleshege ngjyrëlumtur që aq fort e dashuroj … 
Ti nuk doje të vije drejt meje atëherë. Ja ku vjen tani. Si qeshje ti me mua 
ndonjëherë, ti, i dashur, ti, shpirti im, ti-shpirt, shpirt, shpirt! A thua mund 
të qeshësh sërish tani? Sa i trembur, i llahtarisur, dukesh këto çaste që hija 
jote afrohet. I zbehur, i zymtë, i fikur, je… Tani jam unë që do të të shpje-
goj me kujdes gjithçka, si funksionon këtu poshtë… e dija që do të vije i 



vetëm, pa këshilltarë, pa organizma drejtuese, pa instanca të tjera, i vetëm 
do të vije…Më pikon në shpirt për ty. Më tremb, më çmend mendimi për ty. 
Së paku të të kisha patur në lagje, të ishe ndonjë nga ata zagarët kinga  të 
periferisë e t’i lutesha ndonjë zdapi të të jepte ndonjë dru të mirë sa të më 
dilte inati, a ndonjë gjë si këto…por kjo është tjetër gjë, e tani jam bërë 
prapë helm, prandaj ti s’më njeh; hija ime merr forma të ndryshme, ima-
zhi është i turbullt e qëllon që qesh me të madhe e qaj njëlloj si atëherë. 
Kur unë qesh, qaj, kur unë qaj, prapë qaj. E, tani që era fryn e fortë, e fu-
rishme, e frikshme, dhe ia bën viu-viu, jam unë që shfaqem duke të pritur 
dhe marr formë njeriu dhe mbledh guximin tim ku është e ku s’është, për të 
të thënë, Gjon, së paku jam munduar të të dua; je në ferr, a kupton, Gjon!

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

153





• Charles Baudelaire 

• Rod McKuen 

• Maya Angelou 

• Tomas Transtromer  

• Din Mehmeti

• Muhamed Kerveshi  

• Agron Tufa

• Haxhi Shabani 

• Kujtim Paçaku

• Bekim Graiçevci

• Trina Gojani

• Uk Lushi

• Ana Frangu

• Vojsava Nelo

• Albri Brahusha

• Manjola Brahaj

• Flamur Maloku 

• Norel Zaimi

• Ndriçim Ademaj

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

POEZI





fundi i ditës

Nën nji dritë të zbehtë
vrapon, vallzon e përdridhet pa shkak
Jeta, e paturpshmja, gërthitsja.

Porse,ndërkaq kur n’horizont
ngjitet epsharakja natë,
tue fashitë gjithçka, deri urinë,
tue shlye gjithçka, deri turpin,
Poeti thotë me vete: “Ma në fund!
 
Shpirti dhe eshtnat e mi
kërkojnë me çdo kusht pushimin.
E zemrën plot me andrra mortore

Kam me u shtrî në shpinë
e me u rrokullisë në palat tueja,
o freskuese errësina.”

Charles Baudelaire (1821 –1867), shkrimtar 
frëng, prijatar i poezisë moderne evropiane 
dhe përfaqësues i simbolizmit, njihet edhe si 
eseist, kritik dhe përkthyes i veprës së poetit 

Edgar Allan Poe. Kryevepër e tij llogaritet Lulet e së keqes 
(1857), kurse vepra të tjera nga ky autor veçohen: Arti 
romantik, Pasqyra e artit, Parajsa artificiale etj. Në po-
ezitë e tij trajtohen motive të ndryshme, si vetmia, mër-
zia, dhimbja etj. Në planin strukturor, poezitë e tij kanë 
formën e sistemit. 

Charles 
Baudelaire 
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vdekja e dashnorëve
Do të kemi shtretën plot me erna të lehta,
divana të thellë sikur të ishin vorre
e lule të rralla përmbi komodina,
çilun për ne nën qiejt ma të bukur.

Tue përdorë për merak nxehtsinë e tyne të fundit,
dy zemrat tona do t’jenë pishtarë të mdhej
e dritën e dyfishtë do ta përthejnë
të shpirtnave tanë,pasqyra binjake.

Nji mbramje të bame me rozë e blu mistike,
na do të këmbejmë nji t’vetme vetimë,
si dënesë të gjatë,randë ngarkue me mall.

Ma vonë mandej nji Engjull që dyert i hap paksa,
do të vijë me gjallnue,besnik e plot haré,
pasqyrat e marrta e prushin e fikun.
                             

anasjelltas
Engjull gazplotë, a e njef ti brengën,
turpin përbremjet, dënesat, mërzitë
tmerret e vagullta të netëve të llahtarës
që zemrën e shtrydhin si letër që tutlohet?
Engjull gazplotë, a e njef ti brengën?

Engjull plot mirsi, a e njef ti urrejtjen,
grushtat shtrëngue nën hije e lotët prej tamthi,
kur lshon Hakmarrja at kushtrimin skëterre
e e shpirtit tonë bâhet kapidania?
Engjull plot mirsi, a e njef ti urrejtjen?



Engjull plot shndet, a i njef  ti ethet,
që anës murit të azilit të zbehtë,
si të syrgjynosun shkojnë me hap t’zvarrisun,                                                    
e, me murmurimë, kërkojnë diellin e rrallë?
Engjull plot shndet, a i njef ti ethet?

Engjull plot bukuri, a i njef ti rrudhat
e frikën se plakesh, si dhe t’hatashmin shqetsim
kur lexon të devocionit tmerrin e msheftë
ndër sŷtë ku gjatë shuen etjen sŷtë tanë të rreshkun?
Engjull plot bukuri, a i njef ti rrudhat?

Engjull plot drita,gzim e lumni,
në fill t’mortjes Davidi do t’lypte shndet
nga rrezatimet e trupit tand të magjepsun.
Prej teje tjetër s’kërkoj veç t’lutesh për mue,
Engjull plot drita, gzim e lumni.

vravashka e gjallë
Para meje ecin kta Sŷ plot me drita
që nji Engjull i shumditun u dha fuqi magneti.
Ecin kta vllazën hyjnorë që janë të mi vllazën
tue  më shkundë ndër sŷ prushin e vet farfuritës.

Kah m’shpëtojnë prej kurthesh e mkatesh të randë,
ata më heqin rrugën ku shkohet për te E buk’ra ,
sherbtorë i kam, por jam edhe skllav i tyne.
Ksaj vravashke i bindet krejt qenia ime.
O sŷ t’magjishëm, ju shndrisni me ‘i kjartsi mistike
që vetëm qirat kanë kur digjen në mes të ditës. Dielli
e skuq por s’e shuen  flakën e tyne fantastike.
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Ata festojnë Vdekjen, ju i kndoni Zgjimit;
Ju marshoni e kndoni zgjimin tim të shpirtit,
o hyj që s’ka diell që flakën t’jua pakojë.

bisedë
Ti je nji qiell i bukur vjeshte, i kjartë  e rozë,
por n’mue trishtimi fryhet si batica e detit
e lên kur zmprapset mbi buzën time të smundë,
kujtimin regjës të nji limoni të idhtë.

Kot e ka dora jote që lmon ket gjoks t’mekun.
Çka kërkon ajo âsht vend i plaçkitun
prej kthetrash e dhambit mizor të femnës.
Mos ma kërko mâ zemrën. Bishat e përlanë.

Zemra ime âsht pallat i vyshkun prej turmash.
Atje dehen, vriten, shkulen prej flokësh.
- Nji parfum noton rreth qafës tande t’zhveshun...

O bukuri,lngatë e egër shpirtnash, ti dashke.
Me sŷ prej zjarmi, të ndritshëm sikur festa
Shkeli me kambë kto zhele që bishave u tepruen.

kangë vjeshte
                                     
 I
       
Përsëshpejti do të zhytemi ndër terrina t’ngrîta,
o lamtumirë, o verat  tona t’shkurta
Ndigjoj si çahet me ‘i tingull mortor
druni kërcitës në kalldrem t’oborreve.



Krejt dimni po futet në qenien time:
inat, urrejtje, përqethje e punë e detyrueshme
e, si puna e diellit në ferrin e vet polar,
zemra do të jetë nji bllok i kuq acar.

Ndigjoj tue u përqethë çdo drû që çahet.
Trekambshi kur ngrihet s’ka zhurmë kaq t’shurdhtë.
Fort m’i përngjet shpirti kullës që shembet
prej dashit goditës, t’palodhshëm e t’randë.

Përkund prej ksi tingujsh monotonë, kujtoj
se diku përngut gozhdojnë nji arkivol.
Për kë? – Dje ishte verë; qe, u futëm në vjeshtë.
Kjo zhurmë e paspjegueshme si nisje tingllon.

 II

Sa fort ma kande atë dritë gjelbroshe që kanë sŷtë e tu,
o e ambël bukuri, por sot për mue ka veç idhnim,
e asgjâ, as dashnia,as ndêja me ty, as hylli
s’ia vlen sa ‘i diell që ndrit mbi det.

E prap më duej, zemër e njomë, banu nana ime,
edhe në s’ta dita, edhe në t’lëndova.
Dashnore o motër, qofsh për pak butësia
e nji vjeshte të artë o e nji dielli prendues.

Detyrë e shkurtë. Vorri na pret. Ai s’ngopet kurr.
Ah, më lên ta pshtes ballin mbi gjûjtë e tu
e t’shijoj prej mallit  për verën e bardhë zharritëse
ndo’j rreze t’verdhë të ksaj fundstine. 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

161



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

162

lugati
Porsi engjujt me sŷ t’kuq
unë do t’vij n’alkovën tande
e pa zhurmë do të qasem pranë
bashkë me hijet që sjell terri.

E do t’jap, zeshkania ime,
puthje t’ ftofta porsi hana,
ledhatime si ato t’gjarpnit,
kur i vjen gropës përqark.

A kur t’vijë agu maví
vendin tim do ta gjesh zbrazë
e der n’mbramje do t’mërdhasësh.

Atë që t’tjerët bâjnë me dashni
mbi jetë tande dhe rininë,
me llahtarë do ta kryejë unë.

                                   
Trishtimet e hanës
Sonte hana andrron mâ me përtesë.
Si nji bukuroshe që mbi jastekë të shumtë
përkdhel me ‘j dorë të shkujdesun e të lehtë
para se t’flejë rranzat e gjoksit,

Mbi shpinën e mëndafshtë të ortiqeve të butë,
tue u fikë,ajo bie ndër mekje të gjata
e i shetit sŷtë mbi t’bardhat vegime,
që kah qielli ngjiten si lulesa të mdha.

Kur ndonjiherë mbi ket glob,në atë mpimje përtace,
asaj i shpëton ndonji lot tinzar,



poeti i përshpirtshëm, anmik i gjumit,

në gropën e grushtit e merr ket lot të zbehtë,
me feksje ylberi si nji copë opali,
e n’zemër e futë, larg prej sŷve të diellit. 

nji madone
 Ex-voto simbas shijes spanjole

Due me ndërtue për ty, Madonë, dashnorja ime,
nji lter t’nëndheshëm te fundi i brengës sime,
me grrye në qoshen mâ t’errët të zemrës,
larg tundimit  mondan e synit shpotitës,
nji kamare, me ar e kaltësi krejt të zmaltueme
ku ti do të ngrihesh shtatore e mrekullueme.
Me vargje të lmuet, thurë metali t’pastër,
mençurisht t’hyllzueme me rime prej kristali,
do të bâj për kryet tand nji kunorë t’pamatë;
e, në xhelozi, o Madonë vdekatare,
do të di me ta qepë ty nji mantel,
barbar e të egër, të randë, dyfish ngarkue dyshime,
që si kasafortë ka me t’i ndrŷ magjepsjet:
kush t’ tha qendisë me perla, jo, me Lott e mi!
Fustan do t’kesh fërglluesen Dëshirën time,
valzuesen ëshirë që hypë  e  zdrypë,
ndër cepa tundulitet, n’luginë ban pushim,
e, me nji t’puthun,  at shtat drandofil krejtsisht ta veshë.
Respektin tim n’vend  t’Kpucëve do ta veshësh,
Kpucë të mëndafshta, poshtnue prej hyjnoresh kambë,
që, tue i burgosë, me ‘i shtrëngim të butë,
si kallëp besnik do t’ia ruejnë trajtën.
E në mos ditsha me gjithë artin tim zellnik,
për Shendilet me t’pré nji hanë argjendi,
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atje gjarpnon do të vê që m’kafshon përmbrendcat,
shí nën kambë tueja, që ta shtypësh e ta qeshësh,
o mbretneshë fitimtare, e pasun ndër falje,
ketë shlligë të fryme me urrejtje e këlbazë.
Ke për t’m’i pá Mendimet  si Qira të  rreshtuem
para lterit me lule të Virgjinës Mbretneshë,
tue gjuejtë me feksje tavanin lye me të kaltër;
e, prej se te unë gjithçka të do me admirim,
gjithçka do të bâhet kem, oliban e mirrë,
e paprâ drejt teje, o majë e bardhë  me  borë,
me vrunduj do t’sulet ky shpirti im stuhí.

E, s’fundi, tue dashtë me plotsue rolin tand prej Marie,
si dhe me përzie dashninë me egërsinë,
o Epsh i zi! të shtatë mkateve mortarë,
si Xhelat plot pishmane shtatë thika do t’i ndreq,
mprehë për bukuri e, si xhongler i pandieshëm,
nishan do t’marr në mâ t’thellën e dashnisë tande 
e do t’i ngul të gjitha në atë zemër t’gulshueme,
n’atë zemër t’dnesun, n’atë zemër në gurgullim.

lavdet e françeskës sime
(Franciscae meae laudes)

Kam me t’kndue melodi t’reja,
moj minuke që lodron
në vetmi të zemrës sime.

E me lule u mbulofsh,
ti , o grue andjeplotë,
që çdo mkat e ban të zhbamë.

Si nga ni Lete që shëron,
kam me i thithë puthjet e tua, 



që je thithëse si magnet.

Kur e veseve stuhia
gjitha rrugët i ka përdhosë,
ti m’u shfaqe, o hyjneshë.

Porsi ai hylli që fal jetë
ndër mâ t’idhtat lundërthyemje...
ndër lterë tuej zemrën do vari.

Lum virtytesh pa mbarim
e burim i rinisë amshore.
M’i jep zâ memeces gojë.

Ç’ish e poshtër, n’zjarm e hodhe,
ç’ish e ashpër e lëmove,
ç’ish e dobët e forcove.

Kur jam unshëm, ti je gjella;
kur bie terri, ti kandili,
m’prîj e m’ço atje ku duhet.

Më forco me fuqi të reja,
bukë e bardhë që kutërbon
erë të mirë prej ku e tek.

Mesin tim rreth ma ndriço,
o ti rryp i qashtërsisë,
lagë me ujë prej Serafinash.

Kupë shkëlqyese prej gur’sh  t’çmueshëm,
bukë e ardhun, karrembutë,
venë për zota, kjo Françeska. 
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anmiku
Stuhi e terratisun qe rinia ime,
tek-tuk përshkue prej diejsh të ndritshëm.
Shiu e shtrëngatat ma përmbysën kopshtin
sa pak kanë mbetë fruta kuqloshe.

E, qe, se mbrrita në vjeshtën e ideve,
lopatë e rrashqel duhet me përdorë,
ta shtroj përsëri tokën e zgavrrueme,
ku uji hapi bira të mdha si vorre.

E kush e di n’se lulet e reja q’andrroj
do të gjejnë në ket dhé  t’shpërlamë si zall
shûjtën mistike që ish kërthndezja e tyne.

-O dhimbje, o dhimbje! Koha e përpin jetën
e Anmiku i msheftë që zemrën na e bren,
me gjakun që humbim rritet e forcohet.

brengë mbas vdekjes
Kur t’shkosh me fjetë, o e terratisuna ime,
n’fund t’nji murane, ndërtue mermeri t’zi
e, kur t’kesh për shtrat e dhomë tualeti
nji shpellë të lagësht e ‘i gropë gojëhapët,

kur rrasa do ta shtypë gjoksin tand të ndrojtun
e ijën që ngatja hijshëm ta lakon,
e zemrën ta pengojë me rrahë e me dashtë,
e kambët me marrë vrapin e vet harrakat,

vorri, besniku i  andrrës sime pambarim
(Sepse vetëm vorri gjithnji e kupton poetin)



gjatë netëve të gjata kur gjumi mërgohet,

ka me të thanë: “Ç’fitove,o kurtizanë,
që s’deshte me marrë vesht se përse qajnë të vdek’nit?”
E krymbi lkurën do ta hajë si brengë1 n’vetdijë.

Përgjegjsitë2 

Natyra âsht tempull ku shtylla të gjalla,
lëshojnë kajherë fjalë të pamarra vesht;
njeriu përshkohet nëpër nji pyll simbolesh
që sŷtë ia hjedhin si të njoftun prej shum vjetsh.

Si të gjatat jehona që së largu përzihen
në nji të thellë e t’errët unitet,
të gjanë sa nata a sa drita vetë,
aroma, ngjyra e tingulli shoshojt i përgjigjen.

Ka aroma t’freskta si mishi i foshnjës,
të ambla si oboet e të gjelbra si livadhet
- të tjera bajate, të pasuna, triumfuese –

që kanë shtisinë e sendeve të pafund,
si ambrozia, myshku  ose  dhe temiani
e që shpirtin e shqisat i nisin tjetërkund.

1  Fjala brengë ktu âsht përdorë në kuptimin e saj historik si it.rimorso,fr.
remords,gjer.Gewissenanbiss
2  Kjo poemë shpreh bazat filozofike-estetike të Baudelaire-it si dhe të mbarë sim-
bolizmit. Titulli i saj në origjinal âsht “Correspondances”,që, e përkthyeme në shqip, falë 
sinonimisë, krijon pshtjellim të pakandshëm.
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alegori
Âsht grue e hijshme me zverkun e hjedhtë,
që flokët e gjatë i zhgrryen nëpër venë.
Kthetra e dashnisë e helmi i kazinos,
gjithçka topitet mbi lkurë të saj granit,
Vdekjes i qesh e s’pyet për Zdërhalljen.
Kto dy lubí që dora u grin e u korrik 
n’lojna shkatrrimi, pra, e kanë respektue
madhshtinë e ngurtë të ktij shtati të  drejtë.
Ajo ecë si zanë e prehet si sulltane,
ndër epshe ka fenë muhamedane
e, në kraht e hapun, që gjijtë ia mbushin,
ajo grish me sŷ racën e njerzorëve.
Beson dhe e din kjo shterpë virgjineshë,
e pra e nevojshme për ecjen e botës,
se hijeshia e trupit âsht nji dhuratë eprore
që çdo poshtërsie faljen ia nxjerr.
S’çan krye për Ferrin as për Purgatorin 
e, kur t’vijë ora me hŷ te Nata e zezë katran,
ka për ta kqyrë  të Vdekjes ftyrën,
si i porsalemi, pa t’keq e pa pishman. 

                                    
udhtim në kitherë
Zemra si zog m’flutronte plot haré
e lirisht pezullohej rretheqark ndër litarë;
anija rrëshqiste nën nji qiell pa rê
si engjull që dehet prej diellit rrezear.

Vallë ç’âsht ky ishull i zymtë? Âsht Kithera,
na thanë, vend fort i njoftun ndër kangë,
Eldorado banal i tanë çunave pleq.
Pa shifni mirë, âsht tokë e shkretë.



- Ishull t’amblash sekrete e festash zemre!
 E Venerës antike fantazma krenare
mbi detet tua rri pezull si aromë
e shpirtnat  mbush me epsh e me lëngime.

Ishull i bukur mërsinash t’blera e lulesh plot,
nderue prej kombesh për sa t’jetë jeta
e që pshertimat e zemrave n’adhurim
rrshqasin si kemi n’nji kopsht drandofillesh

a porsi e vidanit amshorja gugatje.
- Kithera s’ishte veç nji djerrinë e rreshkun,
shkretinë zallore, trazue prej t’egrash klithma.
Si nëpër tê  dallova ‘i send t’çuditshëm.

Nuk ishte tempull që nxjerr krye mes pemësh,
ku priftnesha e re, e dhanun fort mbas lulesh,
shkonte trupdjegun prej ethesh të mshefta,
lehtas tue i hapë fustanin puhive në kalim.

Po, qe, se kur po i binim prej afër bregut,
për me i trembë zogjtë me velat tona t’bardha,
vumë re ‘i trekambsh,në tri shtylla pshtetun,
që shquhej n’qiell i zi sa ‘i qeparis.

Shpend  grabitqarë,ra  mbi kullosë të vet,
me inat shkatrronin nji t’varun tashmâ t’ndiçëm,
secili e ngulte sqepin e vet të ndŷtë
n’çdo cep t’përgjaktë të ksaj  stërvine.

Sŷtë ishin dy brima  e prej barkut  t’çamë
t’randat rropullí i vareshin mes shalësh
e kta xhelatë, gulfçana gjellësh llahtare,
me sqepa t’vet e kishin tredhë der n’rranzë.

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

169



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

170

Nën tê ‘i kopé katërkambshash t’pangopun
me turîjt përpjetë sillej e përsillej
e ‘i kafshë mâ e madhe lëvizte në mes tyne,
si punë xhelati,rrethue prej ndihmsash t’vet.

Banor i Kitherës, bir i ktij qielli t’bukur,
pa eh as oh po i duroke mundimet,
veç me nxjerrë faljen për kultet e pacipë
e mkatet që vorrin për s’vdek’ni ta mohuen.

O i varun qesharak, dhimbjet tua  janë t’miat.
Ndjeva sa t’i pashë t’hallakat’nat gjymtyrë
nji shkulm prej vneri tue m’u ngjitë te dhambët,
lum i gjatë tamthi prej t’moçmesh dhimbje.

O djall i mjerë, që do t’mbahesh mend,
edhe sqepat i ndjeva edhe nofullat shqyese,
korbat shporues e panterat e zeza
që dikur aq donin mishin me ma grî.

- Qielli ishte i magjishëm e deti n’fashë,
por unë tash e tutje gjithka e shifja zi,
medet, heu, si mbrendë nji qefini të trashë,
vorrosë e ndjeva zemrën në ketë alegori.

N’ishull tand, o Venus,të ngrehun n’kambë unë gjeta
trekambshin simbolik ku varej vetja ime.
- Ah, Zot i madh, m’ço forcë edhe kurajë
trup e shpirt t’i kundroj pa neveri e vaj.

finalja e poemës “udhtimi”
O Vdekje, o kapidane e vjetër, qe koha, ta ngrejmë spirancën!
Ky vend na mërziti, O Vdekje! Të bâhemi gati!



Nëse qielli e deti janë të zij si mellani,
Zemrat që na i njef janë plot me dritë e rreze!

Hidhnae helmin tand që disi të ngushllohemi!
Me ket zjarm që trunin na e djeg,dëshirojmë
me u hjedhë n’humnerë, Ferr a Qiell, s’prish punë!
e n’fund të s’panjoftunës me gjetë diçka të re!

Nga frëngjishtja: Primo Shllaku 

Post Scriptum 

Mbas nji pune mâ se 40-vjeçare me ketë autor, mbrrita mâ në fund me 
kuptue se nji Baudelaire total, me imazhin dhe tingullin e tij, nuk mund ta 
jepja kurrsesi në shqip. Me qëllim ruejta vetëm imazhin e tij, skenografinë 
e përftyrimet e tij (për ktê jam përgjegjës) dhe sakrifikova i shliruem prej 
“tiranisë së rimës”, siç ankohej Goethe, tingllimin e tij, valsin e soneteve 
dhe nji hise të mirë të muzikalitetit (për ktê jam vetë i vetdishëm).
                                                                                                                              

P.Sh.
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njeriu i vetmuar
Jetoj vetëm
asnjëherë nuk është e lehtë 
të jesh i vetmuar.
Heraherës natën muret bisedojnë me mua
duket sikur thonë se e djeshmja ish më e mirë.

Gjithnjë i vetëm
në shtëpi a midis turmës
i hedhur tej mbi një re
kapur pas një bote që pak e kuptojnë,
jam e çfarë jam, një i vetmuar.

Njëherë e një kohë
nuk e mbaj mend kur
shtëpia ish përplot me dashuri
por edhe atëhere ka qenë 
përfytyrimi për të ndihmuar të vetmuarin.
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Rod McKuen (Kalifornia, 1933) ka punuar si 
aktor kinemaje, kaskader, komentator në ra-
dio për garat me kuaj, gazetar dhe skenarist 
psikolog gjatë Luftës së Koresë, para se të bëhej 

një autor librash shumë të shitura, kompozitor dhe njeri që 
jep pritje. McKuen e ndan kohën e vet midis Shteteve të 
Bashkuara dhe Europës ku jep shfaqje në salla të mëdha 
koncertesh, klube nate dhe vijon të shkruajë këngë e po-
ezi. Ka shkruar dy skenarë filmash Përsosja e Miss Xhin 
Brodit, dhe Xhoana, ka nxjerrë në shitje më shumë se trid-
hjetë e pesë albume me këngë të tij. Më shumë se 900 
kompozime të tij për artistët e tjerë janë shitur deri në 50 
milionë disqe. Me botimin e Rruga Stanjan e pikëllime 
të tjera (1966) dhe Shih si më vlon gjaku (1967), Rod 
McKuen u bë poeti më i shitur në Amerikë. Ka punuar për 
një roman dhe ka shkruar një skenar për dy librat e tij të 
parë me poezi.  Poezitë e mëposhtme janë marrë nga libri 
Qytetet e braktisura.

Rod McKuen 



kurrë nuk do të jem vetëm
Me krahët e tu do bëj një mur
e kurrë nuk do të jem vetëm
se krahët e tu do më mbështjellin 
kur të bjerë nata.

Me buzëqeshjen tënde do ngre një mur
më të madhin mur që ka parë njeriu.
E do të fshihem prapa tij
dhe kurrë nuk do të jem vetëm.

Pastaj ngadalë do shkojmë në pyll
e çdo gjë që do të bëjmë për njëri tjetrin
do të jetë e ngrohtë dhe e mirë.

Do ta mbaj dashurinë tënde siç mbahet 
një kurorë dafinash përmbi flokë
e po të jesh ti aty
unë kurrë nuk do të jem vetëm.

qytetet e braktisura
Ka ende disa qytete të braktisura
që do të dëshiroja t`i shikoja
derisa dehja e sorollatjes 
nuk më është fashitur akoma.

Ka shumë gra të bukura
që do dëshiroja t`i njihja,
dua t`u bie lumenjve më të prerë
e të mbjell një dorë tërshërë.

Ndoshta kur të gjitha t`i kem mbaruar
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të kem parë gjithë ç`mund të shoh, 
vërtet kam për ta kuptuar 
se nga vetja ime nuk ik dot.

Por ashtu si trenat që nuk ndalin trokun
trazim në shpirt gjithnjë do kem
se janë disa qytete të braktisura
në të cilët patjetër dua të jem.

Samërset
Çdo ditë ishte e diel
e çdo muaj ishte maj
dhe çdo vajzë që kalonte
të dukej se ish për ty.
Kur ndodhi, sa vite më parë
dhjetë, pesëmbëdhjetë a më tepër
shumë kohë më parë
kur jetonim në Samërset?

Shumë kohë para se të rriteshim
para se të ishim kaq të mëdhenj.
Para se të na hapeshin sytë 
e ta shihnim botën tej e tej.
Kur ndodhi, sa vite më parë
duket kaq e largët
kur jetonim në Samërset
dhe vështronim verën tek ikte.

Po fryn një erë e ftohtë
këtë mund të të them unë.
Fryn fort përmbi kujtimet
e kohërave që u deshëm shumë.



Kur jetuam në Samërset
një jetë të tërë e më përtej
e çdo ditë ishte e diel
dhe çdo muaj ishte maj.
Kur ndodhi sa vite më parë
dhjetë, pesëmbëdhjetë a më tepër
shumë kohë më parë kur jetonim në Samërset
dhe vështronim verën tek ikte.

E kam ruajtur verën
E kam ruajtur verën
dhe do të ta jap të gjithën ty
ta mbash në mëgjesin dimëror 
kur të bjerë bora e parë.

Kam ruajtur ca dritë dielli 
po të të duhet ndonjëherë
një vend larg errësirës
ku të mund të ëndërrosh.

Për vete kam mbajtur buzëqeshjen tënde
kur ishe nëntëmbëdhjetë
se si je tani as që dua t`ia di.

Nuk di si të të përgjigjem 
të të vij pas dëshirës
fjalët më janë fshehur diku
në një qoshe të ditës.

Po në se të duhet dashuria ime 
ta jap me gjithë zemrën
le të të ndihmojë udhës
të gjesh dashurinë tënde.
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ku jemi ne tani?
Njëherë për ditëlindje më solle jargavanë
që do të më mjaftonin, por nganjëherë burrat
kërkojnë edhe më shumë se një kthim i kokës, 
e buzëqeshjes të njohur në shtrat.

Që të të tregoj se kujdesem për ty
unë të blej varëse që ti kurrë nuk i ve
mund të të kisha sjellë tufa ajri të hollë,
sepse rruazat kristal nuk plotësojnë dëshirat e gruas.

Po ku jemi ne tani, ku jemi ne?
Një mijë milje larg të ndarë,
çfarë kemi ne tani, çfarë kemi ne?
As pakëz dashuri për të hyrë në zemrat e njëri tjetrit.

A nuk mund të ketë kthim në rrugën e humbur
që na solli në këtë fund pa krye
marrim prej shoshokut veç njç puthje prej të vdekuri
buzëqeshjet tona të ngrysura na largojnë edhe më tutje.

Ja përsëri vjen nata e mbulon ditën
dhe zhduk tej fytyrën tënde të mirë
nga i tërë mundimi i jetës sonë 
nuk mbetet asgjë në mugëtirë.

Po ku jemi ne tani, ku jemi ne?
Një mijë milje larg të ndarë.
Çfarë kemi ne tani, çfarë kemi ne?
As pakëz dashuri për të hyrë në zemrat e njëri tjetrit.



fjala para mirupafshim
Në fund të fundit ç`është pranvera?
Vetëm ana tjetër e vjeshtës.
Oh, sikur të ish e mundur 
të bëja për ty një qiell diellor.
Tungjatjeta, është fjala para Mirupafshim.
Nganjëherë bie shi, nganjëherë shkëlqen
por gjëja që unë dua kaq rrallë më vjen.

Edhe sa vera do jetojmë
para se të mplakemi?
Ne të dy pasqyrës nuk i besojmë
Tungjatjeta është fjala para Mirupafshim.
Nganjëherë errësirë, nganjëherë shndrin
por natën kur vij në shtëpi
askush nuk pipëtin.

Ndoshta era tjetër që do fryjë
do të të sjellë përsëri tek unë.
Deri atëhere më vjen të bërtas:
Tungjatjeta është fjala para Mirupafshim.
Hera herës ti fiton, hera herës ti humbet
por nuk e harroj dot kam qenë 
nën pushtetin tënd krejt.

bie shi
Bie shi
dhe fëmijët llapashiten nëpër baltë
të moshuarit vështrojnë hyrje daljet
të dashuruarit nën çadra
as e përfillin shiun.
Bie shi
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pa shiko si fluturojnë gjethet në dritare
ne rrimë brenda e nuk bëjmë asgjë
do ishte mirë të prekim lehtë-lehtë
njëri tjetrin.

Bie shi
pikojnë lot engjëjsh nën dritare
po të presim me siguri do dalë ylberi
unë jam këtu mos u tremb nga bubullima 
asnjëherë.

Bie shi
nuk po i dëgjoj bulkthet të këndojnë
kushedi mos janë mbytur nëpër ullukë
e mendoj se ti nuk më do më
fare.

Dhe bie shi.

duke u ndryshkur nën shi
Porta e vjetër po ndryshket nën shi
dhe fëmijët që vijnë nga shkolla në shtëpi
nuk i prekin guralecët e tyre
tek limani i vjetër i qytetit
atje ku bërryli i lumit formon një pellg.
Dhe ne të gjithë plakemi nga pak
pa eja shihni se ku kemi qenë
përjashta duke u ndryshkur nën shi.

Shtëpia e vjetër kërkëllin nën shi
të dashuruarit që zbresin poshtë kodrës
nuk kanë nge të ndalen
tek druri i vjetër i rrëzuar



që po e shpien për ta sharruar.
Dhe ne të gjithë plakemi nga pak
pa eja shihni se ku kemi qenë 
përjashta duke u ndryshkur nën shi.

Bota e vjetër duke vdekur nën shi
Dhe vera që do vijë si nga vit
nuk do të ketë nge të habitet
por do vazhdojë nëpër rrugën e saj
sikur askush të mos kish jetuar këtu.
Dhe ne të gjithë plakemi nga pak 
pa eja shihni se ku kemi qenë
përjashta duke u ndryshkur nën shi.

duke kapërcyer atlantikun
Kam hequr dorë nga lutjet në aeroplan.
Kam bredhur nëpër lokale e plazhe të verdhë.
Kam shkruar këngë që të jetojë familja ime vite të tërë.
Kam pasur gra që i pëlqeja e prej tyre kam mësuar
gjëra që nuk i dija.

Kafshët e mia mund të jetojnë në luks
ato më dhimbsen më fort sesa do t`ju dhimbsesha,
po për to ka kush kujdeset.
Po të kujdeseshin për mua si për Dogun
nuk do të desha më shumë.
Do të kisha mbaruar çdo pikturë
që fillova ta hedh në pëlhurë.

Kam parë disa palë sy që do të doja
t`i mbaja në kujtesë.
Por në fund të fundit kuptova se bëja dot pa ta
kështu nuk falem më në aeroplan.
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Ka vite që Zoti nuk më frikëson
ashtu siç më trembi herën e parë
kur unë vrapova nëpër fushat e Tij.
Ne kemi luajtur në qiell së bashku
megjithëse nuk ishim në kushte të barabarta
e respektonim njëri tjetrin.

Pastaj ti erdhe vrap në jetën time…
E unë u zgjata dy gishta.
Dhe tani duke ardhur për tek ti
lutem gjer të heq brezin e shpëtimit
e lutem përsëri.

Zot, lermë të jetoj edhe një ditë
të të shoh të bukur tek dera
edhe një mëngjes.

Mos më ndodhtë që në fluturim
kur ngutshëm vështroj vdekjen
pa dashje të harroj ngjyrën e syve të tu.

Nga anglishtja: meri lalaj 



gruaja fenomenale
Gratë e bukura çuditen se ku qëndron sekreti im
Unë nuk jam atraktive, as e madhe për defilim 
Por kur ua them atyre
Ato më shohin me mosbesim. 
Them, 
Këtë e kam arritur me krahët e mi,
Me vithet e tulta,  
Me hedhjen e hapave,  
Me buzët e buta.  
Unë jam grua 
Fenomenale. 
Grua fenomen, 
Kjo jam unë. 

Ec nëpër dhomë 
Aq ftohtë sa juve ju pëlqen

Maya Angelou (1928) është një nga em-
rat më të njohur të letërsisë bashkëkohore 
amerikane. Është poete, prozatore, histori-
ane, këngëshkruese, dramaturge, valltare, 

producente e skenës dhe televizionit, regjisore, perform-
uese, këngëtare dhe veprimtare për të drejtat e qytetarëve. 
Njihet sidomos për veprat: Të gjithë fëmijët e Zotit kanë 
nevojë për këpucë (1986), Zemra e gruas (1981) etj. 
Ka botuar këto vëllime me poezi: Tash Sheba e këndon 
këngën (1987), Unë s’do të lëviz (1990) Nuk mund të marr 
asgjë me vete tash (1993), Ma jep vetëm një pije të ftohtë 
para se të vdes (1971). Në vitin 1993, Angelou shkroi dhe 
shpërndau poemën Pulsi i agut, në përurimin e Bill Clin-
tonit për president. Si regjisorja e parë zezake në Holly-
wood, ajo ka shkruar, drejtuar dhe aktruar në shumë filma. 
Si aktore, dy herë ka qenë e nominuar për Tony Award. Maya Angelou 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

181



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

182

E sa për burrat, 
Ata gjithmonë në gjunjë para meje i gjen. 
Ata luzmojnë rreth meje si bletët
Koshere mjalte mund të jem. 
Them, 
Misteri është në flakën e syve të mi
Është në shkëlqimin e dhëmbëve 
Në dridhjet e belit tim 
Dhe në lazdrimin e këmbëve.
Unë jam grua 
Fenomenale. 
Grua fenomen, 
Kjo jam unë. 

Vetë burrat çuditen, 
Çka më bën të veçantë mu’. 
Ata sa shumë hjekin,  
Po nuk mund ta prekin 
Misterin tim që mbaj këtu.   
Kur provoj t’u tregoj, 
Atyre u duket zor me e kuptu’. 
Them, 
Misteri është në harkun e shpinës sime, 
Në diellin e buzëqeshjes time,  
Në shtegun e shpirtit tim, 
Në stilit tim pa sforcime. 
Unë jam grua
Fenomenale. 
Grua fenomen, 
Kjo jam unë. 

Tash e kuptoni 
Pse nuk e mbaj kokën ulur. 
Nuk shaj as bëj shamatë, 
As nuk flas me zë të lartë.  



Kur më shihni duke kaluar
Duhet të ndjeheni me fat. 
Them, 
Misteri është në trokitjet e takave të mia,
Në krelat e flokut tim, 
Në pëllëmbët e duarve të mia, 
Në nevojën për kujdesin tim. 
Se unë jam grua 
Fenomenale, 
Grua fenomen, 
Kjo jam unë. 

Nga anglishtja: lavdie lulaj 
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  binarët
  Dy e mëngjesit: nën dritën e hënës.  Treni ka ndaluar 
  Atje në fushë. Largë nga shkënditë e dritave të qytetit, 
  Ftohtësisht në horizont dridhet.
  Ashtu si njeriu që shkon aq thellë në ëndrrën e tij 
  Aq sa asnjëherë nuk do të kujtoj që ishte atje  
  Kur të kthehet përsëri në dhomën e tij.
  Ose kur një njeri preket shumë thellë nga sëmundja 
  ku ditët e tij bëhen disa shkëndija vezulluese, 

Tomas Transtromer është pa asnjë dyshim poeti më i mirë që ka nxjerrë kombi suedez gjatë 
këtyre dekadave të fundit.  Transtromer vjen nga një familje marinarësh dhe kapiten an-
ijesh të cilët kanë kaluar pjesën më të madhe të jetës së tyre rreth ishujve afër Stokholmit, 
pikërisht aty ku kaloj fëmijërinë edhe vetë poeti. Fytyra e tij është e dobët dhe me tiparet e 
një njeriu zemërgjerë, elemente të cilat të kujtojnë fytyrën e Hans Kristian Andersenit dhe 
të Kierkegardit djaloshar.  Ai është një gjeni i çuditshëm, aq sa imazhet dhe karakteret e tij 
dalin vetvetiu dhe pa asnjë mundim.  Këto imazhe ngrihen lartë mbi kënetë, pse jo edhe thellë 
në pyll si një shatërvan në një vend të braktisur. Poezitë e Transtromerit janë misterioze për 
nga imazhet e largëta që përfshihen në to. Stefan Malarme besonte se duhet të ketë mister në 
poezi, dhe gjithmonë i inkurajonte poetët kur ishte e nevojshme, për të hequr lidhjet e poezisë 
me elementët realë. 
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T omas Transtromer  (Stokholm, 1931) është 
poeti më i njohur suedez në gjithë botën, i 
nominuar disa herë për çmimin Nobel. Fil-
loi të shkruante në moshën trembëdhjetë 

vjeçare; më 1954 botoi librin e tij të parë, 17 poezi (17 
Dikter). Katër vjet më vonë, botoi librin e tij të dytë me 
14 poema: Sekretet gjatë rrugës (1958).  Më 1962 bo-
toi librin e tretë me 21 poema titulluar: Parajsa gjysmë 
e përfunduar.  Më 1970 botoi një libër të ri me titull: 
Vizioni i mbrëmjes dhe më vonë ka botuar dhjetra libra 
të tjerë shumë popullorë.  Poezitë e mëposhtme janë 
marrë nga librat me titull: Sekretet gjatë rrugës, Para-
jsa gjysmë e përfunduar dhe Rezonanca dhe gjurmët.

Tomas  
Transtromer  



                              një mizeri, 
I dobët dhe i ftohtë në horizont.
Treni është krejtësisht i palëvizur  
Dy e mëngjesit: dritë e hënës e fortë, disa yje.
    

zgjimi i njeriut nga një këngë mbi çatinë e tij
Mëngjes. Me Shiun e Majit. Qyteti është ende i qetë 
Rrugët e qeta. Si kasolle e bariut. Dhe në 
 qiell motori i aeroplanit kaltërosh-gjëmon.- 
                                              Dritarja është e hapur.
Ëndrra e njeriut duke fjetur u zgjat  
bëhet në këtë moment e tejdukshme. Ai kthehet, fillon 
të ndjej me dorë veglën e koshiencës së tij.- 
                                             Pothuajse në hapësirë.

Pas sulmit 
Djali i sëmurë. 
I zhytur në vegim 

Në vargjet e Transtromerit ka një lidhje tradicionale mes botës joreale dhe surprizave apo 
misterit që nuk venitet asnjëherë. Poezia suedeze është shumë racionale, dhe si rrjedhojë e 
hapur ndaj tekave individuale. Revistat suedeze zakonisht mbushen me abstrakte të poezive 
halucinante, dhe poema të cilat janë të papëlqyeshme për linguistin e mbingopur.  Çuditërisht 
e kundërta vihet re në krijimtarinë letrare të Transtromerit, i cili ka prezantuar një tipar të ri 
në letërsinë suedeze dhe atë skandinave në tërësi, çka është poezia e heshtjes dhe e thellësisë 
shpirtërore në të njëjtën kohë.  
Në poemat e tij ndjehet prania e një thellësie psikike ndërsa je duke i lexuar ato.  Poema me 
titull Pas një vdekje është me të vërtetë një kryevepër e shkurtër  dhe më shumë emocionuese 
se sa poezitë e shkruara nga poetët amerikanë gjatë kohës së vdekjes së Presidentit Xhon F. 
Kenedi. Për koincidencë, xhaxhai i autorit kishte vdekur në të njëjtën kohë kur vdiq Kenedi 
dhe vetë ai ka thënë se të dyja vdekjet janë gërshetuar në këtë poezi, ku në dy rreshtat e 
fundit përmenden edhe kostumi i parzmoreve japoneze në muzeun e Stokholmit, ku ai bënë 
një përshkrim të magjishëm edhe për vdekjen me këto fjalë: “Samuraj duket i papërfillshëm 
përpara parzmores së tij me reliefë dragonjsh të zinj.” (Peter Tase)   
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Me gjuhën të ngrirë si një bri.
Është i ulur me shpinën drejt pikturës së një fushe me grurë. 
Fasha rreth nofullës së tij më kujton balsamosjen. 
Syzet e tij janë të trasha si të polumbarit.  Asgjë nuk merr 
Përgjigje dhe është e papritur si zilja e telefonit në darkë.
Por piktura atje.  Është një peizazh që të bën 
        të qetësohesh edhe pse gruri është një furtunë e artë. 
Kaltërsi, qielli ngjyrë blu e ndezur dhe retë që udhëtojnë. Poshtë në 
       valët e verdha 
Disa këmisha të bardha po lundrojnë:  makinat shirëse - nuk hedhin asnjë  
       hije.
Në fund fare të fushës një njeri duket se po shikon 
drejt nesh.  Një kapele e gjerë e lë fytyrën e tij në hije. 
Duket sikur shikon format e herëta këtu në dhomë, 
       Ai sikur donte të ndihmonte. 
Gradualisht piktura fillon të shtrihet dhe hapet mbrapa 
       njeriut që është sëmurë 
dhe i zhytur në vetvete.  Ajo hedh shkëndija dhe bën zhurmë. 
     Ç’do kalli gruri hedh dritë përpjetë sikur të zgjonte atë nga gjumi! 
Njeriu tjetër-në mes të grurit- bën një shenjë.
Ai u afrua më shumë. 
Asnjëri nuk e kuptonte atë.
Kyri
Disa herë jeta ime hap sytë e saj në errësirë. 
Një ndjenjë mase njerëzish që shtyjnë verbërisht 
përmes rrugëve, të gjallëruar, drejt një mrekullie, 
ndërsa unë qëndroj këtu dhe asnjëri nuk më shikon.
Është si fëmija që fle gjumë në tmerr 
duke ndjerë goditjet e forta të zemrës së tij. 
Për shumë, shumë kohë derisa mëngjesi vendos dritën 
      në vrimat e çelësave 
dhe dyert e errësirës hapen.



ëndrra e balakirevit * 
Pianoja e madhe e zezë, merimanga që shkëlqen, 
qëndronin duke u dridhur në qendër të rrjetës së saj muzikore.
Tingujt në sallën e koncertit krijuan një tokë 
ku gurrët nuk ishin më të rëndë se vesa.
Balakirevi ndërsa fjeti gjumë gjatë muzikës 
dhe duke ëndërruar ai pa karrocën e Carit.
Ajo po rrokullisej mbi gurrët e kalldrëmit 
dhe shkoi drejt errësirës duke krakëllyer dhe kuakur.
Ai ishte ulur vetëm brenda në taksi dhe shikonte, 
Gjithashtu ishte duke vrapuar përgjatë rrugës. 
 
E dinte që udhëtimi tashmë zgjati shumë, 
dhe fytyra përpara orës së tij tregoi vitet, jo orët.
Një fushë u shfaq ku një plug qëndronte, 
dhe plugu ishte një zog duke lënë Tokën
Një plazh u shfaq ku destrojeri qëndronte, 
I ngrir si akulli, me drita ndezur, me njerëz në kuvertë.
Karroca rrokullisej tutje mbi akull, rrota rrotullohej,  
Dhe rrotullohej me një tingull të mëndafshet.
Destrojeri i klasit të dytë: “Sevastopol.” 
Ishte në të. Marinarët u afruan drejt tij.
“Nëse mund të luash, ju nuk do të vdisni.” 
Atëherë ata i treguan një vegël muzikore të çuditshme.
Dukej si një tubo, ose një fonograf i vjetër, 
Apo një pjesë e një makine të padëgjuar.
I pashpresë dhe i frikësuar, papritur e kuptoi: ai është 
mjeti që përdoret për të ndezur anijet luftarake.
Ai u kthye nga marinari që ishte më afër, 
ngriti dorën me dëshpërim, dhe tha:
“Më imito mua, bëje shenjën e kryqit, bëje shenjën!” 
Marinari nguli sytë me plot hidhërim si njeri i verbër,
Hapi krahët jashtë, e lëshoj kokën e tij të bjerë- 

*  Milij Balakirev (1837—1910), kompozitor rus.
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ai u var atje si i gozhduar në ajër.
Erdhën daullet, erdhën daullet, duartrokitje!  
Balakirevi u zgjua nga ëndrra.
Durtrokitjet filluan në të gjithë sallën. 
Ai vëzhgoi burrin që rrinte në këmbë te pianoja e madhe.
Përjashta një grevë kishte nxirë rrugët e qytetit. 
Karrocat e punës rrokulliseshin me shpejtësi përgjatë natës. 
 

vajtim
Ai e vuri poshtë lapsin. 
Lapsi qëndron atje pa lëvizur. 
Qëndron atje pa lëvizur në hapësirën boshe. 
Ai e vuri poshtë lapsin.
Aq shumë sa e pamundur të mos shkruhet por edhe të lihet mënjanë! 
Trupi i tij u ngri nga diçka që po ndodh shumë larg  
Megjithatë çanta kurioze e udhëtimit godet si një zemër.
Përjashta, fundi i verës. 
Nga gjethnaja një fishkëllimë—njerëz  
          ose zogj? 
Dhe pemët e lulëzuara të qershisë përqafojnë kamionët e rëndë 
          duke u kthyer.
Javët shkojnë. 
Nata vjen ngadalë. 
Fluturat ulen në xhamin e dritares: 
Mesazhe të vogla dhe të zbehta nga bota.

Çifti
Ata mbyllin dritën dhe llamba e bardhë kuqëlon 
Një moment dhe u tret, si një tabletë  



Në një gotë të errësirës. Pastaj një kryengritje. 
Muret e hotelit qëlluan përpjetë drejt errësirës së parajsës.
Lëvizjet e tyre u zbutën, dhe ata flenë, 
Por mendimet e tyre sekrete fillojnë të takohen 
Si dy ngjyra që takohen dhe vrapojnë së bashku 
Në faqen e njomë të pikturës së një nxënësi.
Është errësirë dhe heshtje.  Megjithatë qyteti është më pranë 
këtë mbrëmje.  Me dritaret e tyre të hapura. Shtëpitë kanë ardhur. 
Ato qëndrojnë si kope dhe po presin shumë afër, 
Një turmë njerëzish me fytyrë të hutuar.

alegro
Pas një dite të zezë, vendosa të luaj si i vogël, 
Dhe ndjej pak ngrohtësi në duart e mia.
Çelsat janë gati. Çekanët e sjellshëm bien. 
Muzika është e zjarrtë, e gjelbër, dhe plot qetësi.
Muzika thotë se liria ekziston 
Dhe dikush nuk i paguan taksë Çesarit.
I futa duart e mia në xhepat e gjatë 
Dhe u solla si një burrë që është i qetë për gjithçka.
E ngrita flamurin tim të gjatë. Sinjali është: 
“Ne nuk dorëzohemi. Por duam paqe.”
Muzika është një shtëpi prej xhami në një shpat të pjerrët; 
Gurët fluturojnë, gurët rrokullisen.
Gurët rrokullisen mes përmes shtëpisë 
por ç’do xham dritareje është i pathyer.
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Parajsa gjysmë e përfunduar
Frika del nga shtegu i saj. 
Ankthi del nga shtegu i tij. 
Korbi del nga fluturimi i tij.
Drita lakmitare del përjashta, 
edhe fantazmat fillojnë për të pirë.
Dhe pikturat tona shikojnë ajrin, 
Egërsirat e kuqe të studiove në epokën e akullit.
Çdo gjë fillon të shikoj  vërdallë. 
Qindra prej nesh dalin jashtë në Diell.
Çdo person është një derë gjysmë e hapur 
që të drejton drejt një dhome për të gjithë.
Fusha e pafund poshtë nesh.
Uji vezullon mes pemëve.
Liqeni është një dritare në Tokë.

nata nokturne
Udhëtoj përmes një fshati natën, shtëpitë shpejtojnë hapin 
në dritat e përparme – ato janë zgjuar tani, duan nga një pije. 
Shtëpitë, plevicat, shtyllat e emrave, barangat e braktisura – tani ato marrin 
jetë.  Njerëzit flenë gjumë:
Disa mund të flenë paqësisht, të tjerë kanë fytyra të tendosura 
sikur janë në një trajnim të vështirë përjetësisht. 
Ata nuk guxojnë të lëshojnë edhe kur janë në gjumë të thellë. 
Ata presin si portat që ulen ndërsa misteri rrokulliset në të kaluarën.
Jashtë qytetit rruga gjarpëron për një kohë të gjatë përmes pyllit.   
Pemët, pemët të heshtura në një marrëveshje me njëra-tjetrën. 
Ato kanë një ngjyrë melodramatike, si pemët në zjarr! 
Sa e pastër është çdo gjethe! Ato më sheqerojnë mua deri në shtëpi.
Unë bie për të fjetur gjumë, shikoj përfytyrime të panjohura 
dhe shenja që skicojnë vetveten mbrapa kapakëve të syrit 



Në murin e errësirës.  Në të çarën midis zgjimit dhe gjumit 
një shkronjë e madhe mundohet të futet në të pa sukses.

disa çaste
Pisha e shkurtër në kënetën e thatë ngre kokën lartë: 
një leckë e errët. 
Por çfarë duket as mund të krahasohet me rrënjët, 
të cilat shtrihen, ecin fshehtazi, sistem rrënjës i  
pavdekshëm ose gjysmë i vdekshëm.
Gjithashtu edhe ne vendosim rrënjët jashtë, 
larg dëshirës sonë, 
jashtë qytetit.
Shiu bie nga qielli veror i zbardhur si qumështi. 
Duket sikur pesë shqisat e mia ishin të lidhura me një  
qenie tjetër që lëviz me të njëjtën rrjedhë kokë forte 
si atletët me të bardha që vrapojnë në stadium ndërsa nata  
vjen duke u errur.

hapësirë e hapur dhe e mbyllur
Me mjeshtërinë e tij, si me dorashkë, njeriu ndjen universin. 
Në mesditë çlodhet pak, dhe vendos dorashkat mënjanë 
               në një raft. 
Papritur ato atje fillojnë të rriten, rriten shumë 
dhe e bëjnë të errët të gjithë shtëpinë nga brenda.
Shtëpia e errët është jashtë në erërat e Prillit. 
“Falje”, pëshpërit  bari, “Falje.” 
Një fëmijë vrapon pas një spangoje të padukshme që shkon 
                            drejt e lartë në qiell. 
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Atje ëndrra e tij e gëzueshme e të ardhmes fluturon si një balonë, 
                          më e madhe se qyteti i tij.
Më në veri, shikon nga një kodër qilimin 
                         bojë qielli të bredhave
në të cilat hijet e reve  
nuk lëvizin. 
Jo, ato po lëvizin.

nën trysni
Motra të fuqishme nga qielli i kaltër. 
Jetojmë në një vend ndërtimi ku çdo gjë dridhet, 
ku thellësitë e oqeanit papritur hapen. 
Një gumëzhimë në guaskat e detit dhe nëpër telefona.
Mund të shikosh mrekulli nëse hedh vështrimin për njëherë mënjanë. 
Fushat e dendura me grurë shkojnë se bashku në një lumë të verdhë. 
Hijet e papërmbajtshme në kokën time duan të shkojnë atje. 
Duan të zvarriten në grurë dhe të kthehen në 
                          diçka të artë.
Më në fund nata. Në mesnatë shkoj në shtrat. 
Errësira u shpall nga anija. 
Në ujë je krejtësisht i vetëm. 
Trupi i errët i shoqërisë ecën përpara.

Pas një vdekje 
Na ishte një herë një përplasje 
që la mbrapa një bisht komete 
                         të gjatë duke vezulluar. 
Ajo na mban brenda dhe bën figurën e televizorit si dëbora 
ulet në pikat e ftohta nëpër telat e telefonit.



Dikush mund të bëjë ski ngadalë në diellin dimëror 
nëpër shkurre ku ende ka gjethe të varura. 
Ato i ngjajnë faqeve të grisura nga numëratori telefonik. 
Emrat u gëlltitën nga i ftohti.
Është ende këndshëm të ndjesh rrahjet e zemrës 
por shpesh herë hija duket më e vërtetë sesa trupi. 
Samuraj duket i papërfillshëm 
pranë parzmores së tij me luspa dragonjsh të zi.

Nga suedishtja: Peter Tase
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       ora
 
 Semaforët klithin 
 zjarr!... 
 
 gozhda dritaret  
 gjarpërinj rrugët 
 nga tufa e zezë  
 e stinëve gjola  
 sheshet 
 
 thirra derisa u bëra  
 pështymë e ngrirë 
 
 kur erdhën zjarrfikësit 
 ora krenare luftonte 
1 Din Mehmeti është ndër përfaqësuesit klasikë më të mirënjohur të poezisë së sot-
me në Kosovë. Ai ka lindur më 1932 në fshatin Gjocaj të Junikut të Gjakovës dhe ka studiuar 
për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Beogradit. Tani, ai është mësues në shkollën 
pedagogjike të Gjakovës. Edhe pse ka botuar disa proza, kritika letrare dhe një dramë, ai 
njihet kryesisht për poezinë e tij figurative, e cila është botuar që nga viti 1961 në 12 vëllime. 
Libri i tij i fundit, një përmbledhje më njëzetetetë vjersha lirike, mban titullin As në tokë as 
në qiell.
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Din Mehmeti (Gjakovë, 1932 - 2010) ka stu-
diuar për gjuhë dhe letërsi shqipe në Univer-
sitetin e Beogradit. Ka punuar si profesor në 
Shkollën Pedagogjike të Gjakovës. Poezinë e 

parë e botoi në vitin 1949 në revistën letrare Jeta e re. Ka 
shkruar këto vepra: Në krahët e shkrepave (1961), Rini 
diellore (1966), Dridhjet e dritës (1969), Heshtja e kallur 
(1972), Ora (1974), Fanar ne furtuna (1981), Agu (1982), 
Prapë fillimi (1996), Klithmë është emri im (2002), Mos 
vdis kur vdiset (2001) etj.

Din Mehmeti



me frymën e fundit 
nëpër tym 
ora pa akrepa 
si fëmijë i çmendur 
udhëtonte diku jashtë kohës 
 

 
avulli i zi
 
Bulevardeve të mënyrës dëftore 
zjarri e uji luftonin përsëri 
 
maskat engjëj maskat thikë 
shkelnin pushtonin çdo pikë 
 
në mesnatë salla mbeti e zbrazur 
e karrige mbi karrige  
fjalët krijonin ide nëpër shi 
plehu u rrugëve avull i zi. 
 

balada për frazën e fryrë 
Nga fraza e fryrë  
doli hajni i ri i luleve 
 

Poezia e Din Mehmetit shquhet për ndjeshmëri popullore. Ashtu si dhe Ali Podrimja, i cili 
është po nga Gjakova, ai mbështetet në shumë figura, metafora, dhe simbole të poezisë 
popullore të Shqipërisë së Veriut për të mbrujtur dhe ndërtuar lirikat e tij të trazuara me viz-
ionin stoik të malësorëve. Megjithëse është një fllad i lehtë romantik që përshkon poezinë e 
tij, sikundër e pati cilësuar dikur kritiku Rexhep Qosja, ky asimilim krijues i folklorit është 
i shkrirë fuqishëm me një rrjedhë realiste, herë-herë ironike, që buron pjesërisht nga etika e 
revoltës në traditën e Migjenit (1911-1938) dhe Esad Mekulit (l. 1916). Shqetësimi poetik i 
Din Mehmetit, megjithatë, nuk i drejtohet protestës mesianike ose kritikës sociale, por kri-
jimtarisë artistike dhe përvojës individuale. (Robert Elsie, Një fund dhe një fillim)
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u zverdhën parullat 
 
biografia e dekoruar  
u fsheh 
pas karrigeve të lakmive 
 
u rrokatën duartrokitjet 
 
atë ditë fjalët morën kokën në dorë 
duke vrapuar në oshtimat e lumenjve 
 
dhe shumë kohë fishkëlluan trenat 
para se të hynin në tunelet e reja 
 
atë ditë dielli shkuli ferra 
varret nxorën eshtra. 

athua pse troket zemra 
Këmbonat e rrokatura 
Thërrasin agimet 
E kohërave të vdekura 
 
Rrugët fishkëllejnë nga pylli 
Që përgjon ofshamat e pranverës 
Se mërdhirë nga dimri 
 
E njeriu s’di ç’të bëjë 
Me etjen dhe urinë 
E dalë vese e rrufeje 
 
Tymi po i del hënës 
Toka sinjal i kuq në orbitë 
 



E tërmete të reja në mëshirë 
E rrëkëllima gurësh mbi gurë 
 
 
Athua, pse troket zemra.... 
 

qentë e diellit 
Lakuriqësia këndon 
Majave të shëmtimit 
E sytë rrjedhin gaz të huaj 
 
Qentë e diellit  
Vrapojnë kah grykat 
Ku as rrezet s’shpëtojnë. 

 
Pakëz në ëndërr 
pakëz në zhgëndërr 
Jam pakëz i ndrydhur, pakëz i çliruar 
Duke vrapuar pas emrit 
Pakëz i zverdhur, pakëz i frikësuar 
 
Jam pakëz i ngrirë, pakëz i shkrirë 
Duke kënduar për ty 
Pakëz i rrahur, pakëz i ndjekur jam. 
 
Jam pakëz i përbuzur nga Dielli 
Kënga jote më ka ndezur 
E më ka stërpikur me lot 
Pakëz i vrarë edhe nga ylli jam. 
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Jam në ëndërr, pakëz zhgjëndërr 
Pakëz fëmijë kur fluturojnë zogjtë  
 
Jam pakëz endacak-shtegtimin e kam në gjak 
Duke ecur me ty kalistrok 
Pakëz i çuditshëm kur qëlloj retë. 
 
Jam pakëz i dyshimte, pakëz kokëfortë 
Kur shqelmoj zotat që s’dinë të ngopen kurrë 
 
Pakëz diçka nëpër zjarr diçka nëpër ujë 
Diçka që hyn në të ardhmen 
Për të ikur nga vdekja jam... 

 
këndo ose vdis pa klithmë  
Bëhu i blertë si unë  
më tha bari një natë  
këndo derisa të vallëzojnë yjet  
rreth diellit  
 
si fëmijët rreth zjarrit në tokë  
e pastaj dëgjo oshtimën  
pa fjalë në botë  
 
lart do të mbesin kodrat duarthatë  
e gurë breg rrugëve në mendime çarë  
 
Këndo derisa të pëlcasësh  
si kripa në flakë  
vajto po të duash  
 
kosave të egra s’do të mundesh t’u ikësh kurrë  
kur çmenden kohërat në furtunë...  



 
Bari ma tregoi ëndrrën e vet:  
--majat më të larta e hëngrën qiellin  
e zjarrtë  
 
e shtegu i rrezeve kërkon veten në breg...  
e bregu bregun pas bregut në breg....  
 
I bukur është vetëm zogu në fluturim  
që me puhinë e krahëve të rreshk  
 
këndo ose vdis pa klithmë.....

nata e poetëve 
Kur heshtja mbulon çdo gjë 
Kur të gjithë flenë 
Zgjohen poetët 
Për t’u djegur nëpër vargje 
 
Ata ia shtrydhin 
Gjakun e keq mendimit 
 
Shpirti i tyne shesh betejash 
 
Nga temperatura e fjalëve 
Vdesin ngadalë pa klithma
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lumi ynë
Në gjuhën tonë
e kërkon burimin e vet   

Në sytë tanë
 - rrugën e tij
                         
Në fjalët tona
 - brigjet e veta

Në dashurinë tonë
- emrin e tij.
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Muhamed Kerveshi  (1935) ka kryer studi-
met për gjuhë të huaja dhe letërsi franceze, 
në Beograd, studimet pasuniversitare në 
Zagreb, kurse doktoratën e ka mbrojtur në 

Prishtinë. Poezitë, esetë dhe tregimet e tij janë të përk-
thyera në rreth 20 gjuhë. Njihet edhe si përkthyes. Ka 
shqipëruar vepra të Sh. Bodlerit, S. Malarmesë, P. Elyarit. 
G. Apolinerit, Zhak Preverit, Pol Valerisë etj. Ka shkruar 
vepra për të rritur dhe për fëmijë. Ndër to veçojmë: Hijet, 
Ura, Gjuha e zogjve, Rrathët, Syri i Kosovës, Kopshtari i 
dashurisë, Liria e vonuar, Ëndrra e diktatorit etj. 

Muhamed  
Kerveshi  



armiqtë  tanë
Në Kosovë 
e gjuajnë diellin 
me gurë

-gurët u bien në kokë !

E gjuajnë gjelbërimin e qiellit
me shigjeta

-shigjetat u ngulen në sy ! 

Në Kosovë !

kjo ditë
Kjo ditë 
shtatore e rrëzuar

hija e saj e kërrusur

zëri i saj i syrgjynosur

pamja e saj e zbehtë

kjo ditë
një ditë

do t’i heqë rrobat e vjetra.
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ankth
Kurrizi i ditës së kërrusur 

mëngjeset s’e shohin 
njeri – tjetrin në kopshte 

njerëzit e shohin veten larg vetes

erërat i bartin qytetet
nga një natë në tjetrën

dashuria e shqetësuar mbi nivel të saj

akullnajat e sterrit 
udhëtojnë pas qyteteve të reve 

dita e çkujdesur e kërkon veten larg 

në luadhe të mbushura 
me varre 
fëmijët i mundin vdekjet

dalin nga varret.

ishuj
Ishuj
-shikimi

ishuj
-gjelbërimi

ishuj 



-mërgimi

ishuj
-pikëllimi

ishuj
ishuj
ishuj
-në mua shumë 

vdekja në mua akoma në gjumë.

Shi
Çdo ditë
bie shi
lot dhe gjak

i zi 
-mërzi !

nga bjeshkët e dhembjeve
burojnë lumenj pikëllim

takohen në udhëtim 

në drithëtirë
shikimet e ngrirë 

bie shi
lot dhe gjak

gjelbërimi në zi 
-mërzi! 
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Tharanthull
Lavde t’urryeme për atë hymn të zi
që end krijimtarinë ndër mija fije t’helmta!

Koha bëhet rreng, vetëvrasje dhe pusi
dhe hapësirat njomen me pika fatesh t’njelmta.

O gjeometri e vdekjes, o art mekanik -
shartesë arkitekture me manifakturë!

Përmasat bashkëpunojnë të japin një çikrik,
që ngre realitete të vdekura në pëlhurë.
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Agron Tufa (Dibër, 1967) poet, prozator, 
përkthyes dhe studiues i letërsisë. Është dok-
tor i shkencave filologjike dhe profesor i 
letërsisë së huaj të shekullit XX në Fakulte-

tin filologjik të Universitetit të Tiranës. Ka botuar librat: 
Aty tek portat Skee (1996), Rrethinat e Atlantidës (2002), 
Avangardë engjëjsh (2005), Fryma mbi ujëra (2007), 
Janusi qindfytyrësh (2004), Dueli (1998), Fabula rasa 
(2005), Mërkuna e zezë (2005), Tenxherja etj. Agron Tufa 
është fituesi i çmimit letrar Kombëtar Penda e Argjendtë 
2004 për romanin më të mirë Fabula rasa, ndërsa për vi-
tin 2009 ai fitoi Çmimin e Madh/ Grand Prize për tërësinë 
e veprave letrare me motivin: Për stilin, gjuhën, ndjesh-
mërinë dhe risitë që sjell në poezinë dhe prozën shqipe. 
Në dhjetor 2010 ka fituar çmimin Rexhai Surroi për ro-
manin Tenxherja.

Agron Tufa



Elegji për dritën
Ka nisë me u zhburgosë drita: çdo rrezë
me pingrrimë çan e then qafën si fyell kristali ndër gurë
ku majmet e panjohuna me bojën e vet.

Si bukë e ardhun, e mbrueme shekave t’errta -
drita ka nisë me teptisë.

Dheu asht i lagësht, qielli - i vramë;
ftyrpremë dergjen buzëprroni krenja t’paqarta ushtarësh
kërleshun me rrajë drandofillash.

Gurgullon i çartun hamendjesh
uji i shterrun qyshkur.

Ka nisë me u zhburgosë drita,
me u rrëxue përjashtë -
thes i artë me kashtë
prej frëngjive picirrake t’ksollës.

Me mendje ngarend dhe e prek,
ngarend dhe e prek,
e puth me buzët me bojë
kambanën në ag.

Tue qa me gjys ngashrime falem:
“Lavde, Zotynë, për dritën
që na e ep ma të madhe se Ndriçuesin!”

E dallgë mbas dallge, dallgë mbas dallge
tue e lpi si kurmin e Afërditës
e shtyn terrin me fshesë
deri kur drita kapet për majë.
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zoti i historisë
Lulja që shpërthen në hanë,
pllenon hapsinat yjore me polenin e saj:
përfund oqeanesh ka rranjë.

Vikingët dhe Kertesi,
Atila dhe Kolombi,
djega e Adolfit të ri
dhe ai burri, të cilit s’ia vari e dashtuna
në të tashmen e përjetshme si mundësi dëshire...

Vizione, imagjinata, delire -
rrethanorë vendi, rrethanorë mënyre,
nuk i zhbin thëllimi, nuk i shkrumbon vapa -

Rranjë kanë të gjitha -
rranjë tash e para,
rranjë tash e mbrapa.

Prore nuk men ajo dorë
me infuzion qiellor
mbi farën tokësore

rriten savane me bëma
zgjaten zakosa mortore

A thue lumi i Heraklitit ka qenë prej klorofili?

 
Tabernakull
Mbas kaq stinësh letargjie zënë të zgjojnë ethe dëbore.
Fij’ e kohës së ndërpreme bën me veten qark të akullt.
Rreh të rendësh rrotull vendesh në lëvizje rrotullore...



Rreh të shpleksësh (të mos çmendesh), një shajni që shtjellet vagullt.

Herëdokur me çap të frikun ti zbret shkallët parandjenjash;
dron se t’grish një festë e fshehtë me festarë të gdhendun n’akull,
dron se zbritja asht një kamë që gabon kujtesën shenjash...
Por prek fundin! Ke ndezë dritën... fillikat në tabernakull!

Tash nuk shmangesh... s’i ik dot... Gjëmon zemra e bodrumit.
Si ke mundë me mugullue rranjëthellë te kjo masakër?
Cili qenka fruti yt? Çfarë mbëltimi vallë e mbrujti?
Plojë statujash - trashëgimi! Muret skuqin gjak të kaltër...

Muret skuqin si këmisha e të vramit, që s’gjen paqë;
nuk i zbeh harresë e bardhë! Andrrat si shërbet gëlqereje –
nuk mbajnë dot... suvaja shembet dhe, ndërkaq,
kish me kthye, herëdokur, zemërgur mes k’saj mizerjeje.

gjurma në rrjedhë
Kthejnë në lumë e kthejnë në shkresa - koha dhe kujtesa.
Ndryshken palëvizshëm në Amë menteshat e lumit,
gjersa Pani i çmendur i vrrijeve zgjohet gjumit
të hapë dyert e rënda. Furret turri tek kthesa
e parë: kope të burgosura buajsh të errët - bulërijnë
të babëzitur për barin e rimtë fusharak; furia e vrundullit
flak cerga urash. E duket sikur buajt e bruztë ujorë teshtijnë
duke ngritur përpjetë cirka të bardha guralecësh 
     në shtratin e lumit.
Dielli nuk përsëritet dy herë mbi gjurmën e vjetër
të shtratit të tharë. Gjithsej - lumë dhe letër, 
      lumë dhe letër
që shënon nivelin e përmbytjes së gjurmës, e cila nget
në rrjedhë, tok me pasqyrën e yjeve që shprazet në det.
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Stancë malore
Ndoshta s’ka me qenë as herët, as vonë
kur timpanin tonë ta rrahë nji kumbonë
me na galdue mes agut, mes pragut, 
se nji mal u bâ babagjysh n’jetën tonë.
Shestime të shkathëta do turren përjashta,
apatitë do shkulen vështrimesh të flashkëta - 
Ndër gryka e rrahe do derdhet qindfish
rrëfimi i malit që u bâ babagjysh.

Atëherë do vikasim në rrëzë e në majë,
me barrët e brengave do qajmë në pllajë,
do ngjitemi me klithmën si zhiva në parzëm
drejt Majës që duket e zhduket – fantazëm -
do hyjmë djersitun prej ankthit, prej mundit
ndër angrrat ku mali fsheh p’rrallën e fundit.

Të mençur do jemi nën dritën e saj...

Përqafe me malin-babagjysh, pastaj
botën përposh ta kqyrim një grimë -
ç’prej majës që shtjellet kulm dhe greminë.

Vallë ka me qenë vështrimi ynë ma i qetë,
solidar, i përunjur si luzma me bletë?
A mos hobé gurësh do derdhet rrëmbim
orteqesh idhnakë, shpatínë më shpatínë,
dhe ura të thyejë, dhe gropa të hapë
se s’don babagjyshin me e braktisun prapë?

Eh, gjer atëherë kur kumbona bie,
koha do shtrojë mullarë me hije;
tingujt do shuhen dhe dylli viskoz



ka me na topitë dëgjimin, nëmos
ka me na kallë në një had monologu
ku trupat dhe shpirtnat dhe zanet, së toku,
mes përpëlitjesh, delirit tonë,
praptaz, gaforre, do sillen gjithmonë

dhe kush s’ka me ndie asnji kumbonë...

 
kuraja e madhe
Kurajë e madhe duhet në zgrip...

Nga ekuilibri i flatrave të fluturës varet fati yt.
Shenja të tjera: frymim’ i ngutun i bulkthit para kange,
fashitje larash ndër bebëzat e muzgut,
kthesa t’befta kujtese dhe vrima t’zeza harrimi.
Uri brejtse andrrash e ngazllimi,
tkurrja e bymimi i qelizave t’gjalla,
ngrimja dhe shkrimja,
zhurma dhe heshtja,
batica e zbatica e gjakut që rreh ndër qepalla.

Shenja të tjera (përforcuese): 
kryqi dhe mbipesha - por jo kryqëzimi. 
Kur marramendthi mes botës të sillesh
                                                      ndër mija llampadarë,
T’i ruhesh, ban mirë, topitjes dhe instinktit të zgjimit,
turrin zotnoje dhe baje zap krahun -
i platitun zhvendosu n’milimetra rrethrrotullues.

Në zgrip kurajë e madhe duhet prej vetë kurajës.

Disa parashenja: pika ujit u stërfry buzë rubineti -
e koka e saj ka me u këputë nën tehun fatal.
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Gremisja jote pritet me vigma brohorie përgjatë segmentit t’ shkallzuem.
Çfarë trandje tektonike ka me ndodhë! Kullat në karta
përmbys do kenë ra. Rrota e Fortunës del udhësh prej
                                                                  Rrotës s’Fatumit...
N’atë plojë rrënimtare lëngue do t’kenë përfund mjekra të vdekuna,
ligje e teori që mugulluen e u zbehën n’radhor -
Poezia e dijeve të nxana qyshkur e dijsa t’gabuem.
Mirë e pat thanë një plak: (me fjalë e rrëmallë e shprazi):
“Një humbje ndjell humbjen tjetër - jo tandën, të tjervet...”

Në zgrip, vetëdija e zgripit lypet. Rueju, se dhe vështrimi yt i patakt, 
randë i bie pushit në krahët e fluturës.

vështrimet
Mos harro: vështrimet përsa gjallë
jemi dhe na puqen këtu në botën tonë,
thurimë bëhen e ma të bukurës p’rrallë
që ka me prekë dhe njerëz të patënzonë.

Kam parë sot dikë në shëtitore
me sytë e një të vdekuni kaherë:
prej kupave errake, syve mortorë,
gjethnajën përshkoi një shtjellë erë -

sa u rrënqeth gjithë perspektiva me blire
dhe shëtitorja në fund u ngushtua si “Y”.
Mos harro: thelbe mënxyre
ngjërojnë botën tonë, regjë në mërzi.

Si breshkë e nemitun më lër të jem - 
shtëpi të të kem ngado, në çdo vend; 
t’jenë vetëdija, kujtesa - mendja ime ujem -
rrëkezë kjaruar zhguallit tënd. 



*   *   *

Asgja s’më frigon ma: po vjen ora tme u shqye butë 
me dhambët e fillimit. Krejt çka nisëm, qe eter i brishtë 
që hante mushknitë e një flake të gjelbër... 
dhe s’më ban me vuejt ngashrima e qyngjeve 
që rastësia i dha dhe i shkarkoi 
 në tokën e butë të dobësisë.

Pres të jem një taksë e vjelë pa elegji, me ç’rast 
kojrillat shtegtimin e tyre do nisin nga ndjellin 
brigjet e vagullta të tokës së shpikur nga ish-unë. 
 
Kur e kur ka me fry përvdekshëm një erë hane 
dhe harresa e verdhë ka me u stolisë me rruzuj t’blertë oqeanesh - 
këputun mizorisht nga tendenca e ndrojtun e pengjeve... 

mbllaçitja
Mbi pirgje damarësh lanë djerrë vegjeton si bar fallco 
plot rreziqe të shpifuna për kopenë e strukun vetëdije... 
Ai tmerr i tredhur tradhëtisht tronditet butë prej brengash t’bame finjë. 
Një regëtimë e vockël dashunie ka tretë udhën! Unë e shoh e trembem 
se e ruej si një çudi të ciflosun në brenga përmasore. Po ajri 
rrëshket i rimuem; ma shpalos parzmin si shami t’përgjakun 
tue ma spikatun - mrekulli t’përsosun. Unë e mbaj të tanin 
me randësinë e dyshueme t’atdheut jetim - por jam shumë i vogël 
      e ngashërima më mbyt - 
shkallmue madje prej këtij domeni t’humbun dashunie... Mbas pak, prore 
kam me qenë i pakthyeshëm, tue jetue e vdekë si e lyp nevoja e 
përbashkët, 
me trimni t’keqkuptueme prej princëve didaktikë t’vazhdimësisë... 
Shiten teori të gjalla, praktikisht të vdekuna, vendosur pjerrët 
në përkthime memoriale. Nuk të kam pëlqye, o Zot! 
Ndofta hunda ime kureshtare kureshti spikat për sekrete ma të rafinueme 
se ngatërrimi i ekzistencës Tande me delet. Por jetojmë... falë Teje... 
si në përrallë... me dhimbje atletike degdisun si kashtë kumtri 
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kopshtijeve plot mollë. 
Stërpikun me mëkate të bardha shijohet e plotë nata e dhambëve që bien! 
Mbi yllësi të thjeshtueme mundimshëm trazohen përvajshëm qerthujt e 
erës së re. 
E cfilitun melodia përhapet me tinguj orizorë në mëndafsh. 
Mbërrin e lodhun enigma e lashtë me rrënqethje drurësh të mpim në 
palcë... 
E ne, gjithmonë prej shtretënve kem’ me  u zgjue si pila të thame, 
tue ngrohun qumësht të tundun në gjak, 
sërish me u turrë me shushurimë gazmore 
aritmetikës së humbun të dhenave.



Haxhi Shabani (Ulqin, 1963) ka kryer stu-
dimet në Degën e Gjuhës dhe Letërsisë Shq-
ipe në Universitetin e Prishtinës, në të cilin 
ka mbaruar edhe magjistraturën, ndërsa tash 

është doktorant. Ka punuar në media të ndryshme në Ma-
lin e Zi dhe në Kosovë, kurse aktualisht është gazetar në 
Televizionin e Malit të Zi. Ka botuar dy libra me poezi:  
Të kërkoj (1995), Natë e portokalltë (1998). Më 2007 ka 
botuar librin shkencor  Rrezikimi i gjuhës shqipe (Toena, 
2007).  Është përfshirë në antologji me karakter kombëtar 
dhe ndërkombëtar. Në Festivalin Ndërkombëtar të Po-
ezisë “Ditët e Naimit” (Tetovë, 2001), ka fituar çmimin  
Qiriu i Naimit.Haxhi Shabani 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

213

i padukshëm për të padukshmit
(Poetit Lasgush Poradeci)  

Duhet të jesh mërzitur, 
Tmerrësisht duhet të jesh mërzitur
Në qetësinë e liqenit
Në plotëninë dhe zbraztinë  e tij. 
Nuk kam parë liqe me faqe aq të qeta. 
Unë në qytetin tënd të  lindjes 
Të kërkoj, 
Por ata që i pyes, 
Ty shtëpinë saktësisht nuk ta dinë. 
Thonë atje dikund 
Duhet të jetë 
Duke u rindërtuar është. 
Duhet të jesh shastisur 
Nga ajo platitje e paqëllimtë 
E sipërfaqes së liqenit. 
Nuk kam parë liqe pa valë. 
Ti, prandaj hije je bërë 
I padukshëm për të padukshmit 
Kur ishe gjallë.
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 Kur ike nga të gjallët, të  vdekur.
Hyre thellë në liqenin me tre emra.
I Ohrit, i Pogradecit, i Strugës.  
Pasi kishe bërë luftën tënde
Me peshqit mishngrënës të tokës, 
Atje në botën nënujore. 
Sa më thellë zhyteshe
Aq  më shumë të  kërkonte toka
Uji për vete. 
Thellësitë janë të  thella, 
Nuk gjenden në cektinë. 
Prandaj mos u mërzit 
Që në qytetin tënd shumica
Shtëpinë s’ta dinë. 
Duhet t’u  jesh dukur tepricë 
Kur  buzë liqenit ke kaluar
Pranë atyre plepave të  kotë
Që veç trupin e gjatë  e kanë.  
Ti për të rëndomtit 
Vetëm skelet je shfaqur, 
Ooo ju kallje datën atyre.  
Kështu ke fituar luftën 
Me përbindëshat
Thellë, shumë thellë, 
Je zhytur. 
Në liqenin me tre emra. 
Prandaj mos e nxej kokën 
Që në qytetin tënd 
Shtëpinë nuk ta dinë 
Thonë atje tej dikund gjendet.
Është duke u rindërtuar.
A thua  vërtetë është  duke u rindërtuar? 
           

Në  Pogradec, maj 2007  
  



gjuha e njerëzimit 
(Zuvdi Hoxhiq-Berishës)  

Asnjëherë s’do të arrish të angazhohesh politikisht 
Edhe pse thua se të jesh i pavarur
Do të thotë të jesh i varur. 
Do të përjashtohesh nga çdo parti 
Në të cilën do të  anëtarësohesh 
Sepse shpirt poeti je. 
Asnjë faqe të vetme romani 
S’do të arrish ta shkruash shqip 
Edhe pse në xhep e mban 
Fjalorin e gjuhës sonë. 
Po në veprat tua 
Flet e shkruan me 
Gjuhën e njerëzimit.   

 
 buzëqeshja e ilit dhe kulla e ajfelit 
(Ilit, qe s’ ka si ajo tjetër)  
 
Nuk kishe sesi të mos kishe dhimbje koke 
Përpara lumit të qetë  të Senës 
Që ngjallet e del nga shtrati vetëm çdo njëqind vjet. 
Ti që ke qeshjen më të  bukur në këtë botë.  
Nuk kishe sesi të mos mërziteshe
Përpara Kullës së lartë  të Ajflelit 
Ne të cilën po të dojë  gjithsecili mund te ngjitet. 
Ti buzagazi më i bukur në  këtë botë.  
Nuk kishte sesi të buzëqeshte buza 
Brenda asaj mjegulle të mjegullt  të Parisit
Ti qershibuza më e lëngshme në këtë tokë. 
Nuk kishe sesi të mos përpëlitje sytë 
përpara  gjerësisë së  asaj kulle 
së cilës  edhe po të  dojë 
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askush s’mund t’ia rrethojë belin
Ti e hollta në mes
Po t’i veja duart aty 
Kam frikë  se jo vetëm do të  të rrethojë, 
Por gishtat do të më teprojnë.  
 
Heq dorë nga ngjitja në majën e Kullës së Ajfelit 
Atë kullë gjithsecili po të dojë mund ta ngjisë.
Dua të ngjitem në kullën tënde. 
Ti që ke buzëqeshjen më  të bukur në këtë botë. 
Ti që ke buzëqeshjen me drithëruese në këtë tokë.   

 
  
 veç  me sy  
Një ditë,  ulur pranë  njëri-tjetrit
të dukeshin format e mollta të gjinjve tu,
vallë kanë dhe fortësinë  e ftonjve? 
Unë shëtisja krejt i përhumbur, 
krejt i lumturuar nëpër vijën midis tyre. 
E di se të kam thënë i paduruar 
ata janë gjëja më e bukur që kam parë.    
Ti vetëm ke ngritur pak fustanin aty te vendi, 
ke ndryshuar pozitën e trupit
ke vënë këmbën përmbi këmbë.  
Unë duke i hyrë rrezikut me vetëdije të plotë 
jam sulur për të bërë  vend midis këmbëve tua.   
Atëherë kur jemi shkarkuar nga barra e rëndë- rrobat
lëkurë për lëkurë të  kam shtrënguar  belin me duart e mia  
gishtat e mi janë bashkuar rreth belit tënd. 
Ti  atëherë ke lëshuar  ngashërimën ooooh.
Dhe i ke  mbyllur sytë, sytë  i ke mbyllur... 
Ooooh tash psherëtij unë 
Të gjitha këto i kam bërë  veç me sy. 
  



 vizatim hënor me shkëlqim yjesh  
Në sy të njerëzve 
Atë ditë dy herë  u takuam rastësisht. 
Në takimin  e dytë  më the
Po të takohemi herën e tretë 
Ose do të më qerasësh, ose po të qeras.  
Herën e tretë dihej se do të  takoheshim. 
Në sy të njerëzve më  the
Nuk e besoja se nuk do të më  bleje diçka.  
Unë mund të të bleja 
Si p.sh. një parfum, një  çokollatë apo... 
Dhurata të zakonshme në  këto raste.  
Po ti nuk je e zakonshme.  
Ja p.sh. ia fillojmë nga qerpikët 
që më krehin gjymtyrët
që nga qafa deri te pulpat e këmbëve.  
Vazhdojmë me flokët, 
Me të cilat kur më prek gjoja rastësisht
Më magnetizon shqisën e të  prekurit 
Dhe nuk e di sesi arrij të përmbahem 
Që gishtat mos t’i zhysë 
Në atë mbretëri flokësh.  
Po buzët?! 
Vizatim hënor me shkëlqim yjesh
Që kam dëshirë ashtu pak të çelura të t’i shoh 
Të t’i...  
Po ngjyra e lëkurës tënde?!  
Ajo ka ngjyrë mjalti, 
Çfarë shije ka vallë?!  
Dhe deri sa me sy të mikloj ty 
Sa më shumë që të  shoh 
S’arrij të ngopem duke të  të parë. 
Me ty më ndodh si me historinë  e mjaltit
Të cilën sa më shumë  e ha, aq më shumë 
Të shtohet dëshira për ta ngrënë...  
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Po?!  
E sa po, mund të t’i thosha, por 
Kjo poezi është peshqeshi i tri takimeve 
Brenda një dite
Të cilin s’ta dhashë  ditën e takimeve.  
Do të vij një ditë 
Që peshqeshin të ta dhuroj 
Një ditë kur të jemi 
Në vetminë tonë, 
Larg syve të njerëzve, 
Në shkëlqimin e syve tanë.    
  
   
 
ja sesi je
Asnjë gjë të tepërt 
Asnjë gjë të pakët nuk ke. 
Ja sesi je ti. 

E keni parë ndonjëherë 
Apo s’e keni parë. 
Para një rrebeshi shiu 
Në një natë sterrë 
Nuk dihet nga ç’reaksion 
Vetëtima kur vetëtin.
Dhe me shpejtësi, 
oh shpejtësia e dritës s’ është gjë 
Rend jo drejt tokës, po në mua 
Më dërmon zemrën 
Më thërmon  eshtërat
Më trupzon trupin. 

Valë i tëri valohem. 
Asnjë gjë të teprët
Asnjë gjë të pakët



Nuk ke.
Ja sesi je. 

Ata sy
Më zgjojnë 
Nga ëndërra më e llahtarshme.
Që s’është parë në këtë botë. 
Ajo ngjyrë e syve 
E gjelbërt dhe e kaltërt bashkë 
Në liqenin tënd det
Mbytem.

Ato qepalla 
Më krehin e më krehin 
Më  vënë në gjumë 
shoh ëndërrën më të bukur
që s’ është parë në këtë botë.

Asnjë gjë të tepërt
Asnjë gjë të pakët nuk ke 
Ja e tillë je. 

Sytë  e tu  ndryshojnë  ngjyrë   
 
Kur  të shikoj,  kur  s’ më  shikon 
Kur më  vështron kur s’të vështroj.
Shikim yt i pikëlluar me flet
Ai është më i thellë  se loti 
Më i zëshëm se qarja 
Dhe s’ di se kah shkon 
ajo e kaltërta e gjelbërt
e syve tu? 
Tashmë  ata sy pushtohen
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nga e hirta gri. 
Dhe nuk e di si duron 
Dhe nuk e di si duroj 
Të mos qajmë  së  bashku 
për pikëllimin tënd.  
Kur t’i shoh ata sy 
Kur më shohin ata sy 
E shoh shikimin tënd të hazdisur  
Kur vetëm në momente  e ngazllyer  je
Si shkëlqejnë tash ata sy.
Sytë  e tu përsëri  ndryshojnë  ngjyrë 
Tashmë e mugëta e muzgut 
I  vesh me një  vello mistike. 
Tash  vetëm ëndrra i shpëton.
Sytë e tu tash kanë ngjyrën e diellit 
Dhe të hënës bashkë.   
  
 

kujtomë   
 
I. 
Edhe kur të jem midis shkretëtirës
Me shpirtin e tharë 
Duke ngritur rërën e përflakur përpjetë
Me pëllëmbët e përvëluara 
I etur për sytë e tu
KUJTOMË! 
Se do të çahet qielli
Nga sytë e tu
Do të pikojë ujë  burimi
Nga ata sy qielli. 
Unë atëherë do të  ngrihem 
Më shpejt se Feniksi
Do të të gjej 
Kudo që ke shkuar



Kudo që je zhdukur 
Kudo që je strukur
REMEBER ME .  
 
II.  
Edhe kur të jem 
Midis ujëdetit 
Midis ujoqeanit
Kur trupi im i gjatë 
Për peshkaqenët 
S’do të dalë as për një kafshatë
KUJTOMË! 
Se ata nga babëzia e të ngrënit 
Sytë s’ do t’m’i hanë
Unë gjithsesi 
Kudo që të jesh do të  vij
Të të përkëdhel me sy
Ke shijuar ndonjëherë ledhatimin e syve?
Do t’ja filloj nga ndarja e flokëve
Pastaj me sytë e mi 
Do t’i kreh sytë e tu me dritë.
Aty, ti e di, do të bësh pak vend
Për sytë e mi që të  pushojnë pak
Nga shikimet mishngrënëse
REMEBER  ME. 
 
III.  
Edhe kur të jemi 
Në rrugët e ndryshme të  qiellit 
Ti  në njërën galaktikë 
Unë një një tjetër galaktikë
KUJTOMË! 
Edhe  i djegur në  qofsha
Nga përcëllimi i diellit verbues
Unë do të vij se s’bën 
Për të kujtuar 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

221



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

222

atë prekjen time të lehtë 
mbi ndarjen e flokëve 
në kokën tënde të molltë
Ato prekjet tuaja trupore
Nuk e di me dashje a padashje
Ato detajet e veshjes tënde
Që  të mbështjellin trupin  
Me valëzim të brendshëm
REMEBER ME 
Sepse vetëm për këtë 
Jam i gatshëm të vdes 
Të ringjallem dhe përsëri të  vdes.    
  
  
  
  
  



Kujtim Paçaku (Prizren, 1959) shkrimtar 
rom, ka kryer Akademinë e Arteve dhe të 
Muzikës dhe mban titullin profesor. Ka 
punuar si gazetar, regjisor dhe mësimdhë-

nës në Kosovë dhe në Paris. Përveç disa libra në bash-
kautorësi, Paçaku ka botuar edhe këto vepra: Amico rom 
(1977), Sumnakuni Phurt (2007), Amare mule na merna 
(2009), Devlesqe cirikla-Jevndesqe gila (2009), Një vend 
nën diell (2010) etj. Ka marrë pjesë në disa festivale poet-
ike dhe është fitues i disa çmimeve letrare. 

Kujtim Paçaku
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uria 
 
Nuk më kujtohet  
Kur për herë të fundit 
E kam shijuar kafshatën e bukës së valë 
Që në çerep e piqte e imja nënë 
Do të më ngopte edhe veç aroma e saj 
Tash kur zorrët në mua  
Koncertin e urisë e ekzekutojnë 
Nga partiturat e shkarravitura 
Të kompozuar në këtë kohë shurdhëmemece 
I çmendur jam! 
Po, i çmendur nga uria, 
Gjymtyrët e trupit i kam në menu 
Por, kur të përfundoj me veten 
Më falni 
I nderuari Zot, 
Në radhë do të jeni 
Pikërisht  
Ju! 



Jam fëmijë i Kanauxhit, 
Flej nën Himalaje apo nën Sharr  
apo kudoqoftë. 
 
Jam - Me! 
 
 

bëhu si ne 
 
Nëse ke harruar 
Të ecësh nëpër pyjet e dendura, 
Të bësh gjumë përskaj lumenjve të mëdhenj, 
T’i zgjohesh dhe t’i gëzohesh agimit të ri 
 
Nëse ke harruar 
Të këndosh edhe kur të qahet, 
Të vallëzosh edhe me këmbë të thyera, 
Të japësh dashuri edhe kur s’të kthehet 
 
Nëse të gjitha këto i ke harruar 
 
Atëherë eja me ne, 
Bëhu si ne 
 
Bëhu ne... 
 

 
më i fortë për një vdekje 
 
Dëgjo, 
Mos harro, 
Çfarë ka nën qiell 
Nuk vdes! 
 
As në Jasenovc 
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ngjyra 
 
 
Përse frikohesh 
Përse fshehesh 
Të vie turp nga ngjyra e lëkurës tënde? 
 
O njeri 
Neve na ka krijuar Zoti 
Si ty 
Si mua 
Si edhe ata 
 
Nën ngjyrën e lëkurës tënde 
Fshehur ke një ylber 
Mu brenda shpirtit tënd 
 
Andaj 
Ballin lartë! 
 

 
me*  
 
Unë jam njeri,1 
Unë jam mal, 
Unë jam lumë. 
 
Jam njeri i Gangut, 
Gangut, lumit hyjnor. 
 
Unë jam sung**, 
Unë jam shok, 
Unë jam Rrom. 
 
*Me - Unë 
** Sung – Aromë
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As në Birkenau 
As në Mauthauzen 
As... 
Askund 
 
Ti, që vret 
Viktima jote është më e fortë se ti 
Për një vdekje 
Për një këngë 
Për një përkujtim 
 
Lotët nuk rrjedhin nga frika 
Por nga pikëllimi 
Që vdekja ndodh pa ritualin e zakonshëm 
 
Historia një ditë do t’i hapë faqet 
Kjo është vdekje e përhershme 
 
Dëgjo, 
Mos harro, 
Viktima jote është më e fortë se ti 
Për një vdekje 
Dhe atë - vdekje të pastër 
 
Por duart e tua 
Do të mbesin gjithmonë të përgjakura 
Dhe të mbështjellura 
Në jashtëqitjet e viktimës tënde 
 



Bekim Graiçevci u lind dhe jeton në Prishtinë. 
Ka kryer studimet për Dramaturgji dhe Regji, 
në Akademinë e Arteve, në Univeristetin e 
Prishtinës. Që nga vitet e ‘90 boton në revista 

të ndryshme poezi, prozë dhe dramë.

Bekim Graiçevci
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hiri im 
o hiri im
,
thellë i shkrumbosur nën palcën time
                      çdo ditë, çdo natë, me shikon dhe heshtë!
Heshtë...
 
Heshtë...
 
Mos, o - arketip gjakpirës!
i Hirit të hirit tim,
                      Je Zot, je Zot Ay Zoti, qe heshtën gjithnjë,
Gjithnjë.
GJITHMONË!
 
...Përse, ooo....! -  nuk m’i tregon te fshehtat...
 
Po, Jo, jo!
             s’ke nevojë të tregosh asgjë!
edhe pse , E DI, qe ‘kodi’ AY /(1)....është i fshehur,
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atje thellë, në fundin tënd...,të shkërdhyer.
Aty ku merr frymë qenia ime e fyer.
(se) Ti gënjen, Je FJAlË, asgjë më shumë, andaj HESHT,
mos ha MUT.
 
E ti Ecco Homo,
                       nëse ke dyshuar?!
Të jesh i bindun thellë,
                Asgjë,- s’ka ndryshuar,
Asgjë!
Asgjë!
Asgjë!
 
O hiri i hirit tim, më vërbo së pari
 dhe shpejt më merr në gjirin tënd.
 

Promethe

E di, që gjakon i lidhur këmbë e duar…
O, Promethe!
Ç’të shtyri, ta sjellësh Zjarrin?!
Ata, Këra…, të jesh i bindur, nuk e merituan…
Mbase:
Dymijë vjet pas teje, Krishti:
gjatë gozhdimit të tij,
kur gjaku i pikonte, e sorrat e kafshonin:
Iu drejtua Zotit:
“ Qiju Nanën me dhimbjën më të fuqishme,
atë e meritojnë, këta…, e dinë cfarë bëjnë…”!
 
A e dëgjoi Zoti?!
 
O Promethe i lidhur këmbë e duar,
E shkuara, e ardhmja jonë, është shkretëtirë tmerri,



Ashtu e ndërtuam, me plot vetëdije.
 
E ti gjakon katërmijë vjet, atje i fshehur,
Në ndonjë Kështjellë të ftoht, ku gjithçka e gjallë,
të kafshon.
 
Ooo, i fuqishmi Promethe, rrëmbeje Zjarrin, e , Ik’, ik’, ik’…
Këtu është Tmerri i eksperimentit…
 
Atëhere, zgjohu, ngritu, thyej zingjirët,
e me atë copë mishi e kocke, që  t’ka mbetur Ik’, ik’, ik’
bashk me zjarrin, që e solle.
 
Këtë e meriton, ky “Njeri” – Makinë.
 

 Slow motion

një gjeth, ra nga dega e kumbullës
uh, sa më ishte rënduar kryet
zgjata fytyrën tek një pasqyrë,
                       që ishtë aty mbi një bure rakie
ta kuptoj, a jam mplakur, siq më shkoi mendja!
një ditë më parë një konduktor autobusi,
më pyeti, sa vjeqar je; e shikova,  duke mendur:
mos ësht’ homo, po jo, e kishte nga ajo gjendja
psikopersonifikuese; dua të bëhëm si ky...
Sa mendon i thash: 26 më tha duke u hamendur pak...
një me shume i thash...
mbase u duk se u gezua, se sa prognozues ishte...
më dha bileten dhe iku...
në dorë mbaja ca kumbulla, kur i ‘vjela’ si me forcë...
po gjethi m’u kthye në mendje...
oh si binte ai gjeth, e shija si me një ‘halucinacion’ slow-motion
o shpirti im
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unë kot shkruaj, kot, kot…
 kjo,  ‘jetë’ është veq sa ramja e një gjethi deri në tokë,
e dashuria zgjat, në përpjestimet e saj....
do bëj diçka që ta zgjas,  apo ta ndali kohën....
kudo, që te jem, apo t’mbesim....

as’-137

të gjithë, janë fluska,  
edhe ti, por me ngjyra.... 
po ty flusko, që më ikën nganjëherë, të përpijë... 
askënd , askënd, prej atyre nuk e dua... 
janë si dielli që të përvlon,  
janë si era e çenefit, që të nxerr zorrët nga stomaku... 

Eja… mos përto....ka filluar shiu!!!



T rina Gojani (Gjakovë, 1980) ka përfunduar 
studimet për Histori në Fakultetin Filozofik 
të Universitetit të Prishtinës. Shkruan poezi 
dhe merret me përkthime letrare. Poezitë dhe 

përkthimet e saj janë botuar në shumë revista të ndryshme 
kulturore, si në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri.

Trina Gojani
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Epitaf
…edhe hëna mori formën e fytyrës tënde
…e neve na fliste
…neve të shurdhëve dhe memecve
…epitafi yt mbështolli tërë tokën e varreve tona.

Epitaf  ii
Para përfundimit të lojës  
Më ofroi edhe një çmenduri   
Egoiste dhe të errët që mbështjell të gjitha poezitë pagane  
Dhe lufta ndërmjet zotave bëhet e afërt  
Ngase gjithmonë kërkon më shumë se sa që jepet….  
 
Dështimi lind atёherё kur e kupton se nuk e ke fuqinë  
T’i ndalësh disa gjëra që janë më të mëdha se ti  
Zotat marrin arratinë tamam atëherë kur vallen e vdekjes e  
udhëheq vetëm  
E unë e dua atë të vetëm … 
Ta mbaj për vete në kohë ngushëllimi  
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E kaluara është mit që paraqitet  
Ndërsa unë gjej vetëm një copë të ftohtë letre nga ajo  
Gjuetinë e vazhdoj në varreza  
Epitafet shpjegojnë një mit të pashpjeguar ndonjëherë  
Madje mbërthejnë edhe poezinë pagane ….  
Secili aty ka mitin e tij.  
 
E unë e dua atë të vetëm….  
Ajo e dëshiron atë…  
Ai e dëshiron atë…  
 
E unë e gjeta vetëm një copë të ftohtë letre  
Që mbështjell çdo gjë  
Dhe një kujtim.

në kërkim të vetës 
mё ka marrё malli për lojërat e fёmijёrisё
   atëherë, kur balta ishte e vetmja njollё nё trup
   atëherë, kur rruga me kalldrëm, e dinte lojën time tё vetme (rrëzimin e xhamive, 
improvizuar nga
   çeremidet, kur ishim mё tё mdhenj se sa vet feja)
   atëherë, kur nuk brengoseshim nëse nesër do të vdesë dikush qё e duam
   atëherë, kur s’na hante palla sa kushtonte buka e mishi
atëherë, kur çanta me libra ishte shpëtimi i vetëm për tё dalё jashtë rrugës
   atëherë, kur shisja mend para klasës sime se i dija përmendësh kangёt e Nirvanёs
   atëherë, kur nuk më plaste për dashuri
   atëherë, kur cigaren e pija tinёza, por shijonte mё shumё
   më ka marrё malli për shumëçka...
më sё shumti pёr veten time!



Uk Lushi (Junik, 1971) autor i librit për 
Brigadën Atlantiku (Koha, 2009), është diplo-
muar për Matematikë në Columbia University 
në New York City. Shkruan në shqip, anglisht 

dhe gjermanisht. Jeton në SHBA. 

Uk Lushi
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udhëtimi i don kishotit për jerusalem
Trip e tryp tryp e trip
në Jerusalem kur të (ri)kthehesh
 
Kurrë s’ ke qenë në Jerusalem
tryp e trip trip e tryp
 
Ku do ta gjesh Jerusalemin
 
Jerusalemi është gjithkund
sikur ti në secilin
 
Gjithkah ngapak Jerusalem
Gjithkush ngapak si ti
 
Don Kishoti gjezdisë e gjezdisë për Jerusalem
tryp tryp e trip trip
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hermafroditi ose ai ose ajo
Ishe dhe je
As femër as mashkull
 
Që nga ajo natë
Kur yjet filluan të bien në liqenin e artë
 
Të martuan pa të pyetur a doje të martoheshe
 
Të dogjën në zjarr
Të ngrinë në akull
Ty-
 
Hej-hej
Temperaturën e zemrës u munduan të ta matin
Sa herë
 
Aj-aj-ajme nëse do ta kuptojnë një ditë faktin
 
Nëna jote- ky at’ i çuditshëm i mrekullive religjioze
Qau
Qan
Dhe ende do qajë
 
Secilën herë vargjet
E këngës së jevgjitëve të Shqipërisë-
 
…larg fëmijëve larg shtëpisë
më qan zemra më qan shpirti për fëmijët e mi…
 
I dëgjon
 
Hermafrodit-
 



A ende vrapon pas ëndrrës?
 
Si s’e merr vesh se ti je ëndërr vetë
 
Si vargjet e jevgjiteve të tokave të nxehta jugore
 
Ndaloje vrapin dhe vraje hijen
Hajde më në fund kapërceje vijën
 
Yjet ka kohë që prehen në fundin e liqenit

mëngjes ora 4
Ç’dreqin bëj në këtë orë i zgjuar? 
 
Të shikoj të shtrirë në shtratin tim,
Kemi gjëmuar shumë; 
Kemi ofsharë plot me zjarr mbrëmë. 
 
E di- fqinji indian,
që është një homoseksual i ndrojtur,
do të ankohet rreth orës nëntë.
 
Deri atëherë kafeja do të jetë vluar,
dhe ne do të kemi kaluar edhe nëpër orgazma tjerë fiziologjikë.
 
Obligimet e ditës do të fillojnë të mbisundojnë trurin tim;
Ti do të ladrosh lakuriqe nëpër sallon;
Do të çelësh një kuti të re çokollatash zvicerane
dhe shumë besimtare në sigurinë tënde
do të më afrohesh ngadalë të më gudulisësh derisa lexoj kaq më natje
fragmentet e mia të dashura nga sagat islandeze.
 
Do të hidhërohesh një çikëz pasi do të të shtyej tutje 
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dhe kur do të kaloj të lexoj sagën e Havardit nga Isafjordi 
do të më avitesh përsëri.
 
Duke mos mundur t’i rezistoj tundimit do të çojmë dashuri 
që do t’i ngjajë një akti pornografik të pastër
edhe një herë.
 
Do të rënkosh prajshëm thua se je në vuajtje 
dhe unë do të ndalem 
sepse do të bie zilja e derës.
 
Do ta hap derën dhe do të mundohem të bëhem njerëzor
përderisa flas me fqinjin indian.
 
Ti nga kuzhina do të bësh grimasa prej të dale mendsh
dhe do qeshësh si një fëmijë trazovaç.
 
Era e omletit që je duke përgatitur do të më bëjë të mbyll derën 
dhe pa u hamendur do të bëhem i pasjellshëm duke i thënë fqinjit:
“Fuck you man! Do we have to do this every day? 
Go complain in the landlord’s office, motherfucker! 
I don’t give a damn! 
Get a life!”
 
Do të vij në kuzhinë dhe papritmas do të transformohem 
në luan që shikon si të shqyej gazelen. 
 
Do të filloj të çartem dhe do të të jap afat gjysmë ore 
të dalësh dhe kurrë t’ mos guxosh të mendosh të rikthehesh. 
 
Ti do të protestosh,
por megjithatë do ta dish se për dy-tri javë kështu do të jetë 
dhe mandej gjërat do të vijnë në vendin e tyre
dhe si gjithnjë ti je drejt dhe ti do të fitosh.
 
Nuk do të hidhërohesh 



veçse do të më ritregosh për të njëqindtën herë atë 
motivin e një poeti amerikan për ushtarin, gruan e ushtarit dhe vagabondin. 
 
Do të mbledhësh plaçkat, 
do të marrësh kondomet që janë hedhur gjithkah 
dhe duke përplasur derën do të shkosh në punë 
që e urren më shumë se çdo vuajtje jetësore.
 
Unë do të vij në vete 
do të shkoj të gjej Boleron e Ravelit 
dhe me tas të kafesë në njërën dorë, 
cigaren në tjetrën,
do të lëshoj televizorin 
dhe kompjuterin 
të shoh se si shkojnë çmimet e kompanive në tregjet e botës.
 
Kah ora 12 e mesit të ditës do të lodhem 
dhe ndoshta për herë të fundit do të pyes-
 
Ç’ dreqin bëj kështu? Si jetoj kështu?
 
Do të sjell një numër telefoni dhe do të përgatitem 
për mëngjesin e nesërm kur do të pyes sërish: 
 
Ç’dreqin bëj në ora katër të mëngjesit zgjuar?

rosebud apo gjysma ime
Rosebud- ti fëmijë i llastuar që prej lashtësisë!
 
Aha- ha-ha-ha- Rosebud!
 
Nuk mund të më ndalësh- do të shkoj- o do të shkoj te Libraria!
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Do të lexoj kujtimet që nisin me këngën që vodha 

kur ti ishe si një kurrkush më i rëndësishmi në botë!
 
 
Sigurisht të kujtohet ajo kënga e fëmijërisë 
që fillonte tatata-ta-ta dhe vazhdonte:
 ...kahdo që shkoj për ty mendoj oj xhita ime e kuqe, oo, oo, ouo, ouo...(?!)
 
 
Rosebud- ti eskivues i fortësisë morale dhe etike!
 
Mbrëmë qeshë përsëri me vajzën e quajtur Rose- 
tri herë na u desh të ndalemi derisa arritëm në Village 
ku u ulëm në një terracë 
porositëm nga një cappuccino 
dhe filluam të flasim pa humbur kohë për Homerin modern- Jorge Luis 
Borges
 
Rosebud- ti pretendues i madh i atavizmit poetik 
që më ka shndërruar në Lebenskuenstler- 
marroq të madhërishëm 
dashnor gati perfekt 
dhe një humbës ndër më efektivët në histori.
 
Rosebud- ti mashtrues ordiner i reales!
 
Ezra Pound, T.S. Eliot dhe William Carlos Williams 
tashmë nuk janë në këtë jetë- 
janë poetë të vdekur!
 
Dhe megjithatë toka sillet rreth boshtit të vet- 
do të thuash ti!
 
Pse t’mos pranohet e vërteta- Rosebud?



 
Jetën e përditshme kemi filluar ta vlerësojmë me blow-jobs 
që na serviren në karriken e shoferit- 
jetën eternale vetëm bëjmë se e kemi dedikuar te poezia 
si niveli më i lartë i pastërtisë 
dhe jetën imagjinare e kemi harruar fare!
 
Pse t’mos pranohet e vërteta- Rosebud?
Rosebud- ti shpirt i dobësisë!
 
Lejoma ta pranoj: është duke më munguar Monikani- 
nuk janë duke më munguar vetëm gjinjtë e saj si dardha verore; 
është duke më munguar Monikani e tërë- Rosebud!
 
Me flokët që i shkapërderdhen nëpër lëkurën time deri përfundi kërthizës- 
me duart që i dridhen tek i  mbështet për kreun e shtratit- 
me trupin që e shtriq teposhtë kundër goditjeve të mia 
nga pozita në gjunjë prapa në felat e saj mishtake- 
me gojën e lëngshme që kundërmon ere trëndafili 
me gjithçka- ah... me gjithçka!
 
Krejt Monikani!
 
Rosebud- ti zemër e mbylljes!
 
Kush ishe, kush je dhe kush do të jesh?
 
Aha- ha-ha-ha- Rosebud!
 
Nuk mund të më ndalësh- do të shkoj- o do të shkoj te Libraria!
 
James Joyce do të lexojë nga A Portrait Of The Artist As A Young Man 
Called Rosebud- 
ndër dëgjues do të jenë Monikan S.- Rose Z., Marina S., piktorja nga 
Kanadaja D. 
dhe ti Rosebud- 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

239



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

240

ti që je edhe unë.
 
Kur të kryejë Joyce do të lexoj unë- 
pastaj do të lexosh ti-
do të lexojmë kujtimet që nisin me këngën që vodhëm nga Zoti 
kur ishim dy kurrkusha më të rëndësishmit në botë!
 
Sigurisht të kujtohet ajo kënga e fëmijërisë që fillonte tatata-ta-ta dhe 
vazhdonte:
...kahdo që shkoj për ty mendoj oj xhita ime e kuqe, oo, oo, ouo, ouo...(?!)
 
Rosebud- ti fëmijë i llastuar deri në amshueshmëri!
 
Rosebud- që nuk e di a je ti unë apo jam unë ti!
 
Rosebud- fenomen dual për përjetësi! 

Përkufizimi i Poetit
unë i ngjaj atij postierit me çantën e zhubravitur pa asnjë letër brenda
unë nuk jam poeti
unë jam zogu që mëton të fluturojë pa krahë
unë jam ai që në të vërtetë nuk jam
unë nuk jam poeti
unë jam lumi që derdhet pa pra drejt jugut
unë jam ai që kurrë nuk desha të jem
 
unë nuk jam poeti
unë jam dëshmitari që nuk pa asgjë në terrin e natës
unë jam implementimi i zgjidhjes më të mundshme
unë nuk jam poeti
unë i ngjaj atij postierit
që ditën e dytë pasi ta ketë marr’ një letër
doemos doemos doemos
duhet të vdesë



Ana Frangu  (Ferizaj, 1989) është absolvente 
në Fakultetin e Filologjisë, Dega e Letërsisë 
Shqipe dhe në Akademinë e Muzikës në 
Universitetin AAB. Shkruan poezi dhe ese, 

kurse si muzikante (pianiste), pos aktiviteteve në grup, ka 
performuar edhe në shfaqjen teatrale Ah, veshkët e mia 
(2010). 

Ana Frangu
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letra në dritare
 
Atje në det vështirë dukej jeta blu 
Nata kishte shprishur flokët e saj të zeza 
Unë luaja me gjërat që dita kish lënë pas 
 
Sakaq në dhomë u derdh pak parfem 
Zinxhir i kujtimeve si gjarpër lëvizte mbi dysheme 
E dija që dikush priste një copë të mbetur të jetës 
 
Diçka rrokullisej por nuk ishte heshtja 
Tingujt e një organoje thyen xhamat  
Atje larg ku gjë nuk dukej nisi beteja 
 
Heshtja mori pozicionin e saj të ngrirë 
Deti nxori ëndrrat e tij mbi valë 
Unë vodha shkronjën e fundit të letrës 
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korniza prej terri
 
Lapsi me të cilin ishte bërë 
...isha bërë 
S’kishte ngjyrë 
një fletë e lehtë 
zbriti mërzitshëm 
ca ngjyra u lëshuan nga lart 
bën horoskopin e ditës 
po nuk e lash të futet në pikturë 
 
Nga një vrimë e zezë 
dikush lëshoi tinguj 
për një çast 
nata u derdh mbi mua 
piktura u bë me kornizë 
 
 

më pëlqen të bëj pluhur 
më jep pak jetë 
të bëj shumë histori 
më fal një copë qiell  
që të kem një shtrojë përmbi 
më fal edhe pak dhé 
se më pëlqen të bëj pluhur 
zgjidhe një vit 
më lësho atëherë kur duhet  
 
e kur ti kem këto, 
më mëso ti dua 
dhe kur të mi marrësh  
mos më merr dhe mua  
 



jetë në ëndërr 
në një cep të rrugës 
gjeta pak botë, 
dikush më kishte dhënë një fije jetë 
ndërsa unë s’dija më shumë se shkallët  
që kisha zbritur 
 
misteri është ngjyra e ëndrrës 
e kisha parë rrugës 
ndërsa botën që gjeta në qoshe 
e kishte zënë gjumi 

Patinazh dashurie 
Numra magjie derdheshin në dhomën 
që kishte pirë driten  
Natyra kristalizohej dhe një 
zë i ngrohtë më kishte lëkundur shpirtin 
nga trupi 
 
copëza dashurie filluan të ngatërroheshin 
me fluskat e borës, ndërsa yjet bënin patinazh 
mbi historinë tonë 
 

litari blu 
Ajo është e nesërmja 
unë nesër do të ecë nëpër litarin blu 
Ombrella e diellit ka kohë që iku  
Pandora hije e zezë ishte shtrirë në horizont 
 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

243



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

244

Dikush kishte lëshuar alarmin e vdekjes 
ndërsa unë mbaja kokën lart 
Dua të dish një gjë 
Jeta është balon që të solli në copëzën e qiellit tim 
ndërsa ne tërhoqem forcën aty ku toka na takonte 
 
Mos më duaj sepse pastaj s’mund të të dua unë ty 
Më mbaj në ndonjë cep letre por  
Më kujto rrallë për të të kujtuar edhe unë ty 
 
Unë shumë shpejt do të zbrazem 
shpirti im do të zërë vend nëpër vitrinat e qiellit  
Ndërsa ti lufto për përjetësinë time! 
 
Unë kam nisë të shkrihem si vesa, 
dallimin e mbaj te ngjyra blu 
Kush e di se ç’thotë e nesërmja, 
ç’shtrihet nesër s’e di unë. 
 
 

unë 
mburojë kisha fluska sapuni, 
si tullumbace fshihesha padashje nëpër ajër. 
jetën s’e doja, frikë shumë i kisha 
pasionet i varrosja pamëshirë çdo çast 
 
ëndrrat i jetoja, 
ndërsa jetën çdo herë e bëja ëndërr 
botën e shihja ndryshe, ditët këpusja si lulet  
 
mëkatet i gëlltisja me kafen e mëngjesit 
ndërsa për brengat flisja me universin  
unë cdo herë isha ndryshe 
unë cdo herë isha unë 
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në dhe jeton në Tiranë. Ka kryer studimet e 
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fshehtat e mikeve të mia. 

Vojsava Nelo

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

245

Si të bëj pa shikimin tënd?!
Si të bëj pa shikimin tënd,
pa ato hapsira të kaltërta 
që më lanë pa mend?!

Ku t’i gjej 
të fluturoj
të përplas krahët, 
të cicëroj?!

E mbush gjithë botën me gëzime
mjafton të ndiej 
ato shikime

Ku t’i gjej sykaltërti im?!

Ti je shumë larg s’më sheh dot mua…
Unë jam shumë larg s’të shoh dot ti…

…Vajton një vajzë e dëshpëruar?!

A vjen që larg një elegji...?!
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Eja të çmendemi për njëri-tjetrin
Eja të çmendemi  për njëri-tjetrin
të duhemi si të marrë.
T`i fikim yjet e qiellit,
të ndezim
Yjet tanë!

Eja të çmendemi  për njëri-tjetrin
të duhemi si të marrë.
Të çikim  botën e përtejdeteve
eksploratorë të mahnitshëm
nëpër pafundësitë
e pafundësive të saj.
Të ngremë botën tonë,
të sajojmë një përrallë.

Eja të çmendemi për njëri-tjetrin,
eja të duhemi si të marrë.
Nëpër eliksirin e qenies tënde
përjetësisht i dehur
edhe padron!
edhe skllav!

Eja të çmendemi për njëri-tjetrin
të duhemi si të marrë
o e bukura ime e papërsëritshme,
engjëllorja ime e pafaj!

Hidhu në krahët e mi rrëmbimthi
të kalërojmë përjetësisht
mbi këtë re të bardhë...



E dashur nënë tereza!

E dashur Nënë Tereza!
Përulem para teje,
pambarimisht…
Duke belbëzuar këngën e Njeriut,
atë këngën e dhimbshme, tragjikisht e trishtë:
Një ditë gri,
peisazh i hirtë,
dhe ritmi monoton i shiut,

kënga e përjetshme e Njeriut!

Në shpirtin e shenjtëruar.
Përpiqem të zbus një notë, një tingull,
dhe befas
ndihem e bekuar!

E dashur Nënë Tereza,
përulem e lumturuar!

gërsheti

E preva pa pyetur njeri.
Më kujtohet mirë, 
si sot.
Vajza ime qau me furi
sa nuk ua tregoj dot.

Ishte e vogël atëherë
qau me dënesë. Çudi…
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… Kërkonte me duart e vogla,
gërshetin mbi supet e mi!

Si sot e mbaj mend, e kujtoj.
Atë lot në syrin e zi.
Qante e vogla ime,
dhe prekte supet e mi!

Mbaj mend dhe vuaj së brendshmi,
gërshetin e prerë fare kot
sytë e përlotur të vajzës
mbushur papritmas me lot!

Si sot e mbaj mend, e kujtoj,
dhe iki, humbas në trishtim…

… Tinguj të largët, të zbehtë,
    ndjekin nga pas shpirtin tim...!

Delvinë, 1995

nën hijen e jargavanit

Ndënë hijen e jargavanit,
me ngjyrën e muzgut
më pate thënë
se,
kur të iki,
kur të mos jem më
do ta mësosh se,
edhe ekzistenca ime,
është hovi i fluturimit tënd,



përtej reve,

përtej diellit
dhe hënës.
Brenda vargjeve. Melodive,
 këngës...

Atëhere. Atëherë kur të mos jem më,
ti do të ulesh
përballë hënës dritëzbehtë,
do shkruash vargjet e nënës,
poezinë tënde,
                       mall e breng’!

Atëhere...,
kur të mos jem më,
por tani jam këtu,
ndënë këtë jargavan!

Ka kohë për poezi, 
- më pate thënë.

Po si ndodhi që u shfaq kaq shpejt kjo hënë ?!

  
kjo muzikë e vjetër

Zhurmëron shiu si muzikë e vjetër
Jashtë dritares sime, tutje nëpër natë...
Unë poshtë batanijes zhytur në kujtime
Mallet më pushtojnë, vijnë te unë që larg.

Struken thellë në gji si zogj të malluar
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Çukisin me sqep shpirtin që s`duron
Ç`ka ky shi që bie jashtë dritares sime
Ky shi i stërlashtë, i qetë, monoton?!

Ç`ka me mua sonte që më bën të qaj
Që më bën të qesh ndënë batanije,
S`di se si u mblodhën, si erdhën që larg,
Nga ky shi që bie jashtë dritares sime.

S`di si zgjohen mallet, zënkat dhe mëritë,
Brengat që mundojnë, thellë, në fshehtësi,
Ç`tinguj magjiplotë kjo muzikë e vjetër,
Tutje nëpër natë... tutje nëpër shi...



Albri Brahusha, shkrimtar shkodran, ka stu-
diuar drejtësi, por i është kushtuar gazetarisë 
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tor i dramave Përrallat gënjejnë, Vizita e fundit dhe Ishulli 
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Tingujt e tamblit
(Fragmente nga cikli)

1.
a ta jap nji puthje jo trathtare?  

2.
Nësa në parvaz si e marrë   
Sillet koha tinëzare  

3.
Futen kadalë në retinë
Pamjet e ambla të gjallimit
E jeta thith tamblin e kujtimit

4.
Tambli që rrjedh prej tejet
Më mëkon, pa mëkatue  
Mendja më duel prej krejet  
E nisi me fluturue si zogël 
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5.
A ta jap nji puthje jo mëkatare?
Jetës me iu gëzue si fëmija i vogël
Në shmang të burimit pa dalë huq
Për zemrën që piklon gjak të bardhë
E gjinin që rrjedh tamël të kuq

6.
Gjijtë e varun këtu kaherë
Pakefije po shterrin nji kah nji
I mbrami, larg, duket si derë
Si çinar i vjetër me rrajë të pacak
Dorën ma shtrin 
Në hapsinë, si plak.

7.
A ta jap nji puthje jo tinzare?
Në emën të dashnisë që asht këputë
Dashnisë harkëtare
Dashnisë së butë e të vjetër
Që në shpirt mu përhap
Gjarpnushë
Si shkronjat në letër.

8.
Ma jep nji puthje jo tradhtare!
Nësa nana pret 
Vizatue në dritare
Nana pret gjthmonë 
Nana e palodhun prej vonesave të mia
Prej netëve vonë
E vdekjes që më ndjek,
Si hija 

9.
E qiella s’ka da 



Rrin nalt e s’ban za
Yjnitë janë si gra
Që tesha kanë la
E presin me u tha
Nata ka ra
Puthje s’ka ma
Tanë bota…
Ka pra.

10.
Bulkthi vishkllon
Pemët s’ furgullojnë
Hana s’asht kërkund
Zogjtë janë strukë ndër fjalë të urta
Kalendari zgjahet si tutkun
Kalojnë sipër do re të buta
E unë
Peshkatar i natës
Lutjet e darkës i fus në strajcë
E zhytem thellë n’zemër të baltës.

11.
E përmbi
Nalt nëpër bli
Andrrat si fëmijë
Rrinë bripërbri
Unë nëpër shi
Tretem si hi
Pshtillem si mi
Nëpër stuhi
Dikush ka ba mëni
E puthja s’asht shpi
Ku mundem me hi
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12.
A ma jep pra puthjen të premtueme?
Se dimni po vjen
E spata bishtin randon
Deri kur 
Me pritë
Kështu trishtueshëm
Bashkë me kaçamillin
E moçëm 
Në murin e shpisë
Naltue njitë 
Zhguellit të kohës 
Që pështjellë ka oborrin me kujtime.

13.
Në flutrim si zoga 
Po njitem majes së vetmisë
E me durim si ujku
Po duroj të ftoftin e mospranimit 
Rranxë burimit
Ujë nuk kam pi
Anash rrugës së përditshme 
Me hap të kadalshëm
Kam me rendë drejt hapësinës
I vetëm
Ashtu si kam ardhë
Vetëm
Kah rruga e bardhë.
 
14.
a ma jep puthjen e bekimit?
Mandej me iu vue shtegtimit
Se ushtarët lanë gjithnji
Mbrapa
Një fotografi 
Sa për kujtim



Se rruga vade s’ka
Ushtari si pupul
Mundet me ra
Se qeni i shpisë qan  
Kaçamilli jarget
Flutrat bajrake nisen drejt jugut
E në pranverë Toka
Çahet prej plugut

15.
n’ oda t’errta
drita e nadjes ban hije
Kapërcyell
Mbi vetlla muresh të përhime
Korrnizat bosh
Tresin pakefije
Treni i vjetër
Si pullaz flutren 
Copacopa në damarin e kohës
E mandej 
Shpërthen 
Kryqetërthuer
Në qytet si flakë
Tue vizatë
Tokën e thatë
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1. nuk të pashë ma 
                                                 Kushtuar babit
 
Për herë t’fundit 
kur kambën vuna në ashtin e diellit 
nuk të pashë ma

Tash kaloj para do syve që mrizojne hijeve, territ, 
me lugetën të tredhun trush.
Nëpër do rrugë t’çaraveshuna buzësh,
t’shkyeme prej kush e di çfarë kambësh.

Iki prej dheut e gurit që m’blatoi
ti nuk je ma
e heshtja tjerr pejtë e saj fytit tim

Véna m’ban nji vend 
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Manjola Brahaj (Tropojë, 1986) studimet 
e mesme i ka kryer në Tropojë, ndërsa stu-
dimet e larta për Gjuhë dhe Letërsi i ka kry-
er në Universitetin e Tiranës, ku aktualisht 

vazhdon masterin në letërsi, drejtimi Teori Letrare dhe 
Kritikë. Ka botuar tekste të ndryshme letrare në Shqipëri 
dhe Kosovë, ndërsa sivjet ka botuar librin poetik Vajtimi i 
Kalipsosë. Jeton në Tiranë.

Manjola Brahaj



në qoshin e sirtarëve t’mykun.
Rrëzohna mbi do shkrime. 
Përzihen faqeve lotët e mij e të hanës

Nuk të pashë, 
vetëm do imazhe t’cofta prej letre,
që më shkundën pluhnin 

Tash asht vonë, terri ka ra,
po shpraz grushta t’plasaritun dimni,
gota t’thyeme akulli,
sy t’shprishun véri
mbi mue

Për herë të fundit
kur dorën vuna në buzën e hanës
nuk të pashë ma,
pashë vetëm do thija që shtohen tash  sa vjet
në kryet e nanës

2. me t’pa’ harrue

Me t’pa’ harrue 
Nji harren e kisha ngjit’
Aty ku zemra asht shkye
Prej se ke ik’

Kohës së vrame mes duersh 
Që nji trohë shpirti nuk m’i mbet 
Nuk ia kisha marrë gjakun

Nji herë me t’pa harrue
Nuk m’kish çelë drita
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Isha ngri n’dimen
Po me t’harrue nuk dita

Shpirti do m’u kish zgurdullue sysh
Për darkë e drekë
Vorben e territ e kisha shprazë n’fyt
Me t’pa’ harrue kisha dekë...

Në trishtimin tim 
nuk do isha mbështjellë si péni 
n’furkën e nanës plakë
Përskej harpave që u bien 
Duert e hanës si drapën i thatë
do m’u kish gjetë vendi

Me t’pa’ harrue ti duhet me e ditë
Nji harren e kisha ngjit’
Aty ku zemra asht shkye
Prej se ke ik’ 

3. ka me ardhë nji ditë
      
Ka me ardhë nji ditë kur kam me u varë
në vargojtë e zanit tand,
si nji flutur n’rrjeta marimange
kam me pranue aty me dhanë shpirt

Ka me ardhë nji ditë dhe qenia ime 
ka me u varë në lakun e erës së kurmit tand,
si nji i denuem me vdekje n’shesh para botës
Ka me u varë n’notat e dihamës tande
si i dehuni pas gotës
Ka me u shkri si borë 



e me lulue si lule
kur ta prekësh më dorë,
t’i ndjesh mishin e asaj buze

Ka me ardhë nji ditë dhe ti ke me u mbytë
në langun e shikimit tim 
Ke me u dehë e me dalë prej veti 
me venën e buzëqeshjes time 
E kadalë kadalë, kadalë kadalë
ke me arritë lumnimin

Ka me ardhë ajo ditë
dhe atëherë teshat e trupit 
mbytë në lang krype
kanë me na u dokë marrinë e pa krye
Me turra pikëpyetjesh 
kena me e denue të shkuemen
nuk kena me e lanë me bëza

Tingujt e shiut kena me i mbajtë 
si simfoninë e takimeve tona
Shtrati nuk ka me na u dashtë
vetëm katër mure e do libra 
Brenda tyne; 
Formula heshtjesh t’fohta
kanë me u djegë në zjarr fjalësh
Nuk kena me lanë dëshmi
vetëm pasardhës dashnie 

Ka me ardhë ajo ditë 
dhe ka me na gjetë të humbun në njani – tjetrin
të shterrun hapësinës si pika vene t’pime
unë në goten tande
e ti në gotën time.

Ka me ardhë nji ditë...
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4. Të shtifsha në dhe  
Nji gotë vénë ndoshta më ban edhe ma 
Të marrë se sa jam
Vetimat e venave të zemrës 
Shkojnë e bien mbi krye
A merr vesh, a s’di ndrysh
He terri të marrtë mësysh!

Para Kryqit, Kuranit e Diellit
Po të baj bé 
Të due 
He të shtifsha në dhé.

Nji gotë  çmendunie po due me ta dhanë
Le të jetë dëshmitare 
Kjo natë 
Kjo hanë
Ti me m’pa me sy
Me m’ardhë ngat
He mos gjetsh rahat!

Para Kryqit, Kuranit e Diellit
Po të baj bé
Të due 
He të shtifsha në dhé 

5. Tingulli  i gjakut 
Vetëm unë e di si ndihet tingulli i gjakut
Prej kambsh e maje kreje
Si çmendet mishi i trupit vetëm prej teje.

Vetëm unë e njoh ngjyrën e ajrit



Si ndalet e dredhet shtëllunga e frymës
Mushknive tona.

Vetëm unë e di drejtimin e djersës
e shoh se si hap rrugët kurmave tanë
e bahem rrangallë mes duersh tua.

Vetëm unë e njoh si njomet shkretina
E buzëve, 
si gdhendet skulpturë e bashkimit
vetëm unë e njoh fundin e fillimit.
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bukuri e harruar 
I.......Bukuri e përmotshme  

Era e luleve që kalon nëpër sy   
E shkon në shtatin e lodhur nga malli  
Errësira në buzë që shprishi bukurinë 
Zbathur këmbësh  
Tash në Stinë davarit vetminë  
Nga bukuria e përmotshme hidhet në emrin e tij  

II.......Hija 
Ruan rrasën e stolisur me dashuri  
Tufa shkrepash kanë marrë hov në sy 
Kur përjashta rrasën e lag ai shi  
Mallkon emrin  
Kërkon vdekjen 
Sot është tha dora në dashuri  
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Flamur Maloku (1984) ka studiuar Letërsinë 
shqipe në Fakultetin e Filologjisë, në Univer-
sitetin e Prishtinës, ku ka ndjekur edhe studimet 
postdiplomike master. Shkruan kritikë letrare 

dhe poezi. Përveç shkrimeve të shumta nëpër gazeta e re-
vista letrare, ka botuar edhe këta libra: Shtresimet e tekstit 
(2007), Diskursi dhe shenja (2009), Mythosi i jetës (2009) 
dhe Nafora (2010).

Flamur Maloku 



III.......Dalje në sy 

Në trupin e luleve ka shkrepur bryma  
Ai në majë të majës kërkon  liri  
Lutet 
Lutet  
Ti në tokë  
Ai rikthehet i stërpikur  
Lamtumirë në sy

Pikë e zezë 
Zemra prej lisi 
Oh loza jote e zezë  
Damari i shpirtit virtytin e bëri krua hidhërimi 
Gjoksi si varr është përplasur gurit në ballë të shikimit 
Qoftë mallkuar 
Dita e harrimit   
 
....... 
Dashuria është ende e ngrohtë në ty 
Ike në hijen e mrizit duke shkumuar  
Unë prej teje jam mësuar ta shkruaj jetën në vetmi 
Qoftë me ty hidhërimi i pasosur si krua  
........ 
Sa terr shpirti i gjallë në vetmi  
Të paska shkelur kohëve 
Puthja e bardhë  
Mëshira e  tokës
Ah teh shpate në ballë  
Qoftë me ty flakërimi i jetës edhe në varr
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Frymë
 
Plasaritet qielli
Rrugët zbardhën në ty
Ka lëshuar vjeshta frymë
Zot
Në bukurinë e hamendur
Iku në universin e trishtuar
Pa ty

Zot
Shumë akull
Shkruhet testamenti i zi
 
Zot
Dheu i bardhë
Në  gji
E mbushi kujtimin
Pleqëri
Ajo në Kaos
Është shkallmuar në vetmi
 
Zot
Zot
Universin e përtypi  
Në të Zi
 

mërzi vjeshte
 
Humbe në plagën e vjeshtës
Në çarjen ngeli pika
E dashuruar kthehesh
Aty në fund
Epitafet kanë lëshuar



Hije 
Në pritje kam djegur
Mërzinë
Bukurinë e thurur
Gri
Nuk je aty
 Letër e moshuar
Në Sy
Në asht
 Erë e zverdhur
Në vjeshtë
Kryq i lodhur
Në ty   

Shtrati 
 
Unë putha këmbën  
Qyteti i lagur në gjirin e huaj  
U bë shije për ty  
Sonte  në shi  
Unë valëvitëm fshehur për ty  
Edi se kam luajtur  
Atëherë kur janë shprishur trupat
Në marrëzi
Ti kërkove pak mëshirë shpirti  
Nga dhembja e kockave
Gjëma e qiellit u rrëzua 
Në ty  
Mjafton për mua kujtimi i bardhë 
Në qiell për ty
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vjeshtë 
Sikur të uleshim mbi shtromat e njoma 
të vjeshtës së derdhur mbi gjethe
nuk do ta ndjenim as gjumin
në vrullin e nxehtë të zemrës. 
    
   Por ti ke frikë të zgjohesh 
   dhe e shtyn jetën në jerm.
 
Ujqër të padukshëm shfaqin ëndrrat 
që të përndjekin buzë humbellave, 
përmes shtigjeve të gjakut ku 
janë veshur me të zeza nënat e botës
dhe e qajnë me kuje dritën.
 
Sikur të binim me shirat e butë 
që hedhin pëlhura të njoma mbi vjeshtë, 
për ta shtrydhur pikëllimin e gjetheve 
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Norel Zaimi (Skrapar, 1983) ka kryer 
Shkollën Profesionale Tregëtare, në Vlorë, 
kurse aktualisht ndjek studimet e nivelit 
DND për Shkenca Komunikimi në Univer-

sitetin e Tiranës dhe punon gazetar në Televizionin Publik 
Shqiptar. Ka disa vjet që poezitë e tij shfaqen nëpër revista 
letrare, si Fjala, Poeteka etj. Poezia e tij është vlerësuar 
edhe me çmim kombëtar.  

Norel Zaimi



në parqet e ndryshkura të barit.

në qendër të agut 
Në qendër të agut mungon  
fëmija që mbledh vesë  
dhe qan plagët e barit,  

dy diej puqen me nge  
dhe dritës i bëjnë fole.  
 
Në qendër të agut me ngut  
një tis brymë rrit ndjeshëm  
gjumin e gjarprinjëve,  

një qokthi sqepverdh  
qafën ia spërdredh.  
 
Klithmat e zbutura të fjalëve  
dogjën ajrin gjer në mëngë...
 

Sy flatrues 
Flakët hapin gjurmë të njoma nëpër drurë  
Shkruajnë të nesërme me gërma të bardha  
Mandej prushi që përftohet qetohet në gjuhë  
 
Në mendime po digjen mbrëmje të mardhura  
 
Kështu u dogjëm të gjithë nga pak nën dritë  
Kaptuam ata përrenjtë e pamort të ylberëve  
Dhe me flokët e përzhitur thurëm gërshet  
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Frynte erë e ngrohtë, u jepte jetë flugerëve  
 
Nuk e ndalte asnjë hap në udhën e kalldrëmtë  
Ajo hija e rëndë që njeriu i përhënur heq osh  
Terri thellohej në mish në një kujë të përsosur  
 
Qentë e lagjeve të fantazuara përposh në bosh  
 
Lehën për të huaj dhe, brofën ushtarët jeshil  
Digjej barut në xhepat e xhaketave me stof pylli  
Që agu fletëzat qiellore ti ulte siç çelet në grilë  
 
Pak hapsirë që nga dhoma të flatrojë tutje syri
 

Përmes natës
Sa herë bie në shtratin 
e mendimeve  

pas të gjitha ndodhive  
pas sendeve e fshehur  

në ajrin e papërcaktuar 
ti zgjohesh vetëm 
për orët e trillimeve.  
 
Për t’ia lenë ethet,  
trishtimin e kurmit 
zgafellave të gjumit.  
 
Sa herë të zgjasësh  
duart e bukura të mbrëmjes  



dhe të më marësh  
udhëve të dhembjes... 

rugës 
Ajo është ndezur dritë e kuqe  
Mes pemishteve të syrit  
 
Një pasdite të vranët  
E ka veshur atlete të lehta  
Dhe e bredh shpirtin shkarpash  
Ecejaket kercasin e thyejnë  
Degët e thata që kanë pritur  
 
Siç pret vdekjen në mendje  
Shkel dhe pyllin më t’afërt. 
 

 
koha 
 
Koha rrjedh furishëm lëkurës tënde 
Si lum plakaruq me huqe gërryese 
Apo erë e vjetër me pikëza pështyme 
Që Eolët kujtesën ta thinjën në mendje 
 
Koha është bisha e tmerrshme me bisht 
Dhe me bri majuc që të shpon në zemër 
Ndërsa ti kur pas çdo ëndrre sheh ëndërr 
E ke të pamundur t’i ikësh tik – takut të trishtë 
 
Koha veten e vret nga pak me pranverën 
Që është kllapa e kllapive të verës 
Vjeshtët – largesa e përgjakur që therën 
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Dikur dimrin në pragun e derës 
 
 
Koha është stina e bardhë e marrëzisë 
Që dremit epsheve të meshkujve steril 
Honeve të hormoneve të kotësisë 
E kapur retrospektivash gafil 
 
 

mjerim  
Në ag të një dite të papërcaktuar ende 
burra të thinjur mbështollen kokat me peshqirë, 
ecën kërrusur, ngarkuar si elefantë me re. 
E stërmadhe barra që burrat bartnin përpjetë n’efir  
duke prishur ekuilibre t’përpikta natyrore,  
duke peshkuar ngjala cektinash buzë paracaktimit. 
Sukseset e rreme të kohës së lënë pas dore  
i gjetën dhe i ndoqën në rrugën pafund të mjerimit. 
 

ëndërr e bardhë 
Një grua në ëndërr sot po e pres 
që ëndshëm ta prek, ta fshik ndër gjinj, 
të dridhurat e saj ti ndiej me gishtërinj. 
 
T’i shtjellem aq thellë sa zjarrmin t’ia tres, 
t’fashitem drejt kurmit të saj të pafund... 
Drejt një mëngjesi që gjakrat mi shkund. 
 
U thye sot gjumi, u zhduk, u zbërdhyl. 
Digjen pa një xixë enigmat nëpër tyl. 
 



Një erë hap kanatet, çarçafët i mardh... 
Grric nëpër shpirt një ëndërr e bardhë. 

 
ftohtë 
Kështu erdhi dimri, nga pamja e prapme e maleve  
ra në zallishtet bardhelleme duke dihatur terrinën  
kur njerëzit bënin pregatitjet e para për karnevale.  
 
Qarkorja e jetës pritet nga drita si pezhishkë,  
ja mendja si një merimangë që hamendëson  
kurthe në ajrin e njomë tek - tuk në dhomë.  
Zërin e butë e nxjerr vetëm një shpirt i trishtë...  
 
Një pushtues i gjithi prej dheu pasqyrën ditore,  
fytyrën e bardhë të vashës e qante pa asnjë lot, 
dhe në fusha të shpenguara ngriheshin shëtitore.  
Ajo të kërciste takat pa mandej të bëhej ftohtë. 
 

 
nuk vjen...
 
Nuk vjen në vjeshtën e veshur gjithë mjegull  
përanës vreshtave të vetmisë ku trishtimi krasit  
e vjel verigat e thara të jetës së varur në pjergull.  
 
Krimbi i mëndafshit thur labirinthe në dritë...  
 
Nuk vjen në agun që kullon nëpër qelq frymën,  
shelgjet zgavruan ajrisë ca shtigje të reja prej loti  
që rrjedhin, rrjedhin lëkurës e mbrujnë furtunën.  
 
Fushave të bardha bulën e vesës e rrahu thëllimi... 
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një tmerri që e ke gjithmonë me vete 
Një dhimbje e kam kumos.  
Ritual epshor. Lemeri. 
Rimon. Ushton. Gropos 
rrugnajë e jeh pa kufi.  
 
Dhe makthi miklues në terr 
S’ia del të zvarret përtej:  
të çjerr, të fryhet n’gabzher - 
Nepërkë nepsmadhe ndër dej 
 
…gjakos, pickon nëpër mish 
me gjuhën dytehëshe-purpur.  
Të djeg. Të flak. Të grish  
në festa shtrigash dikur. 
 
Vërsulet si zjarr Zodiak,  
në zemër të kall regëtim. 
Të nduk. Të thith. Të gjerb gjak 
nga lindja gjer n’amëshim.  
 
 



Ndriçim Ademaj   lindi në Prizren. Shkollën 
fillore dhe të mesmen i kreu në Prizren. 
Ka të botuar vëllimin poetik Kërkoj diellin 
(2008) dhe një tjetër përmbledhje me poezi 

në proces botimi. Studion në Prishtinë.

Ndriçim Ademaj
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në Paris
Shkoi per t’ia njomur sytë Monalizës
me pika qumështi
se gjeti në sytë e Parisit
kullës Ajfel t’ia ngriste këmbët
shkoi
t’a pinte turpin
ne verë të kuqe Parisi
në mbrëmje, buzë Senës
nuk gjeti asnjë vend
për t’i larë mëkatet
mëkatar
u zhyt në grushtat e parisienes
fshatari im pa plis
edhe kokën e la
në Paris...
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një gotë 
Netëve të xhindosura si kjo
në shishen e rakisë
qesh
dhe bëji qejf vetes
mbush gotat
dhe thyeji të mbushura
pije veten
inatin
dhe çdo gjë që të kujton në mua
veç ënd’rrat
ruaji për netë më të mira…

natë
Jam vet
kam humbur në vetminë e këtij shtrati…
ditë e zhurmshme ishte sot
në kryeqytet
gjithçka bënte zhurmë
shiu
takat
taksitë
konviktorët flenë
ëndërrojnë të dashurat e poetëve të lodhur
edhe ato flenë në raftet me marimanga
pa trazuar ëndrrat tua
nga nënkresa që mbanë erë sperme
të shikoj në fotografinë e murit
të shoh nudo
pa këmishë
pa trup
pa mish



veç frymë
ke ikur nga fotografia
nga dhoma
qyteti
diku në soliter ke ikur
unë fle vet
pa drit`
pa gjum
pa frymëzim,
jam harruar në dhomën e konviktores…
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• Edward Albee

• Haqif Mulliqi
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DRAMA





zoo STory1

Për William Flanagan

Personat:

PiTEr, 
 Një burrë në të dyzetat e tij të hershme, jo shumë i plotë, por 

as i dobët, as i bukur, as i zakonshëm. Ka veshur një kostum të 
lehtë. Pi duhan me llullë, mbanë syze me kornizë të trashë. Edhe 
pse është duke hyrë në moshën e mesme,  mënyra  e tij e veshjes 
sugjeron një njeri të  ri.

XhEri,
 Një burrë rreth të tridhjetave të tij të vonshme, jo i veshur dobët, 

por pa kujdes. Ai që dikur ishte një trup muskuloz ka filluar të 
shtojë në peshë; dhe  nuk është më i bukur, por është e qartë se 
ishte dikur. Rënia e tij nga hiri fizik nuk duhet të sugjerojë pirje. 
Ajo që është më e afërt për të është një lodhje e madhe.

1 Titulli është lënë në origjinal për shkak të peshës semantike dhe për shkak të 
popullaritetit që ka. 

Edward Albee (1928) është dramaturg ameri-
kan i mirënjohur veçmas me dramat Zoo 
Story (1958), Kush ka frikë nga Wirginia 
Wolf? (1962), Balancë delikate (1966) dhe Tri 

gratë e gjata (1994). Albee dallohet për dialogët goditës 
dhe për amerikanizimin e teatrit të absurdit. Drama 
e parë e tij, Zoo Story, së pari është inskenuar në Ber-
lin. Albee ka fituar tri herë çmimin Pulitzer, Medaljen 
e Artë nga Akademia Amerikane dhe Instituti i Arteve 
dhe Letrave (1980) etj. Disa nga veprat tjera të njohura 
të tij janë: Ëndrra amerikane, Fam dhe Yam, Vdekja e 
Besi Smithit, Gjithçka në kopsht, Zonja nga Dubuque, 
Njeriu me tre krahë, Dhia ose Kush është Silvia?, Tak! 
Tak! Kush është?, Në shtëpi si në kopsht zoologjik etj. 

Edward Albee

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

279



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

280

 Skena:
 Është Central Park, një e diel pasdite në verë, në të 

tashmen. Janë dy ulëse parku, drejt njëra-tjetrës, të dyja 
të kthyera kah audienca. Pas tyre: gjethe, pemë, qiell. 

 (Në fillim Piteri është ulur në një nga bankat. Ngrihet 
perdja, Piteri është ulur në ulësen në të djathtë. Ai është 
duke lexuar një libër. Ndalon leximin, pastron syzet dhe vazhdon 
leximin. Hyn Xheri)

XhEri: Isha në zoopark. (Piteri nuk e vëren). Thash, isha në zoopark. 
Zotëri, isha në zoopark.

PiTEri: Hm... çka? Më falni, me mua po flisni?
XhEri: Shkova në zoopark dhe pastaj eca në këmbë deri këtu. Mos kam 

ecur kah veriu?
PiTEri (Në dilemë): Veriu? Si të them ... them... them se po. Pa të 

shohim.
XhEri (Duke tregu me gisht prapa audiencës): A është Avenyja e Pestë 

ajo?
PiTEri: Ëëë, po, po, ajo është.
XhEri: Dhe cila rrugë është ajo që kryqëzohet aty,  ajo në të djathtë. 
PiTEri: Ajo? Oh, ajo është rruga e 74-të. 
XhEri: Dhe zooparku është afër rrugës së 65-të. Kështu që kam ecur 

nga veriu. 
PiTEri (Me padurim që t’i kthehet leximit): Po, ashtu duket.
XhEri: Veriu i vjetër i mirë.
PiTEri (Lehtë, instinktivisht): Ha, ha.
XhEri (Pas një pauze të vogël): Por jo nga veriu.
PiTEri: Unë... eh, jo, jo nga veriu; por ne...i themi për në veri. Domethënë, 

drejt veriut.
XhEri (Shikon se si Piteri, me padurim që t’i shmanget, bën gati llullën): 

Mirë, djalosh, por a nuk do të merrni kancerin e mushkërive nga 
ajo?

PiTEri (E shikon, pak i inatosur, pastaj buzëqesh): Jo, zotëri. Jo nga 
kjo.

XhEri: Jo, zotëri. Ajo që mund të merrni është kanceri i gojës dhe mandej 
do t’ju duhet të mbani një nga ato gjërat që mbante Freud, pasi ia 
hoqën njërën anë të nofullës. Si i quajnë ato sende?

PiTEri  (I parehatshëm): Proteza?
XhEri: Tamam atë. Protezë. Ti je njeri me shkollë, apo jo? Doktor je?



PiTEri: Oh,jo, jo. Kam lexuar diku për të; në revistën Time, më duket. (I 
kthehet librit përsëri).

XhEri: Epo revista Time nuk është për kokëtrashët. 
PiTEri: Jo, besoj që jo. 
XhEri  (Pas një pauze): Sa i gëzuar jam që ajo atje është Avenyja e 

Pestë!
PiTEri  (I hutuar): Po.
XhEri: Nuk më pëlqen shumë ana perëndimore e parkut.
PiTEri: Oh? (Njëherë skeptik, por pstaj interesohet) Po pse?
XhEri  (Aty për aty): Nuk e di.
PiTEri: Oh. (I kthehet librit).
XhEri  (Rri disa sekonda duke e shikuar Piterin, i cili dikur ngre 

shikimin, me dyshim): Të  mërzisë nëse bisedojmë pak?
PiTEri  (Shihet se mërzitet): Pse...jo, jo.
XhEri: Po, po mërzitesh. Mërzitesh. 
PiTEri  (Lëshon librin, heq llullën nga goja, duke buzëqeshur): Jo, 

vërtetë jo.
XhEri: Po, po. Mërzitesh.
PiTEri  (Më në fund i vendosur): Jo, nuk më mërzit, vërtetë e kam.
XhEri: Është... është ditë e bukur.
PiTEri  (Shikon qiellin i hutuar): Po, po, ashtu është; e këndshme.
XhEri: Isha në zoopark.
PiTEri: Po, më duket se the njëherë ... apo jo?
XhEri: Do të lexosh për këtë nesër në gazeta, po nuk e pe sonte në 

televizor. Ti ke televizor apo jo?
PiTEri: Po, po, kemi dy; një për fëmijët.
XhEri: Qenke i martuar!
PiTEri  (Me një shpehje kënaqësie): Eh, natyrisht.
XhEri: Se nuk është ligj... Për Zotin.
PiTEri: Jo... jo, sigurisht jo.
XhEri: Pra, ti ke grua.
PiTEri  (I turbullar nga mungesa e komunikimit): Po!
XhEri: Dhe ke fëmijë?
PiTEri: Po, dy.
XhEri: Djem?
PiTEri: Jo, vajza... dy vajza.
XhEri: Por ke dashur djem.
PiTEri: Epo, ... natyrisht, çdo burrë e do një djalë, por...
XhEri  (Duke e përqeshur lehtë): Por kështu ishte shkruar?
PiTEri  (I inatosur): Nuk desha të them ashtu.
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XhEri: Dhe nuk do të kesh fëmijë të tjerë, apo jo?
PiTEri  (Pak i tërhequr): Jo, të tjerë jo. (Pastaj prapë me njëfarë bezdie) 

Pse the ashtu? Si mund ta dish ti këtë?
XhEri: Ndoshta, nga mënyra se si i kryqëzon këmbët; nga zëri yt. Por  

ndoshta është vetëm hamendje. A është gruaja jote? 
PiTEri  (Me zemërim): Kjo nuk është aspak puna juaj! (Heshtje) E 

kuptoni? (Xheri tund kokën. Piteri qetësohet tani) Epo, keni të 
drejtë. Nuk do të kemi fëmijë të tjerë.

XhEri  (Butësisht): Pra, kështu është e shkruar. 
PiTEri  (Duke ia pranuar): Po... ashtu mendoj edhe unë.
XhEri: Mirë pra; çka tjetër?
PiTEri: Çfarë po tregoje për zooparkun... Diçka për të cilën do të lexoja 

në gazetë, ose do ta shihja në ...?
XhEri: Do t’ju tregoj pak më vonë. Ju vjen keq sikur t’jua bëj disa 

pyetje?
PiTEri: Oh, jo, vërtetë. 
XhEri: Së pari, t’jua them se pse e bëj këtë. Nuk flas me shumë njerëz, 

përveç se: “më jep një birrë”, ose “ku është tualeti”, ose “kur 
fillon filmi”, ose “ mbaji duart për vete, mik”.  E di, gjëra të 
tilla. 

PiTEri: Më duhet të them se nuk...
XhEri: Por nganjëherë kam dëshirë të bisedoj me dikë, të bisedoj me të 

vërtetë; më pëlqen të njoh dikë; të di gjithçka për të.
PiTEri  (Buzëqesh lehtë, ende jo i qetë): Dhe unë jam derrkuci juaj për 

sot?
XhEri: Në një pasdite të diele si kjo? Kush do të ishte më i mirë se 

një burrë i sjellshëm, i martuar, me dy vajza dhe...ëë... një qen? 
(Piteri tundë kokën) Jo? Dy qen. (Piteri tundë kokën sërish) 
Hm! S’keni qen? (Piteri tund kokën, i mërzitur) Oh, është turp! 
Po ti dukesh si mik i kafshëve. Mace? (Piteri mohon me kokë, 
me keqardhje) Mace! Po kjo s’mund të jetë ideja juaj. Jo, zotëri. 
Gruaja jote dhe vajzat? (Piteri mohon me kokë) ka ndonjë gjë 
tjetër, që duhet ta di?

PiTEri  (Kollitet pak, pastron fytin):  Janë dy...janë dy papagajë. Një...
ëëë... një për secilën nga vajzat e mia.

XhEri: Zogj.
PiTEri: Vajzat e mia i mbajnë në kafaz, në dhomën e tyre të gjumit.
XhEri: Kanë sëmundje ata? Zogjtë?
PiTEri: Nuk besoj.
XhEri: Shumë keq! Mund t’i lije të lirë në shtëpi dhe macet mund t’i 



hanin e të ngordhnin, ndoshta. (Piteri shikon i humbur për një 
çast, pastaj qesh) Tjetër  çfarë? Çfarë bën për ta mbajtur familjen 
tënde shumë të madhe?

PiTEri: Unë...ë... unë kam një pozitë drejtuese në një ...shtëpi botuese të 
vogël. Ne... ëë ne botojmë libra shkollorë. 

XhEri: Më duket shumë mirë, shumë mirë. Sa fiton?
PiTEri  (Ende gazmor): Po, shiko!...
XhEri: Oh, hajt de.
PiTEri: Epo, fitoj rreth tetëmbëdhjetëmijë dollarë në vit, por nuk mbaj 

më shumë se dyzet dollarë me vete... në rast se jeni ndonjë...
grabitës...hahaha.

XhEri  (Duke injoruar atë që tha ai): Ku jeton ti? (Piteri ngurron) Oh, 
shiko, nuk do të t’grabis dhe nuk do t’i kidnapoj papagajtë e tu, 
macet e tua, ose vajzat e tua. 

PiTEri  (Me zë të lartë): Jetoj mes Leksington dhe Avenysë së Tretë, në 
rrugën 74.

XhEri: Nuk ishte aq e vështirë, apo jo?
PiTEri: Nuk doja të dukesha...ah... puna është se ju në të vërtetë nuk po 

bisedoni; ju vetëm po bëni pyetje. Dhe unë jam...jam normalisht...
fjalëpakë. Pse po rrini aty?

XhEri: Do të filloj të shëtis pas pak, por më në fund edhe mund të ulem. 
(Përmendet) Prit derisa të shohësh shprehjen e fytyrës së tij. 

PiTEri: Çka? Fytyrës së kujt? Shiko, mos ka kjo lidhje me zooparkun?
XhEri  (I tërhequr): Me çka?
PiTEri: Zooparkun, zooparkun. Diçka në lidhje me zooparkun.
XhEri: Zooparkun?
PiTEri: Ju e përmendët disa herë.
XhEri  (Ende i tërhequr por kthehet papritmas): Zooparkun? Oh, po, 

zooparku. Isha atje përpara se të vija këtu. Të thashë. Tregomë, 
cila është vija ndarëse mes shtresës së mesme të lartë dhe shtresë 
së mesme të ultë ?

PiTEri: Mik i dashur , unë...
XhEri: Mos më thuaj “mik i dashur” mua!
PiTEri  (I trishtuar): Mos ju denigrova? Më duket se po. Më vjen keq. 

Por, ti e shikon, pyetjet e tua për shtresat sociale më hutuan.
XhEri: Dhe kur hutohesh, denigron? 
PiTEri: Unë... unë nuk mund të shprehem aq mirë, nganjëherë. (Mundohet 

të bëj humor me veten) Jam botues, jo shkrimtar.
XhEri  (I kënaqur, por jo me të njëjtin humor): Ashtu qoftë. E vërteta 

është se unë po të denigroja.
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PiTEri: Oh, tani, nuk keni pse e thoni këtë.

(Në këtë pikë Xheri mund të nisë të lëvizë nëpër skenë me vendosmëri dhe 
autoritet që shkon duke rritur, por duke ruajtur ritmin, kështu që 
fjalimi i gjatë për qenin vjen në pikën më të lartë të harkut)

XhEri: Në rregull. Cilët janë shkrimtarët tu të preferuar? Bodler dhe J. 
P.Marquand?  

PiTEri  (Me kujdes): Epo, mua më pëlqejnë shumë shkrimtarë të 
mëdhenj... Kam një shije të konsiderueshme,... katolike,  nëse 
mund ta them kështu. Këta të dy janë shumë të mirë, secili në 
mënyrën e vetë. (Duke u nxehur) Bodleri është, sigurisht...ë...
është goxha më i mirë se tjetri, por Marquand ka një vend...në 
letërsinë...kombë... ë ...

XhEri: Kaloje këtë!
PiTEri: Unë... më falni!
XhEri: A e di se çfarë bëra përpara se të shkoja në zoopark sot? E kalova 

në këmbë të gjithë Avenynë e Pestë, që nga sheshi Washington, 
deri në fund.

PiTEri: Oh, ju jetoni në fshat? (Kjo duket e entuziazmon Piterin)
XhEri: Jo, nuk jetoj aty. Zbrita me metro deri në fshat, që të mund ta 

ecja në këmbë gjithë Avenynë e Pestë, deri tek zooparku. Kjo 
është një nga ato gjëra që njeriu duhet t’i bëj. Nganjëherë njeriu 
duhet të shkojë në një largësi të madhe në drejtimin e gabuar, për 
t’u kthyer në drejtimin e duhur. 

PiTEri  (Buzëvarur): Ah, mendova se jetoni në fshat.
XhEri: Çfarë po përpiqeshe të bëje? T’u jepje një kuptim gjërave? Të 

vije rregull? Në sirtarin e vjetër? Epo, kjo është e thjeshtë. Të 
tregoj unë. 

 Unë jetoj në një ndërtesë me tulla të kafta me katër kate, sipër 
në anën perëndimore, mes Avenysë Kolumbus dhe Central 
Park Uest. Banoj në katin më të lartë, në anën e pasme, nga 
perëndimi. Është një dhomë qesharake e vogël dhe njëri nga 
muret është nga kartoni. Ky kartoni ndan dhomën time nga një 
dhomë tjetër qesharake të vogël, kështu që ma merr mendja 
se dy dhomat dikur kanë qenë një, një dhomë e vogël, por jo 
patjetër qesharake. Dhoma përtej kartonit tim banohet nga një 
mbretëreshë me ngjyrë, që e mban derën gjithmonë hapur. Eh, jo 
gjithmonë, por gjithmonë kur është duke i hequr vetullat, gjë që 
ai e bën me një koncentrim budist. Ky mbretëresha me ngjyrë ka 



dhëmbë të kalbur, gjë e rrallë kjo, dhe ka një kimono japoneze, 
gjë gjithashtu shumë e rrallë. Dhe ai e vesh kimonon kur shkon 
në banjë, në fund të korridorit, gjë që ndodh shpesh. Dua të them 
se ai shkon shumë shpesh në banjë. Ai nuk më shqetëson kurrë, 
nuk sjell kurrë njeri në dhomë. Ai vetëm heq vetullat, veshë 
kimonon dhe shkon në banjë. 

 Tani, dy dhomat përballë në katin tim janë pak më të mëdhaja, 
mendoj, por edhe ato janë mjaftë të vogla. Në njërën prej tyre 
është një familje portorikane, burrë, grua dhe disa fëmijë; nuk 
e di sa. Këta njerëz argëtohen shumë. Dhe tek dhoma tjetër 
përballë, jeton dikush atje, por nuk e di se kush është. Kurrë nuk 
e kam parë. Kurrë. Kurrën e kurrës. 

PiTEri  (Në siklet): Pse...pse jetoni atje?
XhEri  (Me njëfarë distance): Nuk e di.
PiTEri: Nuk duket vend shumë i mirë...banesa juaj.
XhEri: Mirë, nuk është ndonjë apartament në rrugët e 70-ta, në anën 

lindore. Por prapë, unë nuk kam grua, dy vajza, as papagaj, as 
mace. Ç’kam unë? Kam artikuj tualeti, disa rroba, një tigan, që 
nuk më takon ta kem; një hapëse kanaçesh, nga ato që punojnë 
me çelës, e di; një thikë dy pirunë, dhe dy lugë, një të madhe, 
një të vogël, tri pjata, një filxhan, një pjatë filxhani, një gotë 
uji, dy korniza fotografish, të dyja bosh, tetë ose nëntë libra, një 
palë letra bixhozi pornografike, të rregullta në anën e pasme, një 
makinë shkrimi të vjetër Western Union, që shtypë vetëm me 
germa të mëdha dhe një arkëz pa bravë, që ka brenda...çfarë? 
Gur. Disa gur...gur të rrumbullaktë deti, që i kam mbledhur në 
plazh, kur kam qenë fëmijë. Nën të cilët...përfundi...janë disa 
shkronja...disa fjalë lutëse:... “të lutem pse nuk bën këtë?” dhe 
“të lutem, kur do ta bësh atë?”. Ka edhe fjalë me “kur”. “Kur do 
të shkruash?”, “Kur do të vish?”, “Kur?”. Këto janë të viteve të 
mëvonshme.

PiTEri  (Shikon i pikëlluar këpucët e tij, pastaj): Po ato korniza të 
zbrazta...?

XhEri: Nuk më duket se ka nevojë për ndonjë shpjegim. Nuk është e 
qartë? Nuk kam fotografi të dikujt që ta vendos aty.

PiTEri: Prindërit tuaj...ndoshta...të dashurën....
XhEri: Je shumë i ëmbël dhe ke një pafajsi vërtetë të lakmueshme. Por 

plakushja ime e mirë dhe plakushi im i mirë kanë vdekur...më 
kupton? Kjo më ka lënduar... e kam përnjimend. Ky vodëvil tani 
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luhet në skenën e qiellit, kështu që nuk e kuptoj se si mund t’i 
shikoj ata, mirë e të përshatur në kornizë. Veç kësaj, ose, më 
mirë, për të qenë më të saktë, plakushja ime e mirë iku nga 
plakushi im i mirë kur isha dhjetë vjet e gjysmë. Ajo bëri një 
udhëtim kurorëshkelës në shtetet e jugut...një udhëtim që zgjati 
një vit... dhe shoqëruesi i vazhdueshëm i saj... ndër të tjerë, ndër 
shumë të tjerë, ishte njfarë zoti Barlycorn. Të paktën, kështu 
më tha plakushi im i mirë, pasi shkoi atje... u kthye ...dhe e solli 
trupin e saj në veri. Ne kishim marr lajmin mes Krishtëlindjeve 
dhe Vitit të Ri, më kupton, se plakushja e mirë e kishte lënë 
shpirtin diku në plehrat e Alabamës. Dhe pa shpirtin e saj ...nuk 
ishte e mirëpritur. Dua të them, çfarë ishte ajo? Një kufomë...
një kufomë veriore. Sidoqoftë, plakushi i mirë e festoi Vitin 
e Ri edhe për nja dy javë dhe u përplas në një llojë autobusi, 
që lëvizte nëpër qytet, dhe u dukë sikur problemet e familjes 
i zgjodhi njëherë e mirë. Por, jo, pastaj ishte motra e mamit, 
që nuk gjente ngushëllim as në mëkat dhe as në shishe. Unë u 
vendosa tek ajo. Por kujtesa ime për të është e turbullt, përveçse 
mbaj mend se i bënte të gjitha me regjim: flinte, hante, punonte, 
lutej. Ra e vdekur në shkallët e apartamentit të saj, që ishte edhe 
apartamenti im atëherë, pasditen e diplomimit tim nga shkola 
e mesme. Një shaka e tmerrshme, tipike për një evropian të 
mesëm, po qe se më pyet mua. 

PiTEri: Oh Zot, oh Zot!
XhEri: Oh Zot, çka? Po kjo ka qenë moti dhe unë nuk ndjej asgjë të 

cilën ia vlen t’ia lejoj vetës. Ndoshta e kupton, megjithatë, pse 
mamushi e mirë dhe babushi i mirë janë pa kornizë. Si të quajnë? 
Si e ke emrin?

PiTEri: Unë jam Piter.
XhEri: Harrova të të pyes. Unë jam Xheri.
PiTEri  (Me një të qeshur nervoze): Tung, Xheri.
XhEri  (Ia kthen me kokë përshëndetjen): Pa të shohim tani se çfarë 

kuptimi ka të kesh fotografinë e një vajze, sidomos në dy 
korniza? Unë kam dy korniza, e mban mend? Unë kurrë nuk 
takoj zonjusha të bukura më shumë se njëherë dhe shumica e 
tyre nuk qëllojnë në dhomën ku ka edhe fotokamera. Është e 
çuditshme dhe e pyes veten nëse është edhe e trishtueshme.

PiTEri: Vajzat?
XhEri: Jo. Pyes veten nëse është e trishtueshme që unë kurrë nuk i takoj 

zonjushat më shumë se njëherë. Unë nuk kam mundur kurrë të 



bëj seks me to, ose siç thuhet... të bëj dashuri me dikë më shumë 
se njëherë. Njëherë dhe aq. 

 Oh, prit. Një javë e gjysmë, kur isha pesëmbëdhjetë vjeçar...dhe 
isha kokulur nga turpi sepse puberteti im ishte i vonuar...isha 
ho-mo-sek-sual. Dua të them se peder...(Shumë shpejt) Peder, 
peder, peder...me zile që tringëllonin, me flamuj që shpaloseshin 
në erë. Dhe ato njëmbëdhjetë ditë, unë takohesha, të paktën 
dy herë në ditë me djalin e një kujdestari parku...një grek, që 
e kishte ditëlindjen në një datë me mua, por ishte një vit më i 
madh. Unë them se isha shumë i dashuruar...ndoshta vetëm me 
seksin. Por kjo ishte vetëm një lloj romance e veçantë, apo jo? 
Ndërsa tani, oh, tani i dua zonjushat, vërtetë, vdes për to. Për 
rreth një orë.

PiTEri: Mirë, mua më duket jashtëzakonisht e thjeshtë...
XhEri  (I zemëruar): Shiko! A mos do të më thuash të martohem e të 

mbaj papagaj?
PiTEri  (poashtu i zemëruar): Harroji papagajt! Dhe rri beqar po deshe. 

Punë për ty. Nuk e fillova bisedën duke...
XhEri: Në rregull, në rregull. Më fal! Në rregull? Nuk je zemëruar?
PiTEri  (Duke qeshur): Jo, nuk jam zemëruar. 
XhEri  (I lehtësuar): Mirë. (Sërish me tonin e mëparshëm) Interesante 

që më pyete për kornizat e fotografive. Mendova se do të më 
pyesësh për letrat pornografike të lojës. 

PiTEri  (Me një buzëqeshje me nënkuptim): Oh, kam parë letra të tilla.
XhEri: Nuk është aty puna. (Qesh) Ma merr mendja se kur ke qenë 

fëmijë me shokët tu i përcillnit dorë më dorë, ose ke pasur një 
palë tuat. 

PiTEri: Eh, ma merr mendja që shumë prej nesh kishin.
XhEri: Dhe ti i hodhe pak para se të martoheshe.
PiTEri: Oh, tani, shiko...Unë nuk kisha nevojë për aso gjëra kur u rrita. 
XhEri: Jo?
PiTEri  (Në siklet): Më mirë të mos flasim për këto gjëra.
XhEri: Ashtu? Po mirë. Më në fund nuk desha të nxirrja në pah jetën 

tënde seksuale postadoleshente dhe kohët e vështira. Ajo që 
desha të nxirrja ishte diferenca në vlerë mes letrave pornografike 
kur je fëmijë dhe letrave pornografike kur je i rritur. Puna është 
se kur je fëmijë i përdor letrat si zëvendësues të përvojës reale 
dhe kur plakesh i përdor si një zëvendësues të fantazisë. Por ma 
merr mendja se ti do të doje më mirë të dëgjoje për atë që ndodhi 
në zoopark.
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PiTEri  (Entuziast): Oh, po, në zoopark. (Pastaj me vështirësi) Kjo... 
nëse ...ju...

XhEri: Më lejo të them pse shkova... mirë , më lerë të të tregoj disa 
gjëra. Të tregova për katin e katërt të ndërtesës ku banoj. Unë 
them se dhomat janë më të mira sa më poshtë të jesh, kat pas kati. 
Ashtu mendoj; nuk e di. Nuk njoh asnjeri nga ata që banojnë në 
katin e tretë ose të dytin. Oh, prit. Unë e di që është një zonjë që 
banon në katin e tretë, përballë. E di sepse ajo qan gjithë kohën. 
Sa herë që dal ose kthehem, sa herë që kaloj para derës së saj, e 
dëgjoj që qan, mbyturas, por... shumë e vendosur. Vërtetë shumë 
e vendosur. Por ajo për të cilën do të të tregoj tani dhe krejt për 
shkak se ka lidhje me qenin, është pronarja e banesës. Mua nuk 
më pëlqen të përdor fjalë shumë të ashpra kur përshkruaj njerëzit. 
Nuk më pëlqen. Por pronarja e banesës është e shëndoshë, e 
shëmtuar, e ligë, torollake, e palarë, mizantrope, e pa vlerë, thes 
i mbushur me plehra. Dhe ti mund ta kesh vërejtur se unë shumë 
rrallë ofendoj, kështu që nuk mund ta përshkruaj atë ashtu si 
duhet. 

PiTEri: Ti e përshkrove ... shumë gjallërisht. 
XhEri: Epo, faleminderit. Sidoqoftë, ajo e ka një qen, dhe do të të 

tregoj unë për qenin, dhe ajo dhe qeni i saj janë rojet e banesës 
sime. Gruja është boll e keqe; ajo qëndron në hollin e hyrjes 
dhe spiunon nëse unë fus sende apo njerëz dhe, pasi t’i ketë 
dhënë fund gotës së saj të pasdrekës, të xhinit me limon, më 
ndal gjithmonë në hyrje, më kap për pallto ose për krahu dhe 
më shtyn me trupin e saj të neveritshëm pas qoshes, që të mund 
të flas me mua. Erën e trupit dhe gojës së saj... nuk mund ta 
marrësh me mend... dhe diku, diku në anën e pasme të trurit të 
saj sa një bizele, një organ i zhvilluar aq sa për ta lejuar atë të 
hajë, të pijë dhe të gromësijë, ajo ka njëfarë parodie të fëlliqur të 
dëshirës seksuale. Dhe unë, Piter, unë jam objekti i epshit të saj 
të djersitur.

PiTEri: Kjo është e neveritshme. Është... e tmerrshme.
XhEri: Por kam gjetur një mënyrë për ta mbajtur larg. Kur më flet, kur 

më ngjitet pas trupit dhe murmurit për dhomën e saj dhe për mua 
që duhet të shkoj atje, unë vetëm i them: por, e dashura ime, nuk 
të mjaftoi e djeshmja dhe e pardjeshmja? Atëherë ajo hutohet, 
picërron sytë e saj të vegjël, lëkundet pak dhe pastaj, Piter – dhe 
ky është çasti kur unë mendoj se ndoshta po bëj diçka të mirë 
në atë shtëpi të sikletshme...  Një buzëqeshje torollake fillon të 



formohet në fytyrën e saj pa shprehje dhe ajo zgërdhihet e ofshan 
kur mendon për të djeshmen dhe të pardjeshmen, dhe beson dhe 
rijeton atë që nuk ka ndodhur kurrë. Pastaj ajo i bën shenjë asaj 
monstrës së zezë, që qen i thënçin dhe shkon në dhomën e saj. 
Dhe unë jam i sigurt deri në takimin tonë të ardhshëm.

PiTEri: Është kaq ... e pabesueshme. E kam të vështirë të besoj se ka 
njerëz të tillë. 

XhEri  (Me një përqeshje të lehtë): Për këtë duhet shkruar, apo jo?
PiTEri  (Seriozisht): Po.
XhEri: Dhe realiteti është më i mirë se fiksioni. Ke të drejtë, Piter. Mirë, 

ajo që desha të tregoja ka lidhje me qenin. Po ta tregoj tani.
PiTEri  (Nervoz): Ah, po, qeni.
XhEri: Mos ik. Nuk ke ndërmend të ikësh, apo jo?
PiTEri: Eh...jo, them se jo. 
XhEri  (Sikur një fëmije): Sepse pasi të kem treguar për qenin, a e di 

çfarë? Pastaj... pastaj do të tregoj se çfarë ndodhi në zoopark.
PiTEri  (Duke qeshur lehtë): Ti je...je plotë me tregime, apo jo?
XhEri: Nuk ke pse më dëgjon. Askush nuk po të mban këtu. Mos e 

harro këtë. Mbaje mend.
PiTEri  (I irrituar): E di. 
XhEri: E di? Mirë. (Fjalim i gjatë në vazhdim, mua më duket se duhet 

bërë me shumë veprim, që të arrijë efekt hipnotik mbi Piterin, por 
edhe mbi audiencën. Disa veprime të caktuara janë sugjeruar, 
por regjisori dhe aktori që luan Xherin duhet të bëjnë atë që 
është më e mira për punën e tyre) NË RREGULL. (Sikur të 
lexonte në një billbord)  HISTORIA E XHERIT DHE QENIT! 
(Sërish i natyrshëm) Ajo që do të të tregoj, ka të bëjë me atë se si 
nganjëherë duhet të kalosh një disatncë të gjatë jashtë rruge, që 
pastaj të mund të kthehesh më shpejtë aty ku duhet, ose ndoshta 
unë vetëm mendoj që ka të bëj me këtë. Por, kjo është arsyeja 
për të cilën shkova në zoopark sot dhe pse eca nga veriu... Drejt 
veriut, më mirë ...derisa arrita këtu. Në rregull. Qeni më duket 
se të tregova është njëfarë bishe monstruoze e zezë: një kokë 
e stërmadhe, veshë të vegjël dhe sy...të përgjakur, të infektuar, 
ndoshta; dhe në trup mund t’i dallosh brinjët përmes lëkurës. 
Qeni është i zi, krejt i zi, përveç syve të përgjakur, dhe ...po ... 
një plagë të hapur në...putrën e përparme të djathtë, edhe ajo 
e kuqe. Dhe, oh po, monstra e mjerë, që unë mendoj se është 
shumë plak... duket që është i keqpërdorur... gati gjithmonë ka 
një ereksion... ashtu diçka. Edhe atë e ka të kuq. Dhe... çfarë 
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tjetër?...Oh, po, ka edhe ngjyrë gri- të verdhë e bardh kur zbulon 
dhëmbët. Kështu: grrrrrrrrrrr! Kështu bëri kur më pa për herë 
të parë... ditën që u vendosa aty. Më shqetësoi ajo kafshë që 
në minutën e parë që e takova. Tani, kafshët nuk më ngjiten si 
Shën Françeskos, që mbante gjithmonë zogj rreth vetes. Dua të 
them se kafshët janë indiferente ndaj meje... ashtu si njerëzit. 
(Buzëqesh lehtë) ...më të shumtën e kohës. Por ky qen nuk ishte 
indiferent. Qysh në fillim ai hungërinte, pastaj më hidhej, që të 
më kapte njërën nga këmbët e mia. Jo se ishte i egër, e di, ishte 
i lodhtë, që i merreshin këmbët, por dhëmbët i kishte. Vraponte 
duke iu marrë këmbët, por unë gjithmonë largohesha. Njëherë 
ma shkëputi një copë të këmbës së pantallonave, shikoje, mund 
ta vëresh këtu ku është arnuar. Këtë ma bëri ditën e dytë që 
u vendosa aty...por unë ia futa shkelm dhe vrapova shpejt 
shkallëve dhe mbaroi me kaq. (Mendon) Unë ende nuk e di se 
si qiraxhinjtë e tjerë ia dalin me të, por e di se çka mendoj unë 
për këtë punë. Unë mendoj se ai merret vetëm me mua. Kështu 
është. Sidoqoftë, kjo zgjati më shumë se një javë, sa herë hyja, 
por kurrë kur dilja. Qesharake. Ose, ishte për të qeshur. Unë 
mund të merrja plaçkat e të flija në rrugë, qeni kujdesej për të 
gjitha. Mirë, unë mendova për këtë një ditë kur isha në dhomën 
time, një nga herët që kisha ikur shkallëve dhe atëherë mendova. 
Vendosa: së pari, do ta vrisja qenin me dashamirësi, dhe nëse kjo 
nuk do të funksionojë...thjesht do ta vrisja.

 (Piteri stepet)

 Mos reago Piter, vetëm dëgjo. Kështu, të nesërmen shkova dhe 
bleva një qese me hamburgerë, të mesëm, pa keçap, pa qepë dhe 
rrugës për në shtëpi i hodha bukët dhe mbajta vetëm mishin. Kur 
shkova te banesa qeni po më priste. E hapa përgjysmë derën, që 
të çon në korridorin e hyrjes dhe aty ishte, duke më pritur. Ashtu 
dukej. Hyra me shumë kujdes dhe unë kisha hamburgerët, të 
kujtohet, hapa qesën dhe e lëshova mishin poshtë, disa metra 
nga qeni që po më hungëronte. Kështu! Hungëronte, ndaloi 
hungërimën, nuhati, u afrua ngadalë, pastaj më shpejt, pastaj 
edhe më shpejt drejt mishit. Mirë, kur arriti aty, u ndal, më 
shikoi, unë i buzëqesha, por me droje, më kupton. E afroi turirin 
te hamburgerët, mori erë, nuhati dhe pastaj: raghhhhhhhhhh! 
Kështu....i shqeu ato. Dukej sikur nuk kishte ngrënë kurrë 



asgjë gjithë jetën, përveç plehrave. Që mund të jetë shumë e 
vërtetë. Nuk besoj se pronarja ha gjë tjetër përveç plehrave, 
por ai hëngri të gjithë hamburgerët pothuaj me një gojë. Dhe 
fyti i tij tingëllonte si i një gruaje. Pastaj, pasi e mbaroi mishin, 
hamburgerët, dhe u përpoq ta hante edhe letrën, u ul dhe më 
buzëqeshi. Unë them se buzëqeshi. Unë e di, macet buzëqeshin. 
Ishte shumë mirënjohës për disa çaste. Pastaj BAM, hungëriu 
dhe m’u vërsul përsëri. As këtë herë nuk më kapi. Kështu 
shkova lartë dhe u shtriva në shtrat dhe nisa të mendoj për qenin 
përsëri. Të them të vërtetën, u ofendova dhe isha i tërbuar nga 
inati. Ishin gjashtë hamburgerë shumë të mirë, që nuk kishin 
aq shumë mish derri sa për t’i neveritur . U ofendova, por pas 
pak, vendosa ta provoja edhe për disa ditë. Nëse e mendon mirë, 
ai qen kishte diçka që e bënte të arrinte deri në antipati. Me 
të vërtetë. Dhe unë pyesja veten nëse mund ta përballoja këtë 
antipati. E provova edhe pesë ditë të tjera, por ishte gjithmonë 
e njëjta: nuhat, afrohu, kullufitë, Raghhhhhhhhhhhh. Buzëqesh, 
hungëron , BAM. Mirë, tani, Avenyja Columbus ishte mbushur 
me hamburgerë dhe unë isha më pak i ofenduar se sa i neveritur. 
Kështu, vendosa ta vras qenin. 

 (Piteri ngre dorën për protestë) 

 Oh, mos u alarmo kaq shumë, Piter, nuk ia dola. Ditën që u 
përpoqa ta vras qenin, bleva vetëm një hamburger dhe atë, një 
porcion helmi që unë mendova se është vdekjeprurës. Kur bleva 
hamburgerin i thashë atij njeriut që të mos mundohej për bukën. 
Ajo që më duhej ishte mishi. Prita nga ai të reagonte, si p.sh.: 
“Ne nuk shesim hamburger pa bukë” ose “Do ta hash jashtë këtë, 
n’dorë?”, por jo. Ai buzëqeshi me dashamirësi, e mbështolli 
hamburgerin me letër si zakonisht dhe tha: “ Një kafshatë për 
mackën tënde?” Unë desha t’i them: “Jo, jo. Është pjesë e një 
plani për të helmuar një qen që e njoh. Por nuk mund të thuash 
një qen që e njoh, pa tingëlluar qesharak. Kështu që thashë me 
zë paksa të lartë, kam frikë edhe shumë formalisht: “Po. Një 
kafshatë për mackën time.” Njerëzit i hapën sytë. Kështu ndodh 
gjithmonë kur unë përpiqem t’i thjeshtësoj gjërat. Njerëzit i 
hapin sytë. Nuk shikojnë as andej, as këndej. Kështu. Rrugës 
për në banesë, me duar e bëra brum hamburgerin me helmin dhe 
ndjeva sa trishtim, po aq edhe neveri. Hapa derën e korridorit 
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të hyrjes dhe aty ishte monstra, duke pritur të merrte ofertën 
dhe pastaj të më vërsulej. Maskarai i gjorë. Kurrë nuk e mori 
vesh se momenti kur ai buzëqeshte, para se të më vërsulej, më 
jepte kohë për të ikur. Por, ja ku ishte, ligësia me një ereksion, 
duke pritur. Lëshova në tokë kafshatën e helmuar, u nisa kah 
shkallët dhe vështrova. Kafsha e gjorë e kullufiti ushqimin si 
zakonisht, buzëqeshi, gjë që gati më sëmuri, pastaj BAM. Por 
unë ika me sprint shkallëve, si zakonisht dhe qeni nuk më kapi, 
si zakonisht. Dhe kjo bëri që bisha të sëmurej për vdekje. E dija 
këtë sepse ai nuk më priste më dhe ngaqë pronarja u kthjellua. 
Ajo më ndali në korridor mbrëmjen e tentativës për vrasje dhe 
më tregoi se Zoti i kishte dhë në një goditje fatale qenushit të saj. 
Kishte harruar epshin dhe sytë e saj për herë të parë ishin krejt 
të hapur. Dukeshin si sytë e qenit. Ajo m’u qa dhe më kërkoi që 
të lutesha për kafshën. Doja t’i thosha: zonjë, unë kam arsyet e 
mia për t’u lutur: mbretëresha me ngjyrë, familja portorikane, 
personi në dhomën përballë që nuk e kam parë kurrë, gruaja që 
qan mbyturazi prapa derës së saj të mbyllur dhe të gjithë njerëzit 
e tjerë, në të gjitha banesat e përbashkëta, kudo; veç kësaj zonjë, 
nuk e kuptoj se si duhet të lutem. Por...për t’i thjeshtuar gjërat... 
i thashë asaj se do të lutesha. Ajo i hapi sytë. Më tha se isha 
gënjeshtar dhe se unë ndoshta kisha dëshirë që qeni të ngordhte. 
Unë i thashë dhe këtu kishte shumë të vërtetë, se nuk doja që 
qeni të ngordhte. Nuk doja, dhe jo vetëm sepse unë e kisha 
helmuar qenin. Kam frikë se më duhet t’ju them se unë doja që 
qeni të jetonte për të parë se kah do të shkonte marrdhënia.

 (Piteri tregon paknaqësinë e tij në rritje dhe një antagonizëm, 
që vjen e e zmadhohet)

 Të lutem kupto, Piter, kjo është e rëndësishme. Duhet të 
më besosh, është e rëndësishme. Ne duhet ta dimë efektin e 
veprimeve tona. (Tjetër rënkim i thellë) Eh, sidoqoftë, qeni u 
përmirësua. As që e mora vesh se si, veç nëse ai ishte pasardhës 
i qenit që ruante portat e ferrit ose të ndonjë vendi të tillë. Nuk 
jam i mirë në mitologji. (E rrokjezon fjalën mit-o-logji) Po ti?

 (Piteri futet në mendime, por Xheri vazhdon)

 Sidoqoftë, edhe ti e humbe pyetjen që vlen tetë mijë dollarë, 



Piter; sido që të jetë, qenit iu kthye shëndeti dhe pronares iu kthye 
etja, që s’kishte pse të ndryshonte pas shpëtimin e ham-hamit. 
Kur  po kthehesha në shtëpi pasi pashë një film në kinemanë e 
Rrugës 42, një film që e kisha parë, ose një që ishte pak a shumë 
i ngjashëm me të tjerë që kisha parë, pasi pronarja më tha se 
qenushi ndjehej më mirë, unë shpresoja shumë se qeni po më 
priste. Unë isha... eh, si mund ta shpreh...i joshur? ...i fascinuar? 
...jo, nuk e besoj...zemërthyer nga ankthi, pikërisht ashtu. Unë 
isha zemërthyer nga ankthi se do të përballesha me shokun tim, 
përsëri.

 (Piteri reagon me tallje)

 Po, Piter, shok. Kjo është fjala e vetme për këtë. Unë isha 
zemërthyer e të tjera për t’u përballur përsëri me mikun tim 
qen. Shkova te porta dhe hyra pa frikë, u afrova deri në mes të 
korridorit të hyrjes. Bisha ishte aty... më shikonte. Dhe, e di, dukej 
më mirë pas asaj telashes me me...  më mirë mos ta përmend. U 
ndala. E shikova, më shikoi. Besoj...besoj se qëndruam një kohë 
të gjatë ashtu... të qetë, si statuja...vetëm duke e shikuar njëri - 
tjetrin. Unë e shikoja më shumë në fytyrë se sa ai mua. Mund 
të them se unë mund të përqendrohem më gjatë në shikimin e 
fytyrës së një qeni, se sa një qen në shikimin e fytyrës sime, ose 
të kujtdo tjetër. Por gjatë atyre njëzetë sekondave, ose dy orëve, 
që ne shikuam njëri – tjetrin, krijuam një lidhje. Tani, kjo ishte 
çka kisha dashur të ndodhte: unë e doja qenin dhe doja që edhe 
ai të më donte. Isha përpjekur ta doja, isha përpjekur ta vrisja, 
të dyja ishin përpjekje të pasuksesshme. Unë shpresoja ... dhe 
vërtetë nuk e di pse prisja që qeni të kuptonte diçka, pak a shumë 
motivet e mia...Unë shpresoja se qeni do të më kuptonte. 

 (Piteri duket i hipnotizuar)   
 
 Kështu është... kështu është ...(Xheri ka një tendosje abnormale 

tani) Është kështu  sepse nëse nuk merresh me njerëzit, duhet 
të fillosh me diçka. Me kafshët! (Shumë më shpejt tani dhe si 
konspirativ) Nuk e sheh? Njeriu duhet të gjejë një mënyrë për 
t’u marrë me diçka. Nëse jo me njerëz...nëse jo me njerëz...
me diçka. Me një shtrat, me një buburrec, me një pasqyrë...
jo, kjo është shumë e vështirë, ky është një nga hapat e fundit. 
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Me një buburrec, me një...me një...me një çilim...një rrotë letre 
higjienike... jo, as me atë...edhe ajo është pasqyrë, gjithmonë 
kontrollon gjakderdhjen. E sheh sa e vështirë është të gjesh 
diçka? Me një qosh rruge dhe me shumë drita, me ngjyrat që 
reflektohen në rrugët e lagura si me vaj...me një tufë tymi, një 
tufë... tymi... me ...me letra pornografike, me një kuti të fortë...pa 
dry...me dashurinë, me të vjellat, me të qarat, me zemërimin se 
zonjushat e bukura nuk janë zonjusha të bukura, me atë se si të 
bësh para me trupin tënd është një akt dashurie – dhe unë mund 
të ta provoj këtë – me ulërimën për faktin se je gjallë, me Zotin. 
Si të duket kjo? Me Zotin që është një mbretëreshë me ngjyrë e 
veshur me kimono dhe që heq vetullat, që është një grua që qan 
me vendosmëri pas derës së saj të mbyllur...me Zotin, që siç më 
kanë thënë, ka shumë kohë që i ka kthyer shpinën  gjithçkaje...
me ...ndonjë ditë, me njerëz. (Xheri e nxjerr me vështirësi fjalën 
e fundit) Njerëz. Me një ide, me një koncept. Dhe ku më mirë, ku 
më mirë se sa në këtë justifikim poshtërues të burgut, ku mund 
të komunikojmë më mirë me një ide të thjeshtë e të vetme se sa 
në sallën e hyrjes? Ku? Ky do të ishte një fillim. Si mund të bësh 
më mirë një fillim...të kuptosh dhe të kesh mundësinë për t’u 
kuptuar...fillimi i një mirëkuptimi, se sa me...(Këtu Xheri duket 
se bie në një mundim gati grotesk) se sa me një qen. Kjo është: 
një qen. 

 (Këtu ka një qetësi që mund të zgjasë disa momente, pastaj Xheri 
i këputur e përfundon tregimin e tij)

 Një qen. Dukej një ide shumë e ndjeshme. Njeriu është miku më 
i mirë i qenit, mos harro. Kështu: qeni dhe unë e shikuam njëri 
– tjetrin. Unë më gjatë se qeni. Dhe ajo që unë pashë atëherë 
ka mbetur e pandryshuar. Saherë që qeni dhe unë shihemi me 
njëri tjetrin, të dy ndalemi aty ku jemi. Ne e shikojmë njëri – 
tjetrin me një përzierje trishtimi dhe dyshimi dhe pastaj shtiremi 
indiferentë. Ecim bri njëri – tjetrit të sigurt, ne kuptohemi. 
Është shumë e pikëllueshme, por ju duhet ta pranoni se ky është 
mirëkuptim. Ne kemi bërë shumë përpjekje për të krijuar lidhje 
dhe kemi dështuar. Qeni u është kthyer plehrave dhe unë i jam 
kthyer kalimit i vetmuar, por i lirë. Nuk i jam kthyer. Dua të 
them se unë kam fituar liri kalimi, nëse të humbësh kaq shumë 
do të thotë të fitosh. 



 Mësova se as dashamirësia, as egërsia, në vetvete, të ndara 
nga njëra – tjetra, nuk krijojnë ndonjë efekt përtej vetvetes 
dhe mësova se të dyja të kombinuara, së bashku, në të njëjtën 
kohë, janë një emocion mësimdhënës. Dhe ajo që fitohet është 
humbja. Dhe cili ishte rezultati: qeni dhe unë kemi arritur një 
kompromis, më shumë pazar, në të vërtetë. Ne as nuk duhemi, 
as nuk lëndohemi, sepse nuk mundohemi ta arijmë njëri – tjetrin. 
Dhe, përpjekja ime për ta ushqyer qenin ishte një akt dashurie? 
Dhe, ndoshta,  përpjekja e qenit për të më kafshuar nuk ishte 
një akt dashurie? Po ta keqkuptojmë kështu, mirë atëherë, pse e 
kemi shpikur fjalën dashuri në fillim?

 (Bëhet heshtje. Xheri shkon tek ulësja e Piterit dhe ulet aty. Kjo 
është hera e parë që Xheri ulet gjatë shfaqjes)

 Historia e Xherit dhe qenit: Fund!

 (Piteri është i heshtur)

 Mirë, Piter? (Xheri bëhet papritur gazmor) Mirë, Piter! Çka 
mendon, mund t’ia shes këtë tregim revistës “Reader’s Digest” 
dhe të fitoj ndonjë mijë dollarëshe për rubrikën “Personazhi 
më i paharrueshëm që kam takuar ndonjëherë”, ë? (Xheri është 
gjallëruar, por Piteri është i trazuar) Oh, tani, Piter, më thuaj 
çfarë mendon.

PiTEri  (I mpirë): Unë ...unë nuk di çka ...Nuk besoj se... (Tani gati duke 
qarë) Pse m’i tregove të gjitha këto?

XhEri: Pse jo?
PiTEri: Nuk kuptoj.
XhEri  (I tërbuar, por duke pëshpëritur): Kjo është gënjeshtër.
PiTEri: Jo, jo. Nuk është.
XhEri  (Qetë): U mundova të ta sqaroj derisa po tregoja. Tregova 

ngadalë, e gjitha kjo ka të bëj me...
PiTEri: Nuk dua të dëgjoj më! Nuk të kuptoj ty, as pronaren e vendbanimit 

tënd, as qenin e saj...
XhEri: Qenin e saj? Mendoja se ishte imi...Jo, jo, ke të drejtë. Qeni 

është i saj. (Shikon Piterin me vëmendje, e tund kokën) Nuk 
e di çka po mendoja; sigurisht ti nuk e kupton. (Monoton, i 
lodhur) Unë nuk jetoj në bllokun tënd, nuk jam martuar me dy 
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papagaj, apo çfarëdo që të jetë zgjidhja jote. Unë jam një klient 
i përkohshëm dhe shtëpia ime janë banesat e neveritshme në 
Anën Perëndimore të New Yorkut, që është qyteti më i madh në 
botë. Amen!

PiTEri: Më...vjen keq; nuk desha të ...
XhEri: Harroje. Ma merr mendja se ti nuk di çfarë të bësh më mua, ë?
PiTEri  (Me shaka): Ne botuesve na ndodhë gjithçka. (Nënqesh)
XhEri: Je komik. (Qesh me zor) E di këtë? Ti je shumë... person plot 

humor.
PiTEri  (Me modesti, por i kënaqur): Oh, tani, jo edhe aq. (Ende 

nënqesh)
XhEri: Piter, unë të shqetësoj apo të bëj konfuz?
PiTEri  (Lehtësisht): Eh, më duhet të pranoj se kjo nuk ishte pasditja që 

kisha paraparë.
XhEri: Do të thuash se unë nuk jam zotëria që prisje.
PiTEri: Nuk po e prisja askënd.
XhEri: Jo, nuk e di a po prisje. Por ja që unë jam këtu dhe nuk po iki.
PiTEri  (Shikon orën e dorës): Mirë, ti mund të mos ikësh, por unë duhet 

të jem në shtëpi shumë shpejt. 
XhEri: Oh, tani, rri edhe pak.
PiTEri: Vërtet duhet të shkoj në shtëpi, shiko...
XhEri  (E gudulis Piterin me gishta në brinj): Oh, hë, tani. (Piteri 

guduliset shumë. Ndërsa Xheri vazhdon ta gudulisë, zëri i bëhet 
fals)

PiTEri: Jo, unë...ohooooh! Mos ! Mos pra, mos! Stop! Stop! Ohhhoooo, 
jo,jo.

XhEri: Rri pra.
PiTEri  (Ndërsa Xheri e gudulis): Oh, hihihihhi... Duhet të shkoj. Unë, 

hihihihihihhi. Më në fund, stop, stop! Hihihihihih, më në fund 
papagajt do të jenë duke përgatitur darkën së shpejti. Hi, hi. 
Dhe macet po shtrojnë tryezën. Stop, mos, dhe, dhe... (Piteri 
është palosur në dysh tani) ...dhe ne po...hihihihihih...uh...
hohohooho... (Xheri ndal gudulisjen ndaj Piterit, por kombinimi 
i gudulisjes me humorin e tij të krisur ka bërë Piterin të qesh 
gati me histeri. Ndërkohë që e qeshura e tij vazhdon, pastaj bie, 
Xheri shikon me një buzëqeshje të shtangur të çuditshme)

XhEri: Piter?
PiTEri: Oh, hahahahahahahahah. Çka? Çka?
XhEri: Dëgjo tani.
PiTEri: Oh, hohoho. Çka? Çka  Xheri? Oh, Zot!



XhEri  (mistershëm): Piter, a do ta dish se çfarë ndodhi në zoopark?
PiTEri: Ah, ha,ha. Çka? Oh, po në zoopark. Oh, ho,ho,ho. Eh, unë pata 

zooparkun tim për një çast... hihi, papagajt që përgatisin darkën 
dhe ...ha, ha, çkado që të ishin...

XhEri  (Qetë): Po, ishte shumë komike, Piter. Nuk e prisja. Por do të 
dish se çfarë ndodhi në zoopark, apo jo?

PiTEri: Po, po, patjetër. Më trego çfarë ndodhi në zoopark. Oh, Zot. Nuk 
e di se çka ndodhi me mua.

XhEri: Tani do t’ju lejoj të hyni në atë që ndodhi në zoopark. Por së pari 
duhet të të tregoj se pse shkova në zoopark. Shkova në zoopark 
për të mësuar më shumë për mënyrën se si njerëzit bashkëjetojnë 
me kafshët dhe mënyrën se si kafshët bashkëjetojnë me njëra – 
tjetrën, por edhe me njerëzit. Kjo mund të mos ishte një provë 
e drejtë, përderisa na ndanin hekura, përderisa të gjitha kafshët 
nga njëra – tjetra ndaheshin me hekura dhe të gjithë njerëzit nga 
kafshët, si gjithmonë. Por, përderisa është zoopark, duhet të jetë 
ndryshe. (Ai e godet Piterin në krah) Shtyju! 

PiTEri  (Miqësisht): Më fal, nuk ke mjaft vend? (Ai rrëshqet pak)
XhEri  (Buzëqesh lehtë): Epo, të gjitha kafshët janë atje dhe të gjithë 

njerëzit janë atje dhe është e diel dhe të gjithë fëmijët janë atje. 
(Ai e shtyn Piterin fort) Shtyju!

PiTEri  (Me durim, por ende miqësor): Në rregull. (Ai shtyhet edhe pak 
dhe Xheri ka të gjithë vendin që mund t’i duhet)

XhEri: Dhe është ditë e nxehtë sot, kështu që edhe i gjithë kutërbimi 
është atje, dhe të gjithë shitësit e balonave dhe të gjithë shitësit 
e akulloreve dhe të gjitha fokat lehin dhe të gjithë shpendët 
këlthasin. (E shtyn më me forcë) Shtyju!

PiTEri  (Duke u nervozuar): Shiko, sa shumë vend ke! (Por ai shtyhet 
edhe më shumë dhe tani është strukur në skaj të ulëses).

XhEri: Dhe unë jam atje dhe është koha e ushqimit në shtëpinë e luanëve 
dhe kujdestari i luanëve hyn në kafazin e luanit, në njërin nga 
kafazët e luanëve dhe ushqen njërin nga luanët. (I bie fortë me 
grusht në krah Piterit) Shtyju!

PiTEri  (Shumë i nervozuar): Nuk kam ku të shkoj më dhe mjaft më 
godite. Çfarë halli ke?

XhEri: A do ta dëgjosh tregimin? (I bie sërish Piterit me grusht në 
krah) 

PiTEri  (I befasuar): Nuk jam shumë i sigurt! Sigurisht nuk dua të më 
godasin me grusht në krah. 

XhEri  (Grushton sërish krahun e Piterit): Kështu? 
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PiTEri: Boll! Çfarë halli ke?
XhEri: Jam i çmendur, bastard!
PiTEri: Kjo nuk është qesharake.
XhEri: Dëgjo, Piter. Unë e dua këtë stol. Ti shko e ulu në atë stolin atje 

dhe nëse sillesh mirë do të tregoj vazhdimin e tregimit. 
PiTEri  (I shqetësuar): Por... për çka? Çka ke? Pastaj, nuk e kuptoj se 

pse duhet ta lëshoj këtë ulëse. Unë ulem në këtë ulëse gati çdo të 
diele pasdite, kur është mot i mirë. Është e veçuar, këtu nuk ulet 
kurrë askush, kështu që e kam për vete. 

XhEri  (Butësisht): Ik nga ky stol, Piter, e dua unë.
PiTEri  (Gati për të shpëthyer): Jo.
XhEri: Të thashë se e dua unë këtë ulëse dhe do ta marr. Tani shko 

atje.
PiTEri: Njerëzit nuk mund të kenë gjithçka që duan. Ti duhet ta dish 

këtë. Është rregull. Njerëzit mund të kenë një pjesë të atyre që 
duan, por nuk mund të kenë gjithçka.

XhEri  (Qesh): Imbecil! Ti je i trashë nga mendja.
PiTEri: Pusho!
XhEri: Ti je kastravec. Shko shtriju për tokë.
PiTEri  (Energjik): Dëgjo këtu ti. U mora me ty gjithë pasditen.
XhEri: Jo tamam.
PiTEri: Mjaft gjatë. U mora me ty mjaft gjatë. Të dëgjova sepse 

dukeshe..., sepse mendova se kishe nevojë të flisje me dikë.
XhEri: Ti i thua gjërat mirë, me masë dhe prapë...oh, cila është fjala që 

duhet të përdor unë për ta thënë si duhet... Krisht, ti më tërbon ... 
largohu dhe më jep ulësen time. 

PiTEri: Ulësja ime.
XhEri  (E shtynë Piterin dhe gati sa e hedh nga ulësja): Hiqmu sysh!
PiTEri  (Duke rimarrë vendin e tij): Të marrtë dre...qi. Kjo është e 

tepërt! Të durova shumë. Nuk do ta lëshoj këtë ulëse; nuk do 
ta marrësh dhe pikë! Tani largohu! (Xheri gërhet por nuk lëviz) 
Largohu të thashë! (Xheri nuk lëviz) Largohu prej këtu. Po qe 
se nuk largohesh...je një bythë...ja se çka je...Po nuk u largove, 
do ta thërras policinë, ata të përzënë. (Xheri qesh dhe rri) Të 
paralajmëroj, do ta thërras policinë.

XhEri  (Butësisht): Nuk ke për të gjetur policë këndejpari; janë të 
gjithë në Anën Perëndimore të parkut duke ndjekur xixëllonjat 
nëpër pemë ose nëpër kaçuba. Kaq dijnë të bëjnë ata. Ky është 
funksioni i tyre. Kështu që bërtit sa të duash, s’ke për të marrë 
gjë të mirë.



PiTEri: Policia! Të paralajmëroj, do të arrestojnë. Policia! (Pauzë) 
Thashë policia! (Pauzë) Ndjehem qesharak.

XhEri: Ti dukesh qesharak; një burrë që bërtet për policinë një pasdite 
të bukur të diele në park, kur nuk po të ngacmon askush. Sikur 
një polic të mbaronte punën e tij dhe të vinte këndej, mund të 
ndodhë të të fusë brenda si të çmendur.

PiTEri  (Me neveri dhe pafuqi): O Zot i madh, unë erdha këtu vetëm për 
të lexuar dhe tani më kërkon të lëshoj ulësen. Ti je i marrë.

XhEri: Hej, kam lajme për ty, siç thuhet në këso raste. Unë jam në ulësen 
tënde të çmuar dhe ti kurrë më nuk ke për ta pasur tënden.

PiTEri  (Me tërbim): Shiko ti, largohu nga ulësja ime. Nuk dua t’ia di 
nëse ka kuptim apo jo. Unë e dua këtë ulëse për vete. Unë dua të 
largohesh nga ajo.

XhEri  (E tallë): Au...Shiko kush është i marrë?
PiTEri: Largohu!
XhEri: Jo.
PiTEri: Të paralajmëroj!
XhEri: A e di sa qesharak dukesh tani?
PiTEri  (Inati dhe ndrojtja e kanë pushtuar): S’ka rëndësi. (Gati qan) 

Largohu nga ulësja ime!
XhEri: Pse? Ti ke gjithçka që do në këtë botë. Ti më tregove për shtëpinë 

tënde dhe për familjen tënde dhe për zooparkun tënd të vogël. Ti 
ke gjithçka dhe tani do këtë ulëse. A luftojnë burrat për gjëra të 
tilla? Më thuaj Piter, a është kjo ulëse, kjo copë hekuri dhe druri, 
nderi yt? Është kjo gjëja në botë për të cilën ti do të luftoje? 
Mund të mendosh diçka më absurde?

PiTEri: Absurde? Shiko, nuk kam ndërmend të flas me ty për nder, as 
të përpiqem të ta sqaroj ty këtë çështje. Pastaj nuk është çështje 
nderi, por edhe sikur të ishte, ti nuk do ta kuptoje.

XhEri  (Me përbuzje): Ti as që e ke idenë çka po thua, apo jo? Ndoshta 
kjo mund të jetë e hera e parë në jetë që ti ke pasur diçka më 
të mundimshme për të përballuar se sa t’u ndërrosh kutinë 
higjienike maceve tua. Budalla! Nuk e ke idenë, as më të voglën 
ide, se për çfarë kanë nevojë njerëzit e tjerë.

PiTEri: Oh, djalë, dëgjo. Ti nuk ke nevojë për këtë ulëse, kjo është e 
sigurt.

XhEri: Po, po, kam.
PiTEri  (Duke u dridhur): Unë vij këtu prej vitesh. Kam pasur orë shumë 

të këndshme, kënaqësi të mëdha, bash këtu. Dhe kjo është e 
rëndësishme për njeriun. Unë jam një njeri i përgjegjshëm dhe 
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jam i rritur. Kjo është ulësja ime. Dhe ti nuk ke të drejtë të ma 
marrësh. 

XhEri: Atëherë lufto për të. Mbroje vetën, mbroje stolin tënd.
PiTEri: Ti po më shtyn. Çohu dhe lufto!
XhEri: Si burrat?
PiTEri  (Ende i zemëruar): Po, si burrat. Nëse ngulë këmbë të më 

përqeshësh ende.
XhEri: Duhet të të vlerësoj për një gjë: ti je kastravec dhe shkurtëpamës, 

besoj...
PiTEri: Boll më!...
XhEri: ...por, e di siç thonë gjithmonë në televizion – ti e di – dhe vërtet 

mendoj, Piter, se ti ke njëfarë dinjiteti. Kjo më befason...
PiTEri: Boll!
XhEri  (Ngrihet me përtesë): Shumë mirë, Piter, do të ndeshemi për 

këtë ulëse, por ne nuk jemi as të barabartë. (Nxjerr dhe hap me 
klik një thikë të shëmtuar)

PiTEri  (Duke u ndërgjegjësuar papritur për situatën): Ti je i marrë! Ti 
je i çartur...Ti do të më vrasësh. (Por përpara se Piteri të ketë 
kohë për të menduar se çfarë të bëjë, Xheri e gjuan thikën te 
këmbët e Piterit)

XhEri: Ja ku e ke. Kape. Ti ke thikë dhe kështu jemi më të barabartë.
PiTEri  (I tmerruar): Jo.
XhEri  (Nxiton për tek Piteri, e kap për kravate. Piteri ngrihet. Fytyrat 

e tyre gati preken): Tani merre atë thikë dhe lufto me mua. Lufto 
për dinjitetin tënd, lufto për këtë ulëse të mallkuar.

PiTEri  (Duke u përpjekur të çlirohet): Jo! Lë...lëshomë të shkoj! Ndi...
ndihmë!

XhEri  (E godet me shpulla Piterin në çdo “luftim”): Lufto  bastard 
i mjerë. Lufto për këtë ulëse. Lufto për papagajt e tu. Lufto 
për macet tua. Lufto për dy vajzat tua. Lufto për gruan tënde. 
Lufto për burrërinë tënde, ti kastravec i vogël patetik (E pështyn 
Piterin në fytyrë) Ti nuk ishe i zoti as ta mbarsje gruan tënde me 
një fëmijë mashkull.

PiTEri  (Tërhiqet, me tërbim): Kjo është punë gjenetike, jo burrërie, 
mor...mor monstër. (Ai përkulet, merr thikën dhe  lëvizë pak 
mbrapa. Merr frymë rëndë) Po të jap edhe një shans të fundit. 
Ik prej këtu dhe më lerë të qetë! (Ai e mban thikën me dorë të 
shtrënguar, por të shtrirë para vetës, jo për të sulmuar, por për 
t’u mbrojtur)

XhEri  (Rënkon rëndë): Ashtu qoftë!



 (Me turr, ai i hidhet Piterit dhe ngulet në thikë. Tablo: për një 
çast heshtje e plotë, Xheri i ngulur në thikë, në fund të krahut 
të shtrirë të Piterit. Pastaj Piteri thërret, largohet prapa, duke 
e lënë thikën në trupin e Xherit. Xheri rri pa lëvizur, në vend. 
Pastaj edhe ai thërret dhe duhet të jetë britma e një kafshe të 
tërbuar, të plagosur për vdekje. Me thikën në trup, ai shkon 
duke iu penguar këmbët tek ulësja që Piteri e ka lënë të lirë. Ai, 
përplaset aty, ulur, përballë Piterit, me sytë e hapur në agoni, 
me gojë të hapur)

PiTEri  (Pëshpërit): Oh Zot, oh Zot, oh Zot... (Ai i përsëritë këto fjalë 
disa herë, shumë shpejtë. Xheri po vdes. Por tani shprehja e 
fytyrës së tij duket se ndryshon. Ai duket i relaksuar dhe ndërsa 
zëri i dridhet, nganjëherë me dhembje pikëlluese, të shumtën e 
kohës duket sikur po i shpëton vdekjes. Ai buzëqesh.)

XhEri: Faleminderit, Piter! Me të vërtetë tani. Faleminderit shumë! 
(Goja e Piterit mbetet e hapur. Ai nuk lëviz dot. Është shtangur) 
Oh, Piter, kisha kaq shumë frikë se mos të bëja të ikje. (Ai qesh 
si mundet) Ti nuk e di sa frikë kisha se mos ikje dhe më lije 
vetëm. Dhe tani do të të tregoj se çka ndodhi në zoopark. Besoj...
besoj se kjo është ajo që ndodhi në zoopark ... Besoj. Besoj se 
kur isha në zoopark vendosa të eci nga veriu....drejt veriut më 
sakt... derisa të të gjeja ty...ose dikë...dhe vendosa të flas me 
të...doja të të rrëfeja...dhe gjërat që do të të rrëfeja do të...Epo, 
kjo ishte. E shikon? Kjo ishte. Por... nuk e di...a mund ta kisha 
planifikuar gjithë këtë? Jo...jo, nuk mund ta kisha planifikuar, 
por mendoj se po, e kisha planifikuar. Dhe tani të kam treguar 
atë që doje të dije, apo jo? Dhe tani ti di gjithçka që ka ndodhur 
në zoopark. Dhe tani ti e di se çka do të shikosh në televizor 
dhe fytyrën për të cilën të tregova...Të kujtohet? Fytyra për të 
cilën të tregova...Fytyra ime, fytyra që po sheh tani. Piter...Piter? 
Piter...Të faleminderit! Unë erdha tek ti (Qesh shumë dobët) dhe 
ti më rehatove. I dashur Piter.

PiTEri  (Pothuaj i mekur): Oh Zot!
XhEri: Më mirë ik tani. Dikush mund të kaloj dhe ti nuk duhet të jesh 

këtu kur të vijë dikush.
PiTEri  (Nuk lëviz, por fillon të qaj): Oh Zot, oh Zot!
XhEri  (Mëse i lodhur tani, shumë afër vdekjes): Ti s’ke për t’u kthyer 

kurrë më këtu. Piter, ti je shpronësuar. Ti ke humbur ulësen tënde, 
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por ti e mbrojte nderin tënd. Dhe Piter, do të të them diçka. Ti 
në të vërtetë nuk je kastravec; në rregull, Piter, ti je kafshë. Edhe 
ti je kafshë. Por më mirë tani të ngutesh, Piter. Nxito! Më mirë 
ik...kupton? (Xheri nxjerr një mindil dhe me mundim të madh 
e me dhimbje fshin dorezën e thikës nga gjurmët e gishtave) Ik 
Piter! (Piteri fillon të largohet) Prit, prit, Piter. Merre librin...
librin. Ja këtu...pranë meje...tek ulësja jote...ulësja ime, më sakt. 
Eja, merre librin. (Piteri niset kah libri, por tërhiqet) Ngutu 
Piter. (Piteri vrapon për tek ulësja, rrëmben librin dhe tërhiqet) 
Shumë mirë, Piter, shumë mirë. Tani ik! (Piteri heziton për pak, 
pastaj ikën nga e majta e skenës) Ik...(Sytë e tij tash më janë 
mbyllur) Ik, papagajt e tu po përgatisin darkën... macet ... po 
shtrojnë tryezën... 

PiTEri  (Jashtë skene. Një britmë e mjerë): Oh Zot!
XhEri  (Sytë e tij janë ende të mbyllur. Ai tund kokën dhe flet me një 

kombinim mimike të përbuzjes dhe lutjes): Oh...Zot! (Ai vdes)

PERDJA

         Nga anglishtja: ben apolloni



drama Për mua, mirjam dhE Sandrin

Vetat:
Lon Dukagjini

Mirjam
Sandri 

Zoti Ivanaj

akTi i Parë

 (Natë e mjegullt. Nga larg bie një dritëz mbi bulevard dhe, fare 
në fund të skenës, një dritëz tjetër blu e bën shumë të lëvizshme mjegullën 
e cila, thuajse e ka burimin aty pranë diku. Fare në të djathtë të skenës, 
në gjysmerrësirë, në refleksionin e një dritëhije që bie nga anash, jo aq 
fuqishëm, vihet re fytyra e trishtuar e Lon Dukagjinit i cili me sa mundet 
troket në derën para tij duke thirrur disi në panik)

Haqif Mulliqi (Pejë, 1960), regjisor teatri 
dhe dramaturg, ka kryer studimet për Dra-
maturgji në Fakultetin e Arteve në Univer-
sitetin e Prishtinës. Tash është profesor në 

Universitetin e Prishtinës, në Universitetin e Tiranës dhe 
në Universitetin e Tetovës. Po ashtu, është anëtar i bor-
dit të PEN-it të Kosovës. Është doktorant në Qendrën për 
Studime Albanologjike në Tiranë. Ka marrë pjesë edhe 
në festivale botërore dhe është shpërblyer me çmime të 
rëndësishme. Është autor i disa dramave, si: Katër epole-
tat, Si e mposhta Musolinin, Parfumeria, Trenat, Një varr 
për majorin e mbretit, Asgjë veç Gjyzepes, The Kosowar, 
Sistola etj. Është përfshirë në antologjinë e dramës bash-
këkohore shqipe, botim i Ministrisë së Kulturës së Repub-
likës së Maqedonisë me dramën Sistola  (2008). Dramat e 
tij janë të përkthyera në mbi dymbëdhjetë gjuhë të huaja.Haqif Mulliqi
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loni: Zoti Ivanaj! Hapeni derën, zoti Ivanaj! Nuk mund të ma 
bëni këtë gjë sonte, zoti Ivanaj! Hapeni derën! 

zoTi ivanaj: Dera nuk hapet dot më për ty – as sonte as nesër. Kurrë 
më. 

loni: Kjo është e pabesueshme, zoti Ivanaj. Në fakt, është 
mosmarrëveshje. Ju lutem, zoti Ivanaj! Unë ju pandehja 
më shumë si mik sesa një qiradhënës të vërtetë. Unë 
kam kaluar nëntë vjet të plota në këtë banesë. Me juve. 
Ju lutem, zoti Ivanaj!

zoTi ivanaj: Unë e kam thënë tashmë fjalën e fundit. Dy javë të kam 
pritur për ta paguar borxhin, Lon. Dy javë të tëra, Lon 
Dukagjini. Dy. Të thash se nuk është kërcënim imi ky, 
por do të të nxjerr jashtë nëse nuk paguan më në fund të 
tërë atë borxh.

loni: Mirëpo... 
zoTi ivanaj: Gjashtë muaj me qira të papaguar! Ku ke parë ti kështu? 

Unë nuk jam bujtinë e komunës, Lon Dukagjini, dhe 
këtë ta kam thënë. E ke harruar?!

loni: Po, po, ma keni thënë, por ama. Hapeni derën, zoti 
Ivanaj. Ju lutem! Të bisedojmë edhe një herë. Të 
sqarohemi! Nuk mund të ma bëni këtë të zezë. Jam me 
ethe. Po digjem flakë. Në fillim të javës tjetër m’i kanë 
premtuar rrogat. E kuptoni?! Unë do ta shlyej borxhin 
tim. Gjithmonë e kam bërë. Vetëm sa të rregullohem ca. 
Pastaj edhe ai, automekaniku më ka premtuar të m’i japë 
paratë e makinës para Krishtlindjeve. Paratë e makinës 
së dëmtuar. Mjaft e kam pritur dhe unë. Të makinës që 
ma e solli vëllai nga Anglia. Edhe ndonjë ditë. 

zoTi ivanaj: “Edhe ndonjë ditë?” Hah! Është refreni yt tashmë i 
famshëm, ky, Lon Dukagjini. Refreni të cilin e dëgjoj 
katër muaj rresht. Për çdo ditë. Për çdo ditë. Jam lodhur, 
tashmë!

loni: Hapeni derën, ju lutem! Është një natë e ftohtë kjo, zoti 
Ivanaj! E mjegullt! Nuk mund të jeni kaq i pamëshirshëm, 
zoti Ivanaj! Hapeni derën, zoti Ivanaj, ju lutem! Hapeni! 
Është natë e ftohtë. Unë kam ethe! Ju e dini punën e 



bronkitit tim! Ju lutem, zoti Ivanaj, hapeni derën! Ju 
lutem!

zoTi ivanaj: Ta thashë edhe një herë, Lon se: “Dera nuk hapet dot më 
sonte”. 

loni: Mirëpo... 
zoTi ivanaj: Apo edhe do të hapet edhe një herë. 
loni: Ju faleminderit, zoti Ivanaj, ju falënderoj nga zemra! E 

dija se jeni një fisnik i njëmendët. Ju jeni një zotëri i 
vërtetë, ja ku jua them, i njëmendët. Ju faleminderit, zoti 
Ivanaj!

 
 (Hapet dera e apartamentit dhe shtati i zotit Ivanaj 

shquhet në kontrapunkt të dritës së fuqishme)

zoTi ivanaj: Gjashtë muaj, Lon. 
loni: E di. Por, ju premtoj se nuk do të bëhen shtatë, zoti 

Ivanaj. Ja ku e keni fjalën time. Pastaj ne jemi bërë si një 
familje e vetme tashmë. Thënë të drejtën unë nuk e besoj 
ta kem dikë tjetër pos juve në kryeqytet. Ju e dini këtë. 
Ju jeni personi im më i afërm. Mbase nuk jua kam thënë 
këtë ndonjëherë, por kështu kam menduar gjithmonë. 

zoTi ivanaj (me ironi): Ah! Do të më bësh të qaj. 
loni: Megjithatë. 
zoTi ivanaj: Paratë e kësaj qiraje i kam burim jete dhe ti e di shumë 

mirë këtë gjë. Ju e kuptoni gjendjen time. Kam shumë 
vjet invaliditeti dhe se nuk mund të punoj askund dhe 
asgjë. 

loni: E di, e di dhe më vjen keq, por. 
zoTi ivanaj: Keq?
loni: Ju lutem të më kuptoni zoti Ivanaj. Në fakt, ju e dini se 

do t’i paguaja të gjitha, por me ndodhi ajo fatkeqësia 
me makinë prej para pesë vjetësh. Ju betohem se 
automekaniku më tha se do të ma paguajë borxhin që 
më ka. Paratë e para i kam për ju. Unë jua di për nder për 
të gjitha, zoti Ivanaj. Për të gjitha, me një fjalë. Pastaj ju 
e dini se që nga aksidenti sa të brishtë e kam shëndetin. 
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Nga një atlet jam shndërruar në një rast të të sëmurit 
kronik. Një natë e ftohtë si kjo mund të jetë fatale për 
mua. Ju i keni para raportet e mjekëve! Fati ishte njerkë 
për mua, njerkë, zoti Ivanaj. Ndodh dhe kjo. Sido që 
të jetë, unë jua di për nder që e hapët derën edhe një 
herë, vërtet jua di për nder. Ju jeni vërtet njeri fisnik, zoti 
Ivanaj! Vërtet shpirtdëlirë. Burrë i pashoq.

zoTi ivanaj: Burrë?! E po burrat flasin vetëm një herë – e ke 
harruar?

loni: Një herë? Vetëm një herë?!
zoTi ivanaj: Po dhe kjo derë s’hapet më dot sonte, i dashur Loni. I 

dashur, Lon Dukagjini!
loni: Mirëpo. 
zoTi ivanaj: Tashti merre këtë bagazhin tënd, ngaqë, nuk e besoj dot 

se më do të kthehesh në këtë banesë. (Ia hedh një valixhe 
para këmbëve)

loni: Jo! Ju lutem! Ju lutem fort, zoti Ivanaj!
zoTi ivanaj (Kërruset poshtë dhe merr edhe një grusht librash, 

gazetash dhe revistash): Merri dhe këto me vete dhe 
shkofsh në ferr, sa paratë borxh më ngele. 

loni: Ju lutem! Ju lutem!
zoTi ivanaj: Natën e mirë (i hedh librat, gazetat, revistat dhe artikujt 

e ndryshëm të prerë nga gazetat)
loni: Zoti... 
zoTi ivanaj: Natën. (Ia përplas derën para hunde)
loni: Zoti Ivanaj! 

  (Fiket drita e zymtë që ndrit sadopak derën e shtëpisë)

loni: O Zot, ç’tmerr! 

 (Loni kthen kokën, i vështron librat dhe gazetat me dhembshuri, 
pastaj shpejt gjunjëzohet dhe nis t’i mbledhë. Derisa i mbledh 
ashtu me nguti nga fundi i skenës, në gjysmerrësirë dhe nga 
mjegulla që është rralluar tashmë, pranë dritës së bulevardit 
vihen re siluetat e Mirjam dhe Sandri. Sandri është i ulur në 



një karrocë invalidësh të cilën e shtyn nga pas Mirjam. Hijet e 
tyre janë të shpërndara dhe ata nuk shihen qartë. Këta për disa 
çaste e vështrojnë Lonin i cili përpiqet t’i palosë disi letrat e 
shpërndara) 

Sandri: Mirëmbrëma! 
loni (Në çastin kur ata nisen drejt Lonit, ky sikur i heton, ndalon 

t’i mbledhë librat, gazetat dhe revistat. Ngrihet ngadalë dhe 
i pasigurt kthehet drejt tyre. Vë dorën mbi ballë për t’i bërë 
strehë dritës ngaqë nuk i dallon qartë Mirjam dhe Sandrin): 
Mirëmbrëma!

 (Mirjam dhe Sandri bëjnë një përpjekje për të lëvizur pak më 
përpara, diku te drita e bulevardit, ku tashmë shihen me qartë, 
ai me mjekër, ndërsa Mirjam ka një kapelë të bukur në kokë. 
Sandri ka një mjekër të përkufizuar me shije dhe, që të dy kanë 
të veshur pallto të zeza)

mirjam: Jeni i vetmuar. Nuk ju kemi parë më herët.
loni: Mbase. Unë këtu jetoj. Në fakt këtu kam jetuar. Deri më sot. 

Deri sonte. Deri para pak çastesh, më saktë. Por, më bëhet se 
edhe unë juve për herë të parë po ju shoh.

Sandri (Me zë të thellë): Nuk e vini re ju askë, duket. Do të thotë se 
qenkeni i pastrehë?!

loni: Jo. Po. Në fakt, siç e shihni jam duke kërkuar strehim.
Sandri: Do të thotë ju jeni i pashtëpi?
loni: Siç duket juve ia qëlluat. (Me ironi) Athua si?!
mirjam: E pamë kur ju dëbuan jashtë. Zoti Ivanaj, ashtu quhet, apo 

jo?!
loni: Po. E kam mik.
Sandri: Mik???!!!
loni: Po. Si të them. Me të vërtetë ia teprova. Ai nuk ka faj.
mirjam: Ishte vërtet disi e pakëndshme kjo skenë juaja me mikun tuaj.
loni: Ah! Mos ma tregoni mua këtë gjë. Vetëm shpirti im e di se 

si jam ndjerë. Në fakt, se si ndjehem. Për mua asgjë nuk ka 
kaluar. Në fakt, unë jam këtu tek në fillim të tërës. E kuptoni?! 
Ky është vetëm prologu i situatës në të cilën ndodhem.

mirjam: Vërtet e dhembshme!
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Sandri: Groteske!
loni: Apo tragjikomedi!?
mirjam dhe Sandri: Urdhëro?! Si?!
loni: Mendoj: “e dhembshmja” dhe grotesku bashkëdyzohen në 

trillin e quajtur tragjikomedi – domethënë në atë ku njerëzit 
qeshin me dhimbjen e tjetrit. Apo siç do të thoshte Aristoteli. 

mirjam: Jeni dramaturg juve?!
Sandri: Apo regjisor?!
mirjam: Apo aktor?!
loni: Jo. Tashmë jam një i pastrehë. Në fakt, unë madje as që shkoj 

në teatër. Unë kam mbaruar për filozofi ndërsa kam punuar 
lloj-lloj punësh. Si gjithçka, me një fjalë, gjithçka: mësues, 
taksixhi, kamerier, banakier, sërish arsimtar, pastaj një muaj 
e gjysmë polic dhe çfarë jo. Dhe, nëse nuk më keqkuptoni, 
gjithmonë kam qenë disi i tërhequr. I ndruajtur. Mbase edhe i 
heshtur. Një njeri i çuditshëm që dëshiron të rrijë i vetmuar.

mirjam: Domethënë, njeri që ka dëshirë të mos bashkëbisedojë me të 
tërët.

loni: Po! E saktë.
mirjam: Zotëria i heshtur?
loni: Apo “zotëri heshtja”!, nëse urdhëroni juve.
Sandri: Kështu ju quajnë të tjerët?! Miqtë?! S’do mend. 
loni: Unë nuk kam miq. Po të kisha miq, pandehni se do të ndodhesha 

këtu i vetëm në pikë të natës, me një valixhe me plaçka 
personale dhe një krah librash dhe gazetash dhe shkrimesh të 
shkëputura prej tyre? Në fakt, kështu e kam ripagëzuar veten. 

Sandri: Si?
loni: Kështu de (ecën nga e majta), “Zotëri heshtja”!
mirjam: Ha-ha-ha. E çuditshme!
loni: Edhe (ecën nga e djathta) “Zotëri vetmia”! Në fakt, ky dhe ishte 

koncepti im prej një filozofi që nuk ka lënë punë pa punuar në 
faqe të dheut. 

Sandri: Cili?!
loni: Heshtja dhe vetmia. (Ecën nga e majta)
Sandri: Ndieni monotoni? 
loni (shkon nga e djathta): Më fal!



Sandri: Mendoj, shëtisni vërdallë. Monotonia ju cyt të mos ndaloni në 
një vend, apo jo?!

loni: Jo. (Shkon nga e majta) Mbase. (Kthehet nga e djathta) Nuk 
e di. Nuk e kam menduar këtë gjë. Kjo që po vërdallosem 
është një konflikt me temperamentin tim. Unë jam i qetë dhe i 
heshtur. Rëndom. 

Sandri: Dhe i heshtur?
loni (e shikon me dyshim): Prej nga e dini këtë gjë?
Sandri: Po ju vetë e thatë këtë!
loni: Unë?
Sandri: Po, i heshtur dhe i vetmuar, apo, siç thatë se ishit vetëpagëzuar 

në: “Zotëri heshtja” dhe “Zotëri vetmia”.
loni: Unë ta kem thënë këtë gjë.
Sandri: Po (E shikon Mirjam dhe kërkon edhe pohimin e saj)
mirjam: (Pohon me kokë) 
loni: Uau. Më bëhet se do të ripagëzohem tash e tutje në: “Zotëri 

llafazani”, apo jo?! Dhe, së fundit, kush jeni ju?
mirjam dhe Sandri: (Heshtin dhe e vështrojnë Lonin)
loni: Prej nga dolët këtu. Unë në këtë shtëpi, gjegjësisht në këtë 

lagje, kam jetuar nëntë vjet dhe asnjëherë nuk ju kam parë. 
Asnjëherë të vetme.

Sandri: Je i sigurt që nuk më ke parë ndonjëherë në jetën tënde?
loni (e shikon me një shikim pabesie): Po. Pse? Mbase.
Sandri: “Po”, apo “mbase”?
loni: Edhe po edhe mbase. Dhe, së fundit, përse më inspektoni kështu. 

Ju lutem më lini të qetë! (I shpëtojnë librat nga duart dhe 
shpërndahen në tokë. Ulet t’i mbledhë, por ngrihet rrëmbimthi 
në këmbë) Kush jeni ju?

Sandri: Ne?
loni: Po, ju?
mirjam: Ky është Sandri, ndërsa unë jam Mirjam. Ne jemi. 
Sandri (bën një ndërhyrje të hetueshme): Ne jemi vëlla e motër. 

Ne shëtisim natën. Qëkur më kanë lënë këmbët, ne shëtisim 
natën.

loni: Natën?!
Sandri: Nëpër heshtjen dhe vetminë tënde.
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loni: Nuk po ju kuptoj! Unë vërtet nuk po ju kuptoj.
mirjam: Ne jetojmë këtu afër. Në fqinjësi. Shumë afër, madje. Kemi 

shtëpinë tonë të përbashkët. Dolëm të shëtisim në këtë natë të 
errët dhe ju pamë. Në fakt, ne kishim keqardhje për atë që ju 
ndodhi.

loni: Për atë gjë groteske dhe tragjike, apo jo?
mirjam: Sido që të jetë. Sido që të jetë!
loni (Sërish gjunjëzohet dhe nis t’i mbledhë librat)
Sandri: As ju sikur nuk e doni vetminë, zoti Dukagjini!
loni (ndalon i habitur): “Zoti Dukagjini”?
Sandri: Lon Dukagjini, apo jo?
loni: Po, dora vetë, ama, prej nga e dini ju emrin tim. E thashë se ne 

nuk njihemi. E mbase as që jemi takuar ndonjëherë më parë. 
Vërtet e habitshme. Prej nga e dini emrin tim, ë? Kush jeni ju?

mirjam: Të thamë se unë jam Mirjam dhe ky është Sandri. 
Sandri: Ne jemi vëlla e motër.
mirjam: Ndërsa emrin tënd e mësuam, po nga ti. Ti na u prezantove 

vetë, apo jo? Besoj mos ta kesh harruar këtë gjë!
loni: Unë?
mirjam dhe Sandri: Po.
loni (mundohet ta rikthejë në mendje atë që e ka biseduar me të 

panjohurit)
mirjam: Gjithashtu të thamë se jetojmë këtu afër, shumë afër dhe se... 
Sandri: Se e kemi shtëpinë tonë të përbashkët.
loni: Po, kjo më kujtohet. Po, po, më kujtohet.
mirjam: Dolëm të shëtisim në këtë natë të errët dhe ju takuam juve. 
loni: Po, po, edhe këtë e biseduam.
Sandri: Në fakt, ne kishim keqardhje për atë që ju ndodhi. 
loni: “Për këtë gjë groteske dhe tragjike, apo jo?”, -  këtë e thashë 

unë!
mirjam: Sido që të jetë. Sido që të jetë!

  (Pushim i shkurtër)

Sandri: Që nga koha kur e kam humbur aftësinë e të ecurit, nuk e kam 
parapëlqyer që të dal për të shëtitur ditën. Gjithmonë kështu në 



mbrëmje, unë dhe Mirjam. Në mbrëmje kur ka më pak njerëz. 
Ashtu, më pak sy të zgurdulluar. Më pak kureshtarë, me një 
fjalë: fytyra me shprehje keqardhjeje. 

loni: Ashtu?
Sandri: Po.
loni: Unë në këtë shtëpi kam jetuar plot shtatë vjet e gjysmë. 

Shtatë e gjysmë. Gati tetë. Në fakt, nëntë. Dhe deri më tashti 
i kam ndërruar. Në fakt, e kam ndërruar vetëm një makinë. E 
kuptoni, isha shofer i ngathtë, por me pasion. Dhe, e kuptoni 
se si përfundojnë të gjitha këto – “krash”, “bam”, “bum” dhe 
s’ka më makinë. (Qesh) Ha-ha-ha. Mund ta paramendoni një 
filozof me timon në duar. Ju e dini që filozofët i quajnë edhe 
ëndërrimtarë, apo jo? Një ëndërrimtar me timon të makinës në 
dorë. (Qesh) Ha-ha-ha. Sa e çuditshme! Nuk e kuptoj se si mund 
të qesh njeriu që ka hallin tim! Një racë e çuditshme kjo jona, 
njerëzore apo jo? Qeshemi atëherë kur nuk duhet të qeshemi 
dhe qajmë atëherë kur nuk duhet të qajmë. (Kthehet nga Sandri 
me pamje serioze) Më ndjeni, po ju? Mendoj. Si të them. Ju, në 
luftë u lënduat?! Mendoj karroca. Invaliditeti. Më falni!

mirjam:  Jo.
Sandri: Po.

  (Loni i vështron habitshëm. Pason një heshtje e gjatë)

loni: Ju nuk keni frikë?
Sandri: Nga çfarë?
loni: Ashtu. Mendoj. 
Sandri: Shumica e njerëzve frikësohet nga kjo që më ka ndodhur mua. 

Njerëzit frikësohen edhe nga vdekja. Dhe për këtë askush nuk 
duhet ta ndjejë veten keq.

loni: E tashti nuk ju dhemb diçka?
Sandri: Po juve?
loni: Mua. Mua, gjithçka.
Sandri: E ku më saktësisht?
loni: Gjithçka. Gjithandej. Nuk mund të përcaktoj. Jam i drobitur. 

Siç duket po mplakem më shpejt seç duhet.
Sandri: Domethënë se jeni frikësuar seriozisht?
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loni: Nganjëherë nuk më bëhet vetëm se jam i sëmurë, por edhe se 
po mplakem shumë. Pastaj dhe kjo natë. E kuptoni, zoti Ivanaj, 
qiradhënësi im kishte të drejtë, por unë i përgjërohesha se do 
t’ia paguaja një ditë. E tashti është natë. Kuptoni: natë. Nesër 
mbase edhe do të gjej ndonjë zgjidhje. Apo edhe zoti Ivanaj do 
të ishte më i arsyeshëm. E kuptoni atmosferën e qeshur të dritës 
dhe këtë të zymtën të natës. E unë, ka kohë që nuk ndjehem 
mirë. (Kthehet andej nga shtëpia e zotit Ivanaj dhe thërret me 
zë). Zoti Ivanaj! Zoti Ivanaj!

  (Zoti Ivanaj e ndez dritën te dera) 

zoTi ivanaj (Nga brenda): Shko pirdhu filozof muti!

  (Loni ndihet në situatë të pakëndshme, kthehet nga Mirjam dhe 
Sandri i rrudhë krahët duke marrë pamjen e të pafajshmit apo 
viktimës së kësaj situate. Zoti Ivanaj e fikë dritën. Pason një 
heshtje pak më e gjatë)

loni: Ju, me siguri do të vazhdoni me shëtitjen tuaj?!
Sandri: Po, ju, çfarë do të bëni këtu?
loni: Do të pres. Kot. Kurrë nuk i dihet, apo jo? Mbase zoti Ivanaj 

ndërron mendjen!

  (Në këtë çast zoti Ivanaj ndez dritën mbi derë të shtëpisë, e hap 
derën me të shpejtë dhe i hedh edhe një nga librat e Lonit. Zoti 
Ivanaj e mbyll derën me të shpejtë. Ndërsa Sandri përpiqet të 
kërruset për ta marrë librin, por ndjen dhembje)

Sandri: Ah!

  (Mirjam dhe Loni me vrap kërrusen dhe e kapin librin. Por, në 
çastin kur e kapin librin duart e tyre takohen dhe kjo i cyt që 
për ndonjë çast edhe shikimet e tyre të bashkohen ngrohtësisht. 
Pastaj që të dy sikur e marrin veten dhe Loni ia lëshon librin 
në duar Mirjam, ndërsa ajo ia përcjell atë Sandrit. Sandri i 



shikon me një shikim dyshues edhe njërin, edhe tjetrin, pastaj 
lexon titullin e librit)

Sandri: “Lavdërim marrisë” nga Erazmo Roterdami. 
loni: Një libër interesant ku, shpeshherë në rolin e marrisë e kam 

identifikuar veten time – të vetëm dhe të heshtur. 
Sandri (e hap librin dhe lexon): “Bota mund të flasë për mua ç’të dojë 

/sepse e di se si Marria kalon keq edhe te më të marrët/, por 
unë megjithatë po ju them se vetëm unë jam e aftë t’i zbavit dhe 
perënditë edhe njerëzit!”

  (Pushim)

loni (disi i pikëlluar): Unë besoj se ju, megjithatë, do të vazhdoni në 
shëtitjen tuaj të zakonshme të natës.

Sandri: Po. Ke të drejtë, Lon. Lon Dukagjini. Iku kjo natë. Ç’natë e 
çuditshme! (Ia jep librin në dorë). Natën e mirë!

loni: Natën! 

  (Loni dhe Mirjam shikohen thellë në sy. Pastaj Sandri i bën me 
shenjë Mirjam që të kthehen andej nga kanë ardhur)

Sandri: Vazhdoni në heshtjen dhe vetminë tuaj, zoti Dukagjini!

  (Ata kthehen. Loni është i trishtuar. Dhe sapo largohen disa 
hapa, Loni nuk përballon dot dhe nis të thërrasë pas tyre)

loni: Hej! Hej ju të dy. Hej!!!

  (Sandri dhe Mirjam ndalojnë. Mirjam e kthen karrocën me 
Sandrin në drejtim të Lonit)

loni: Ju lutem më merrni me vete. Mos më lini vetëm në këtë heshtje! 
Hej, më merrni me vete!

(Errësim i plotë i skenës)
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akTi i dyTë

  (Dhoma e ditës e Mirjam dhe Sandrit. Ngjyrat e mureve janë 
disi më të hareshme. Në murin përballë, majtas, gjendet një orë 
e madhe e drurit. Në të djathtë të saj është dera që shpie jashtë 
apartamentit. Në të djathtë është një krevat i rregulluar, ndërsa 
në murin pranë tij janë të varura foto në kornizë. Në të majtë 
është një dritare me një perde të bardhë dhe të kuqe mbi. Në mes 
janë dy kolltukë dhe një tavolinë dhome. Ndërsa, në të djathtë 
të derës është bredhi i stolisur. Është nata e Krishtlindjeve. 
Loni është afruar fare pranë shtratit dhe vështron fotografitë 
në kornizë. Sandri qëndron aty pranë tryezës dhe nuk e shikon 
Lonin fare)

loni: Fotografi të hareshme. Çdokund së bashku; ti dhe Mirjam – 
Mirjam dhe ti.

  (Heshtje)

loni: Por, përse ju mungojnë fotot e fëmijërisë?

  (Sandri e kthen kokën shpejt, bëhet sikur dëshiron t’i thotë diç 
Lonit, pastaj sërish tërhiqet. E nxjerr një kuti me cigare dhe e 
ndez një)

loni: Duket se keni udhëtuar shumë dikur.
Sandri: Po. Udhëtonim. Dikur kur ishim të shëndoshë. Normalë.
loni: Më vjen keq! Më vjen keq që po hap tema të pakëndshme për 

të biseduar.
Sandri: S’ka gjë!

  (Heshtje)

Sandri: Ta hajë dreqi, ta hajë! Nuk më pëlqen kur e pres kështu. 
Gjithmonë e kam një shqetësim. Një makth. Kam frikë se një 
ditë Mirjam do të shkojë dhe nuk do të kthehet dot.



loni: Mirjam?! 
Sandri: Edhe kjo është femër. Është grua. Gratë janë të parashikueshme. 

Ato i tradhton durimi. Madje edhe atëherë kur mund të duken 
të lumtura pranë nesh. E, veçanërisht kur mungesën e lumturisë 
së tyre ua lexon çdo ditë në sy. Ç’fat! Mirjam do të vendosë që 
të ikë një ditë. E unë, çfarë të bëj unë? Unë që ia rrëmbeva 
padrejtësisht pesë vjetët e jetës së saj. Pesë vjet të tëra të 
shpresës se do të jetë e lumtur, mbase, një ditë. Kupton?!

  (Loni hesht)

Sandri: S’do mend se nuk e kupton. Ti je vetëm një filozof i dështuar. 
Filozofët botën e shohin brenda saj. Më thellë, apo jo?! Ndërsa 
realiteti përcëllon nga jashtë. Ajo që nuk mund të fshihet është 
jashtë. Ndërsa unë dhembjen ia shoh në sytë e saj. Pesë vjet 
murgërie, këtu. Pesëëëë.

loni: Unë besoj se ajo do të kthehet tashti! Iku në dyqan, apo jo?
Sandri: Kush?
loni: Ajo de, Mirjam!
Sandri: Mbase.

  (Pushim i shkurtër)

Sandri: Ulu atëherë Loni, ulu se edhe tashmë na je shndërruar si një 
anëtar i familjes, apo jo?!

loni: Unë, megjithatë, do të rregullohem dhe do të ik fill pas 
Krishtlindjeve me gjithë falënderimet e mia për ju dhe për Jezu 
Krishtin, i cili në prag të festës së shenjtë ju solli juve të më 
shpëtoni nga nata e acartë. Do t’ju jem mirënjohës përjetësisht. 
Isha me ethe. Një bronkit i fshehur që aktivizohet herë pas 
here. Përjetësisht. Mbase ma keni shpëtuar jetën, parmbrëmë. 
Nuk e di çfarë do të bëj atë natë kur zoti Ivanaj më shporri në 
rrugë. Oh, ç’njeri i pakuptueshëm doli! Çuditërisht. E pandehja 
si vëlla timin. Mbase edhe më shumë: si mik! E dini si thonë: 
vëllezërit nuk i zgjedh ti, por vetëm miqtë!

Sandri: Sido që të jetë, merre çajin tënd gri dhe ulu, Loni! Ulu! E nëse 
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Mirjam do të kthehet këtë herë, vërtet ia ka vlerë barra qiranë 
për ta pritur, apo jo?! Motrën e Gjergj Elez Alisë, apo jo?! 
Të ka vajtur ndonjëherë mendja te kjo legjendë. Tek unë dhe 
Mirjam, apo edhe Mirjam dhe unë – si të duash! Gjergji dhe e 
motra e tij, të cilën një natë të errët, gati befasisht, vjen Bajlozi 
për ta rrëmbyer. (E vështron me ngulm Lonin)

loni (ulet në kolltuk duke e shmangur shikimin nga Sandri): Thënë 
të drejtën - jo. Në fakt, unë këto gjëra i shoh disi më shumë.

Sandri: Si filozof, apo jo? Në esencat e tyre dhe reflektimet ideore. 
dhe, relativisht, me një fjalë. “Në qoftë se dikujt i duket se në 
fjalët e mia kanë më shumë paturpësi se të vërtetë, ejani pra t’i 
hedhim pak një vështrim jetës njerëzore, e atëherë të gjithë do 
ta keni të qartë se sa borxh më kanë dhe si më nderojnë të gjithë 
njësoj”. - DES. ERASMI ROT DECLAMATIO. LAVDËRIM 
MARRISË. 

loni (ngrihet në këmbë): Më vjen keq, por unë nuk do të doja që ju 
të keni ndonjë keqkuptim. Unë gjatë këtyre ditëve këtu jam 
përpjekur që të bashkëndjej me ju. Edhe me juve edhe me 
Mirjam. Jam përpjekur të familjarizohem me brengat tuaja 
dhe... 

Sandri: Lëre, lëre tashti! Nuk kam nevojë për mëshirim të këtillë as 
dhembje të huaj. 

loni: Shpresoj të mos më keqkuptoni, por duke qëndruar më pranë 
jush, unë besoj se ju kam njohur disi më mirë. Mbase shumë më 
mirë sesa dikush tjetër që do ta pretendonte këtë nga largësitë, 
dhe jam pyetur sa e sa herë në heshtje: pse kështu luan Krijuesi 
ynë me njerëzit dhe fatet e tyre! 

Sandri: Të thashë se nuk më pëlqen që dikush të shprehë keqardhje për 
mua e as ndjenja mëshire. 

loni: Mirëpo... 
Sandri: Edhe nëse një ditë Mirjam do të shkojë për të mos u kthyer, 

unë, megjithatë, do ta pres. Po, po, do ta pres. Unë e kam bërë 
planin e pritjes. Do të qëndroj këtu dhe do ta survejoj derën kur 
të hapet. Kjo ka ndodhur. Gratë dinë të të ikin nga jeta dhe të ta 
boshatisin atë, dhe të të kthehen në jetë duke ta rikthyer sërish 
ankthin dhe frikën se do ikin sërish. Plani i survejimit të derës, 



mbase edhe s’është ndonjë plan, por nuk kam ndonjë zgjidhje 
tjetër. As mundësi. Unë nuk mund t’i bie pas, po vendosi të 
ikë nga këtu. Këtë gjë e ke të qartë edhe ti, besoj. Thjesht, do 
të qëndroj këtu dhe do ta pres. Gjithmonë e kam pritur. E kam 
pritur dhe do ta pres. Shpresoj që një ditë nuk do shndërrohet 
në pre të dikujt tjetër falë fatkeqësisë që më goditi mua dhe e 
cila, padrejtësisht e goditi edhe atë – mbase më shumë. 

loni: Ju, s’do mend se e dashuroni shumë motrën tuaj? 
Sandri: Ti!
loni: Më falni. Desha të them: ti, është e qartë se, ke një ndjenjë të 

pazakonshme dhe shumë të veçantë karshi zonjushës Mirjam! 
Motrës tënde! Me sa kam kuptuar gjatë kësaj kohe me ju, ti dhe 
zonjusha, nuk keni njeri tjetër? 

  (Sandri i hedh një shikim pyetës)

loni: I kam shikuar sa e sa herë fotografitë tuaja mbi mur dhe 
gjithandej jeni vetëm ju. Ju të dy: ti dhe Mirjam! E keni vetëm 
atë?

Sandri: Mirjam?!

  (Heshtje e gjatë)

Sandri: Unë jam i vetëpërmbajtshëm. Ky është një virtyt apo ves, ë?!
loni: Cili?
Sandri: Po ky që jam ashtu, siç e thashë, i vetëpërmbajtshëm. 
loni: Nuk e di. 
Sandri: Edhe Mirjam më ka thënë gjithmonë se duhet të jem i “i 

vetëdurueshëm”, “i vetëpërmbajtshëm” dhe “i vetvetes”!

  (Pushim i shkurtër)

Sandri (disi, si në vete): Nëse i mbledh flokët e saj? Mua më pëlqen 
kur i ka të lëshuara, atëherë kundërmon aromë lirie. Si dikur.

  (Loni ngrihet në këmbë dhe e shikon habitshëm)
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loni: Ti flet për motrën tënde, zotëri! Për zonjushën Mirjam, apo 
jo?!

Sandri: Atëherë nuk duket aq e ashpër. Nuk më pëlqen ashpërsia e saj, 
sado e natyrshme që është. E bën, disi, të përvuajtur. Ndërsa 
kur i lëshon flokët supeve, ah! Herën e shkuar kur doli në qytet 
i ngjyrosi flokët në të zeza. Mua më pëlqejnë flokët e verdha. 
Nuk ia kam thënë këtë asnjëherë, por besoj se ajo e di këtë gjë. 
Oh, aq e brishtë bëhet ashtu me të verdha. Fare e pambrojtur. 
Dhe femër. Mirjam, e brishtë dhe plot skofi. Mezi po pres që të 
kthehet, ashtu, flokëverdhë. 

loni: Mbase do të ketë kapelë në kokë. Sot po bie borë.
Sandri: Unë e di se është aq e brishtë dhe aq e dashur. Por me sy të 

pikëlluar si te portreti i Maria Magdalenës të Ticianit. E kam 
parë në Ermitazh, në Sant Pertersburg, para tre vjetësh, gjatë 
festave të Vitit të Ri i kaluan së bashku në Shën Pertersburg. 
Kisha frikën se edhe ajo po e shihte atë pikturë si unë. Atë 
shprehje të pikëlluar fytyre. Maria Magdalena. 

loni: A kishte ndonjë lidhje me dikë, Mirjam. Mendoj, më parë. 
Mendoj, kështu. Ta ketë pasur dikë! Motra juaj! Mirjam? E 
kuptoni?!

  (Sandri e shikon ashpër)

loni: Kërkoj ndjesë, Sandër. Vërtet kërkoj të më ndjesh. Ende pa e 
nxjerr nga goja këtë pyetje qartësisht e kuptova se katranosa 
bisedën. Se, kjo që po pyesja është një pyetje marroqe, e cila 
nuk i vete moshës sime, por, më ndjej, vërtet, Sandër! Të 
lutem!

  (Sandri vazhdon ta shikojë, pastaj kthen kokën dhe sikur futet 
në meditime)

Sandri: Atë kurrë nuk e kam dashur. Të përzgjedhurin e saj. Ai është i 
vrazhdët. Egoist i ashpër. Aq sa, ndonjëherë, më kishte vajtur 
mendja se edhe kjo di të vrazhdësohet, për shkak të tij! Për 



shkak të vetive të tij të këqija e të imponueshme. 

  (Heshtje)

Sandri: Ai ia shkatërroi jetën Mirjam. 
loni: Për cilën është fjala?
Sandri: Eh, Mirjam e gjorë! Nuk ka merituar asgjë nga e tëra kjo. Këtë 

fat të pafat; të njeri të vetvetes dhe të pafat. Këtë dramë të 
pafat. 

loni: Ajo të do, sigurisht. Shumë, madje. Besoj!
Sandri (armiqësisht): Prej nga e di ti këtë?!
loni: Nga? Ti flet vetëm për të. Për Mirjam. Ndaj dhe jam i bindur se, 

kështu duhet të jetë. Njeriu nuk flet me kaq admirim për atë që 
nuk e do dhe i cili nuk ia kthen dashurinë në po atë masë, apo 
edhe më shumë, në të njëjtën kohë. Ajo ty të do, Sandër. Kjo 
është aq e identifikueshme. Si motra vëllanë, apo jo?

Sandri: Mos e tepro, të lutem!
loni: Njerëzit, përgjithësisht janë smirëzi dhe ziliqarë, por kjo nuk 

mund të mos vihet re edhe sikur po të doja. 

  (Pushim)

Sandri: Mbase, disa herë edhe e ka shprehur këtë gjë. Dikur, kur 
s’ishim të ngujuar në këtë karrocë invalidësh, unë dhe ajo, pa e 
ditur dot se ç’jetë fatprerë do të kishim. Por, ka kohë që nuk e 
kam ndjerë këtë gjë. Se si është venitur. E ndjej. Nuk ekziston 
e përjetshmja, madje as në dashuri. Asgjë më nuk ndjej, për 
shumë kohë. As dashurinë e Zotit ndaj njeriut, madje. Apo, 
mbase, mua më kanë venitur ndjesitë e mia. Nuk e di! Nuk e 
di! O Zot!, sa keq. Besoj se do të kthehet së shpejti. 

  (Pushim. Pas pak Loni i afrohet dritares nga e majta, e shmang 
ca perden dhe shikon jashtë)

loni: Ty nuk të pëlqen bora, apo jo?
Sandri: Kam qenë shëndetligë gjithmonë, ndaj dhe nuk kam luajtur 
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dot si fëmijët e tjerë me toptha bore, e as nuk më kanë lejuar 
ndonjëherë që të rrëshqas me slitë apo ski si fëmijët e tjerë. 
Bile as që dilja dot nga shtëpia kur bënte të ftohtë dhe reshte 
borë. Për shkak të kësaj isha i tërhequr, ndërsa në shkollë më 
quanin “i vërejturi”, apo edhe “heshtaku i mamasë”. Kështu 
më thërrisnin, ndërsa nuk e pandehnin dot. Nuk e dinin dot 
se kokën e kisha përplot fantazira dhe rrëfejëza fëmijësh me 
përplot dell dhe imagjinatë. Dhe as atë s’e flas. S’e flas shumë. 
Shumë, me veten time. Ndërsa doja të flisja me Mirjam, kur e 
kisha dhe kur s’e kisha pranë vetes.

  Prindërit udhëtonin shumë dhe shpesh, para se të aksidentoheshin 
në Selanik kur kishin vajtur për fundjavë, dhe na lanë. Ndërsa 
gjyshja që mori kujdesin për ne. Më linte me ndonjë grua e cila 
më ruante dhe vazhdimisht më rrëfente përrallëza monotone të 
cilat madje i shpikte edhe vetë, pa asnjë sens poeti. Ata edhe 
atëherë vendosën të udhëtonin vetë, pa mua. Atë ditë kobzezë. 
E unë u përgjërohesha të më merrnin me premtimin se nuk 
do t’u pengoja dot. Jo, sigurisht! Dhe, fatkeqësisht shkuan pa 
mua. Pse? Pse, pse, pse? E unë ngela në shtëpi me gjyshin tim 
dhe atë grua të huaj dhe të paimagjinatë – me atë shkatërruese 
përrallash dhe të imagjinatës fëmijërore. 

loni: Po Mirjam, ku ishte në atë kohë, Mirjam?!
Sandri (E shikon ashpër): Atëherë kam vendosur të lexoj dhe t’i mbaja 

mend të gjitha tregimet që i lexoja. Disa i paramendoja brenda 
kokës sime, disa të tjera i shpikja vetë. (Sikurse merr veten 
pak) Hë? Historia është një tregim i madh, apo jo, Loni?!

loni: Ë? 
Sandri: Çdo njeri e ka historinë e tij, apo jo?
loni: Po, mbase. 

  (Pushim)

Sandri: Unë gjatë gjithë vitit e pres pranverën të vij! Dhe, në të sosur të 
saj, sërish e pres po atë stinë që të kthehet. Unë e dua pranverën 
dhe vetëm atë. Po ti? Në pranverë. Të thuash çdo gjë është disi 
jetë. Dhe më jetë! Nëse jo, jo. Pastaj, një pranvere ndodhi kjo 



dhe ja ku ngela i ngulitur në këtë karrocë, për të vazhduar të 
jem i “mvërejtur” dhe “llafazan” përjetësisht! S’do mend se 
kjo më huton. Por. Nëse është dashur të ndodhë në pranverë, 
më mirë të vdisja në Selanik sesa të vdes tashti kështu, i ngujuar 
dhe me rata. Nga dita në ditë. Një dimër i tërë jete! (Hutueshëm 
disi) Ti, sikur nuk e ke pirë çajin tënd, Lon?

loni: Kjo që e thatë është aq e pikëllueshme.
Sandri: A dëshironi akoma sheqer?

  (Loni e vështron i heshtur)

loni: Si ndodhi, Sandër?
Sandri: Besoj se Mirjam tashti do të kthehet.
loni: Mendoj. 
Sandri: Ka pesë vjet që nuk përdor të ëmblën. Ka të bëjë diç me 

diabetin, me disa çrregullime, më ka thënë doktori im. 

  (Pushim)

Sandri: Do të dal edhe unë të shëtis rreth e përqark lagjes. Më jep 
pallton dhe kapelën me shall.

loni: Jashtë bie borë, Sandër!
Sandri: Borë. 
loni (ia sjell pallton, dorezat, shallin dhe kapelën): Mendon se është 

vendim i drejtë yti ky?
Sandri: Cili?
loni: Të dalësh nëpër borën që resh pandërprerë. Të dalësh pas gjithë 

asaj që më the për dimrin. 
Sandri: Çfarë të thashë?
loni: Mendoj për borën. 
Sandri: Ti nuk je doktori im!
loni: Jo, nuk jam. 
Sandri: As kujdestari im nuk je. 
loni: Më fal, të lutem!
Sandri: Në fakt, kush je ti? Kush je ti që kaq shumë të intereson fati im, 

ë?
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loni: Unë nuk do të doja të... Në fakt ti disi m’u rrëfeve çiltër dhe 
mendova për një çast. Thashë. 

Sandri: Ç’paturpësi.
loni: Më ndjeni ju lutem! Ju përgjërohem se nuk e kisha qëllim t’ju 

shqetësoja. T’ju lëndoja. Unë, në fakt, vetëm u familjarizova 
me fatin tënd.

Sandri: Fatin?
loni: Apo fatkeqësinë, si të duash. Ndaj dhe kureshtja më ngacmoi 

t’ju pyes se si kishte ndodhur e tëra. Mua më vjen keq!
Sandri: Edhe mua më vjen keq për ty!
loni: Mirëpo. 
Sandri: Fundja unë s’i kam këmbët, por e kam kokën. Po ti? Çfarë 

ke ti pos këmbëve tuaja, Lon Dukagjini. Një bredhaman që 
sorollatet nga dera në derë të huaj, nga shtëpi në shtëpi të huaj 
dhe i cili dikë tjetër e quan “fatkeq”. 

loni: Unë. 
Sandri: Pastaj, ç’ishte ajo: “A kishte ndonjë lidhje më parë. Mendoj, 

kështu. Ta ketë pasur dikë! Motra juaj. Mirjam!!!? E kuptoni?!”. 
“E kuptoni?!”

loni: Më vjen keq! Mos e nxirrni nga konteksti i bisedës sonë një 
pyetje timen. Ju lutem!

Sandri: Kush je ti?
loni: Ju e dini se si. 
Sandri: Pse erdhe këtu?
loni: Më falni ju lutem! Ju vetë ishit dëshmitar të asaj skenës së 

trishtë, para disa netëve, me zotin Ivanaj, qiradhënësin tim. 
Unë ju takova juve në natë dhe erdha pas jush në shtëpi - pasi 
që më ftuat. 

Sandri: Në fakt, ju më ofruat një mundësi të këtillë për strehim të 
përkohshëm derisa nuk do t’i mbledh paratë ta paguaj qiranë te 
zoti Ivanaj. Ai është një njeri i mirë dhe kupton, por unë disi e 
teprova. 

Sandri: Ne të kishim ofruar strehim për një natë të vetme e jo strehim 
të përhershëm. 

loni: Unë ju jam mirënjohës për të gjitha. Vërtet, mirënjohës dhe ju 
premtoj se shpejt, madje shumë shpejt do të gjej zgjidhje dhe 



do t’ju lë këtu tok me falënderimin dhe respektin tim për juve. 

  (Pushim i shkurtër)

Sandri: Ishte skenar ky?
loni: Skenar?!
Sandri: Po, po. Të gjitha i sajuat bashkë me atë zotin Ivanaj, të 

pamëshirshmin. Ju dy e dinit se do të takohemi aty, ngaqë ne 
çdo natë dalim për të shëtitur asaj rruge ndërsa ju na kishit vënë 
re dhe e kishit sajuar një plan në bazë të të cilit tashti ti vepron 
këtu! 

loni: Kjo është e pamundshme. Unë nuk ju kisha parë kurrë në jetën 
time deri atë natë kur ngela në rrugë. Ishte një rast i kulluar. 
Rasti është mbret i botës, apo jo?

Sandri: E bëre regjinë e lojës sate? Një i pastrehë, mjeran, i ngelur në 
një natë të parakrishtlindjeve në rrugë. Një natë e ftohtë, acar. 
Ju e dinit se ne nuk do t’ju refuzonim dot në atë gjendje. Dhe 
ja, ti tashmë u fute këtu dhe u shndërrove në një pjesëtar të 
çuditshëm të familjes sonë. 

loni: Kjo është e pamundshme. Kjo është sajesë jotja. Fantazi, 
Sandër, fantazi! Nuk mund ta besoj dot. Jo, nuk po e besoj se 
jam duke e dëgjuar këtë që po e thua ti. 

Sandri: Jo?
loni: Jo. Fundja, prej nga i jep kaq të drejtë vetes sate që të më 

kundrosh, thuaja se jam ndonjë kriminel ordiner? Ë?
Sandri: Nëse nuk është e vërtetë kjo, përse atëherë vazhdove dhe ditët e 

tjera të qëndrosh këtu. Një natë është vetëm një natë dhe kaq.
loni: Në rregull, në rregull, në rregull. Ja, unë, meqë kështu na qenka 

puna, unë tash do t’i mbledh gjësendet e mia dhe do të ik, me 
tërë falënderimin tim për atë që e keni bërë për mua. E kuptoj, 
e kuptoj. Në fakt, ju keni të drejtë, plotësisht të drejtë. 

  (Loni del nga dera dhe pas pak kthehet me valixhen e tij në 
dorë duke e lënë pas vetes derën e hapur)

loni: Mirë! Do të ik.
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Sandri: Mirë, ik.

  (Në këtë çast, nga dera e fundme vërehet të ketë hyrë 
Mirjam, e cila ka pallton e veshur, por me kapelën e Plakut 
të Krishtlindjeve në kokë, kapelën e zezë në kokë dhe flokët e 
verdha. Gjithashtu Mirjam mban diçka në duar. Janë dhuratat 
e Krishtlindjeve. Ajo qëndron e heshtur në derë, duke u shquar 
pjesërisht në dritëhije, dhe duke e dëgjuar dialogun e Sandrit 
me Lonin, të cilët fare nuk e vënë re praninë e saj)

loni: Do të thotë. 
Sandri: Çfarë “do të thotë”?!
loni: Unë, megjithatë, do të qëndroja edhe pak sa ta takoj zonjushën 

Mirjam që edhe asaj t’i shpreh falënderimin, por edhe t’i kërkoj 
ndjesë për telashet eventuale që mund t’jua kem shkaktuar për 
këto tri ditë si mysafir i paftuar në këtë shtëpi. 

Sandri: Jo, nuk ke nevojë ta vazhdosh qëndrimin tënd këtu! Të premtoj 
se unë do t’ia përcjell ndjesën tënde Mirjam, për të gjitha 
shqetësimet që na i ke shkaktuar këtyre ditëve këtu. Të gjitha. 

loni: Do të thotë pra – kaq.
Sandri: Si urdhëro!
loni: Pra, natën e mirë! Do të ik në natë të errët dhe të acartë. 
Sandri: Ah, ç’më plasi!
loni (hezitueshëm, disi): Mirë atëherë. Do të ik, pra! Nuk keni 

nevojë të më përcillni deri te dera. Derën do ta gjej vetë. 
Sandri (me ironi): Sa e dhembshme, se!
loni: Mirë. Meqë u krijua kjo rrethanë, atëherë po ik. Është natë 

Krishtlindjesh!
Sandri: Përse erdhe këtu?
loni: Pse?
Sandri: Po. Pse? Pse, pse, pse?
loni: Ngaqë ju më ftuat, ja pse, pse, pse, pse, pse, pse. (E lëshon 

valixhen në tokë)

  (Pushim i shkurtër)



Sandri: Ti erdhe këtu për Mirjam, apo jo?
loni: O perëndi, çfarë flisni kështu! Ç’broçkulla janë këto.  

   
Sandri: Erdhe t’ia rrëmbesh zemrën asaj.
loni: Jo. Këtë aluzion nuk e pranoj dot. Nuk e pranoj dhe pikë. Këto 

janë trillime. Janë shpifje, dhe vetëm kaq.

  (Pushim i shkurtër)

Sandri: Është femër e bukur, Mirjam apo jo!
loni: Thjesht një gjë që shihet dhe që s’do koment.
Sandri: Ndërsa ti erdhe këtu për të! Ky ishte plani yt dhe i zotit Ivanaj, 

pranoje! Të futeshe në shtëpi si një i pastrehë dhe të ngelësh 
këtu përjetë. Në shtëpinë e një gruaje të bukur dhe të një 
invalidi! Kështu keni menduar?!

loni: Përse e sajon një provokim të këtillë duke mos e kursyer një 
zonjushë si Mirjam, ë? Përse për motrën tënde? Përse përpiqesh 
ta përbaltësh fytyrën dhe nderin e saj? Për motrën tënde?

Sandri: Motrën?
loni: Unë gjykoj se s’është në rregull të përpiqemi ta katranosim 

reputacionin e saj me aluzione të kota burrash xhelozë dhe 
befasisht kaq të paarsyeshëm. 

Sandri: Burrash? 
loni: Po, burrash.
Sandri: Ndërsa ti mendon se meshkujt burrërinë e kanë në kokë, e jo në 

mes këmbësh!
loni: Po, ashtu mendoj. Saktë, ashtu. 
Sandri (qesh me ironi): Ha-ha-ha-ha.. 
loni: Dhe, më duhet të ta them se unë vërtet, vërtet, vërtet nuk po 

të kuptoj. Më fal, por kjo është kaq e beftë dhe kaq agresive, 
posesive, naive, apo thuaja si të duash, por e ligë, Sandër, e 
ligë. E ligë dhe e paprovokuar nga unë me asnjë gjë. Nuk po 
mund ta marr veten, dot!

  (Pushim i shkurtër)
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Sandri: Jemi takuar ne të dy më parë.
loni: Ne?!
Sandri: Po, ne.
loni: Jo. Kjo është e pamundshme. Unë kam mbamendje të zhvilluar. 

Një herë po t’ju takoja do t’ju mbaja në mend përjetësisht.
Sandri: Ashtu?
loni: Po, ashtu.
Sandri: Po me Mirjam, je njohur gjë më parë me Mirjam?
loni: Jo. Jo, për atë Zot, jo. Betohem se nuk ju kam takuar ndonjëherë 

në jetë, para asaj nate as ty e as Mirjam dhe nuk po e di përse 
po më inspekton kështu. As në çfarë po dyshon. Unë mund të 
ta përsëris me nder dhe bindje njëqind herë, një milion herë po 
deshe këtë fakt se, thjesht unë nuk ju kam takuar ndonjëherë 
në jetën time as ty e as zonjushën Mirjam, përpara asaj nate e 
as që e kam ditur se ekzistoni në këtë botë. (E lëshon valixhen) 
Më vjen keq, por nuk e kam ditur.

Sandri: Pse atëherë na e zure atë “pusi” varfanjaku? T’i afrohesh në 
atë mënyrë!? Ta joshësh Mirjam? Ti ke një mijë e një arsye 
për këtë për ta sajuar një skenar të atillë! Ajo është e vetme 
në shtëpi, me një invalid të paaftë për ta mbrojtur atë. Me një 
të marrë këmbësh dhe të pashpresë për të ardhmen. Sigurisht 
do ta kesh gjykuar se Mirjam është një pre e lehtë, madje fare 
e lehtë për ty që ta sendërtosh planin aq qëllimkeq. Fundja, 
çfarë do të mendojë tjetër një hamshor i pashtëpi, i papara dhe 
i pashpresë si ti?! Mbase edhe një keqbërës i sprovuar?!! 

loni: Unë nuk jam keqbërës. Unë nuk i kam bërë keq askujt. Asnjeriu 
në këtë tokë.

Sandri: As mua?! 
loni: Ty?.. As ty.. Përse ty? Unë të thashë se nuk ju kam parë as 

takuar ndonjëherë. Çfarë kërkon nga unë, çfarë?
Sandri: As Mirjam?
loni: Jo, jo dhe jo. Askujt. Bobo! Ç’sajesë. Ç’imagjinatë. Kjo është e 

pabesueshme. 
Sandri: “E pabesueshme”?!
loni: Po, ndërsa mund të të them se ndjehem thellë i lënduar nga 

të tëra këto që m’i thua. Po ende, më duhet të ta them se në 



asnjë mënyrë nuk e kam merituar qasjen tënde ndaj meje. 
Me asnjë veprim timin dhe as fjalë timen të vetme, besoj e as 
ndaj Mirjam! Ndaj, përse m’i bënë këto? Përse m’i bënë këto 
aluzione. Nuk e kuptoj, vërtet. Përse më akuzon? Unë kam qenë 
korrekt këtu për tërë këtë kohë - kohë që e kam kaluar në këto 
çaste vërtet të vështira për mua. Korrekt dhe mirënjohës. Ndaj 
dhe nuk e besoj të të kem dhënë ndonjë shkas për të dyshuar në 
mua çfarëdo qoftë. 

Sandri: Jo?
loni: Ja, ti më paragjykon. Po, po, më vjen keq, ti më paragjykon edhe 

më akuzon mbi një grumbull të pakuptueshëm të aluzioneve që 
i ke sajuar vetë, pa ndonjë shkas. Madje, ti, as që më njeh mua. 
As mua e as karakterin tim prej njeriu. 

Sandri: Më thuaj se kush je ti?!
loni: Jam Lon Dukagjini. Lon Du-ka-gji-ni.
Sandri: Mos u bëj ironik. 
loni: Ta thashë se unë vërtet nuk po të kuptoj.
Sandri: Jo, jo, ti më kupton fare mirë, fare mirë dhe vetëm shtiresh i 

habitur. Ti, mysafiri ynë i shpifur dhe i maskuar.
loni: “I maskuar”?
Sandri: Apo edhe hipokriti i natës! Si të duash.
loni: Më vjen keq për këto që i dëgjoj, zotëri. Vërtet më vjen keq. Më 

vjen keq edhe për ty, në veçanti për zonjushën Mirjam karshi 
së cilës, as në ëndërr nuk kisha ndonjë tendencë apo mendim të 
keq dhe të pamoralshëm. Më vjen keq që do të ndahemi kështu, 
në një natë të festës së madhe, ndonëse ua di për nder për të 
gjitha që bëtë për mua. Mbase duhet t’jua di për nderë edhe për 
këtë sinqeritet aq të pakuptueshëm për mua. Po ashtu. 

Sandri: Natën e mirë! 
loni: Po ashtu unë dua. 
Sandri: Natën e mirë! 
loni: Mirëpo...
Sandri: Natënnnn! 

  (Loni e vështron habitshëm)
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Sandri: Dhe, mos harro ta mbyllësh derën e jashtme fuqishëm pas vetes 
që të bindem se ke ikur njëherë e përgjithmonë nga jeta jonë. 

loni: Si urdhëro!
Sandri: Pastaj, duket se po resh borë, ndërsa unë nuk e dua dimrin 

aspak.

  (Loni e kap sërish valixhen dhe bëhet gati të niset)

mirjam (ndërhyn): I solla dhuratat për ju. Dhuratat e Krishtlindjeve. 
(Ua tregon kutitë me dhuratë) E shihni, duket se unë jam sot, 
plaku i Krishtlindjeve! (Dy kutitë me dhurata i lëshon mbi 
dysheme)

(Errësim i plotë i skenës)



akTi i TrETë

  (Mirjam është duke shikuar nga dritarja. Përnjëherë e vë re 
dikë jashtë që po i afrohet shtëpisë, vrapon te pasqyra aty afër 
dritares, i rregullon pak flokët dhe këmishën e zezë. Pastaj me 
të shpejtë, te koka e krevatit, e merr një shami blu dhe e lidh 
rreth qafës. Pastaj shkon dhe ulet te tryeza mbi të cilën ndodhet 
çajniku i madh dhe filxhanët përreth. Pas pak çastesh, nga 
jashtë në dhomë hyn Loni. Është i veshur me pallton e tij dhe 
ka një kapelë të Plakut të Vitit të Ri, të cilën e kanë mbuluar 
mjaft fluskat e borës. Në dorë ka një kutizë të mbështjellë me 
letër dekorative)

loni: Dimër, dimër, dimër. (Mbyll ombrellën, e zhvesh pallton dhe 
kapelën dhe i varë) Isha në qytet. Sa i bukur më bëhet kryeqyteti 
në ditën e Krishtlindjeve. Jashtë bën ftohtë, por ama atmosfera 
është shumë e bukur. Si nëpër përralla. Nganjëherë më shfaqet 
dëshira që të rikthehem disi në fëmijëri. Dhe, po të më pyeste 
Plaku i Vitit të Ri se cila do të ishte dëshira ime e vetme në jetë, 
do t’i thosha: të bëhem fëmijë e të mos rritem kurrë! Si nëpër 
përrallat e Krishtlindjeve. 

  (Pushim. Pas pak dëgjohen të rrahurat e orës së murit, që është 
e varur përballë. Kambana e orës bie nëntë herë. Loni zhvesh 
pallton dhe e varë. Pastaj i tregon kutizën me letër dekorative 
Mirjam. Loni mëdyshet për pak, pastaj vendos që kutizën ta vë 
në tryezë para Mirjam. Më pas, që të dy, për pak kohë ndalojnë 
të heshtur duke shikuar herë kutizën e herë njëri-tjetrin në sy)

loni: Të faleminderit për dhuratën e Krishtlindjeve! (Prek kapelën e 
Plakut të Vitit të Ri që ka në kokë). Edhe unë kam diçka për ty. 
Më shumë një shenjë për një Krishtlindje ndryshe. 

mirjam: Faleminderit!

  (Heshtje e gjatë. Loni ulet bri tryezës)
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mirjam: Çaj frutash?
loni: Për mua një çaj të gjelbër. Të gjelbër me limon.

  (Mirjam mbush dy filxhanë me çaj. Mirjam qëndron ulur karshi 
Lonit. Mirjam dhe Loni pinë çaj, të heshtur, vetëm duke i hedhur 
një shikim njëri-tjetrit, herë-herë)

loni: Yt vëlla, Sandri, nuk është në shtëpi?!
mirjam: Sandri. Jo. Jo, jo. Vajti në barnatore.
loni: Në barnatore?!
mirjam: Sandri i blen gjithmonë vetë barërat e tij. Gjithmonë. Që nga dita 

kur vajta dhe e nxora nga spitali, gati gjysmë viti pas aksidentit 
të rëndë. (Mirjam ngrihet ngadalë dhe shkon te dritarja ku, 
duke e shtyrë paksa perden, vështron jashtë në natën me borë)

loni: Natë e ftohtë. Më bëhet se këtë tashmë e kam thënë, apo jo?!
mirjam: Po, e ftohtë.
loni: Mua më pëlqen bora. 

  (Heshtje e shkurtër)

loni: Më pëlqen edhe pse nuk e di arsyen e kësaj.

  (Mirjam e kthen kokën rrëmbimthi dhe e shikon Lonin për pak 
kohë dhe pasi që bëhet gati t’i hedhë një batutë, ajo sërish, sikur 
pendohet dhe rikthen shikimin për ta parë borën e kristaltë 
jashtë që e ka mbuluar tokën)

loni: Mua më pëlqejnë netët me borë.

  (Pushim i shkurtër)

loni: Gjithmonë kam menduar që një dimri të gjatë të udhëtoj diku 
në veri, për ta përjetuar borën e vërtetë dhe netët e kristaleve 
të bardha dhe magjepse! Të gjithë njerëzit, kudo në botë, i 
gëzohen borës. Dimri pa borë është si femra e pa grimosur. Më 
fal!



  (Pushim më i gjatë)

mirjam (pa e shikuar Lonin fare): Unë nuk kam udhëtuar ndonjëherë. 
Mendoj diku larg. Në veri, po edhe në det.

loni: Ashtu. Thënë të drejtë nuk kam udhëtuar as unë, ashtu prej së 
vërteti, por në mënyrë virtuale, në imagjinatën time, të thuash 
se, e kam vizituar globin që nga Antarktiku e deri te Piramidat 
e Egjiptit; apo, që nga Niagara e deri te Muri Kinez. 

loni: Vërtet shumë romantike. Në fakt, është e habitshme se sa 
romantik të bëjnë netët me borë! Aq më tepër në një natë 
Krishtlindjesh si kjo.

  (Loni ngrihet) 

loni: A do të të pëlqente ty që të më shoqëroje, mbase një ditë në një 
udhëtim të këtillë dimëror, Mirjam?

mirjam (kthen kokën nga Loni, pastaj përnjëherë ia plas një të qeshure 
të befasishme): Ha-ha-ha. 

loni (fillimisht nuk e kupton se përse qesh Mirjam, por, më pas, edhe 
ky ia nis të qesh zëshëm): Ha-ha-ha. 

mirjam (ndërpret të qeshuren prerazi duke ndikuar te Loni që edhe ky 
të pushojë së qeshuri): Nuk po mund të besoj. Ka mbase vjet të 
tëra qëkur nuk kam qeshur kështu.

mirjam: Mirëpo unë vërtet asnjëherë nuk kam udhëtuar askund. As-
kund! dhe, kjo më bën të qesh. Të qesh me veten time, ngaqë 
asnjëherë nuk e kam menduar këtë gjë. Asnjëherë.

loni: As unë nuk kam udhëtuar, vërtet. Ashtu – ta presh biletën në 
një agjencion udhëtimi, ta vësh gishtin në hartë diku dhe të 
thuash: “Hej, Barcelona, më prit se po vjen Loni!”. Unë kam 
shtegtuar vetëm me imagjinatën time të bollshme – sa këndej e 
sa andej, sa këndej e sa andej. 

mirjam: Por unë nuk kam udhëtuar ashtu as në ëndrrat e mia. Nuk e di 
përse. Nuk e kisha menduar ndonjëherë. Nuk po e marr vesh as 
sonte.

loni: Në rregull, në rregull, e kuptova.
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  (Pushim i shkurtër)

mirjam: E përse ne nuk kemi udhëtuar asnjëherë askund?
loni: Unë për juve nuk e di, por për veten time, të thuash gjithmonë 

kam pasur problem me kohën, me paratë, me... Sado që, një 
herë, gati sa nuk kam udhëtuar në bregdet. Në Sarandë. Në 
Shqipëri. E kupton këtë koncept: bregdeti madhështor! Joni ujë 
magjeps. Amfiteatri i Butrintit si një prej mrekullive të botës. 
Ti e di ku i bie ky qytet i mahnitshëm? (Ulet në karrigen pranë 
tryezës)

mirjam: Jo. Nuk e di. Sigurisht diku në jug, apo jo? Thënë të drejtën 
gjithmonë kam qenë disi e ngecur në Gjeografi. 

loni: S’ka gjë, s’ka gjë. Unë edhe ashtu nuk ia dola të shkoj dot. 
Arsyet i kam të njohura, ndërsa, tashmë besoj se i ke të njohura 
edhe ti. Nuk thonë kot se: “Sikur dëshirat të ishin kuaj, të gjithë 
varfanjakët do të kalëronin mbi to!”. Ha-ha-ha.

  (Pushim)

mirjam: Ndërsa njerëzit e tjerë vazhdimisht udhëtojnë, apo jo? 
Vazhdimisht shkojnë gjithandej. 

loni: Po. Njerëzit! Po, po, njerëzit udhëtojnë. 

  (Mirjam kthehet nga dritarja, Loni e shikon disi me admirim)

loni: Më pëlqen shamia që ke lidhur nën fyt, Mirjam! Disi sikur e 
bën fytyrën tënde më të shkëlqyer, më të ndritur.

  (Mirjam sapo dëgjon këtë fjalë kthen kokën, ndërsa Loni sikur 
nxiton ta lidh këpucën)

mirjam: Kush je ti?
loni: Ta hajë djalli dhe këtë këpucë! Vazhdimisht më krijon kallje në 

këmbën e majtë. Kjo është e çuditshme ngaqë unë jam djathtak 
e jo mëngjarash.



mirjam: Cilat janë qëllimet tuaja këtu, Lon?
loni: Qëllimet?
mirjam: Po.
loni: Unë nuk jam këtu për ndonjë qëllim të vetëm.
mirjam: Jo?!
loni: Jo. Madje, po këtë pyetje edhe yt vëlla ma ka parashtruar 

para pak orësh. E habitshme! Është kjo marrëveshje apo 
koincidencë?!

mirjam: Përse më bën lajka?! Ç’qëllim fsheh brenda vetes, Lon?
loni: Unë, unë vetëm e thashë se më pëlqen shamia që ke vënë rreth 

qafës. Disi krijon një imazh më ndryshe për veten tënde. Të 
bën më të hapur dhe... Më të ngrohtë. Më subtile, mbase! 
Apo, më të freskët. Një luleborë e hershme. Apo mimozë?! 
Dhe, ky nuk është ndonjë aluzion lidhur me sinqeritetin tim. 
Një kompliment burrash dhe kaq. Pastaj, thuhet se femrave u 
pëlqejnë komplimentet që i dëgjojnë!

mirjam: Ashtu?
loni: Ashtu.
mirjam: Vetëm kaq?
loni: Unë madje nuk kam asnjë sqarim për pyetjen që po ma sqaroni. 

Nuk po e kuptoj madje!
mirjam: Nuk po e kupton?

  (Pushim më i gjatë. Loni ngrihet në këmbë me mjaft kujdes)

loni: Nëse, tashmë duhet ta inspektojmë njëri-tjetrin këtu, atëherë, 
më thuaj ti mua se çfarë po kërkoje mbrëmë vonë në dhomën 
time?

mirjam (reagon me inerci): Të lutem!!! (Vazhdon sërish te dritarja dhe 
e mbështet kokën në perde)

loni: Ishe në dhomën time mbrëmë pas darke, e vërtetë apo fanitje? 
mirjam: Jo.
loni: Megjithatë, çfarë po kërkoje aty?
mirjam: Erdha. Erdha thjesht. Erdha të ta fik dritën në dhomë. E kishe 

harruar të ndezur! Kaq. Dhe, ky s’është ndonjë mëkat, apo jo?
loni: Ta fikje dritën?!
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mirjam: Po, ngaqë po pandehja se të kishte zënë gjumi dhe nuk e dija se 
ti po shtireshe, siç më tregon tashti.

loni: Unë nuk isha i fjetur dhe ti po e dije këtë gjë. 
mirjam: Jo.
loni: Dhe unë me siguri po e prisja ardhjen tënde. Unë po të prisja ty, 

Mirjam. 
mirjam: Kjo është një shpifje. 
loni: Unë vetëm sytë i kisha paluar ndërsa ti po e dije këtë. (E kap 

në dorë Mirjam dhe e kthen nga vetja) Kasnec ishin sytë tu. 
Shikimi yt që vret zemër. 

mirjam: Jo. Mos! Nuk ke të drejtë. 
loni: Pasionin ende e lexova në sytë e ty ku po lexoja dëshirat tuaja 

që u puqën fuqishëm me të miat, madje që në natën e parë kur 
u takuam në rrugë, kur sapo më kishin dëbuar nga banesa. 

mirjam: Të lutem. Jo. Më lër! Nuk ke të drejtë. Mos. Ik së këndejmi! Ik 
të lutem! Ik në natë!

loni: Jo, për së gjalli jo. Ngaqë as ti nuk e dëshiron këtë gjë. Këtë 
nuk ta thotë goja, por sytë, këta sy që nga vdekja do ta rikthenin 
cilindo burrë në rruzull, se lëre më mua, që të kam pranë.

  (Mirjam e vështron e nemitur. Pastaj i rrjedhin lotët)

mirjam: Jo. Të lutem, jo! 

  (Loni me kujdes i fut dorën në flokët e Mirjam dhe i afron kokën 
pranë vetes ngadalë)

loni: Mos, mos qaj, Mirjam. Afrohu tek unë. Afrohu te kraharori im 
dhe derdhe lotin tënd këtu. Mirjam! (I përkëdhel flokët për ta 
qetësuar) Mos, mos qaj më. Mos. Shhsshshss... 

  (Mirjam e vendos kokën mbi kraharorin e Lonit por, në këtë 
çast hapet dera dhe brenda në dhomë, së andejmi, hyn Sandri, 
i cili ndalon në mes të skenës duke vështruar trishtueshëm 
pamjen para tij. Sandri ka kapelën e Plakut të Krishtlindjeve 
në kokë)



Sandri: Keni nevojë për faculetë, mbase?
mirjam: Sandër, të lutem! (Shkon drejt tij) Të lutem më beso se asgjë 

nuk ka ndodhur. Asgjë. Të betohem!

  (Përpiqet ta përqafojë, por Sandri e shtyn furishëm dhe e 
përplas në dysheme. Loni vështron me shikim të trishtuar)

loni: Unë pandeh se mund të sqarohemi! E tëra është vetëm një 
situatë. E shpifur. E pakuptimtë. Unë vërtet mendoj dhe kam 
nevojë të të sqarohem, Sandër. 

Sandri: Ti!!! Ti të sqarohesh? Ti or pjatëpërmbysës! Të pyeta sinqerisht 
se cili je ti, ndërsa ti heshte dhe s’më tregove. E tashti, ja, tashti e 
di cili je. Një horr bredhaman e barkthatë i pashtëpi e i panderë. 
Këtë, tashmë e kuptova. E kuptova qartë dhe dhembshëm. 

mirjam: Të lutem, Sandër! Të lutem! 

  (Sandri e vëren kutizën e mbështjellë mbi tryezë dhe vete me 
karrocë dhe e merr. E hap me vrazhdësi dhe nga kutia nxjerr 
një shami të bardhë, identike me blunë që e ka Mirjam tashmë 
rreth qafe)

Sandri: Mirë, mirë, ja. (E ngreh dorën me shaminë e bardhë) Unë do 
të dorëzohem. Ky është fundi. Sa e turpshme. Sa e ligë. Në 
shtëpinë time. Mu në shtëpinë time. Unë tashti po dorëzohem 
para pasionit dhe pabesisë. Në një akt kaq të turpshëm dhe kaq 
të shpifur. Lamtumirë. (Kthen karrocën dhe vazhdon te varësja 
e rrobave. E ul pallton e tij, i mbulon gjunjët me të dhe vazhdon 
duke e hapur derën e jashtme)

mirjam: Ku, ku po ikën, Sandër? Ndalo! Ku do të shkosh?
Sandri: Nuk e di. Vërtet nuk e di. Por, sido që jetë, më duhet të ik diku-

kudo qoftë ajo diku.
mirjam: Mos, të lutem, Sandër! Më dëgjo! 
loni: Vetëm na lejo të sqarohemi, Sandër! E them se asgjë nuk ka 

ndodhur. Ishte e beftë. E pagjykuar, por sërish asgjë. Asgjë më 
shumë se ç’keni parë. Do të thotë aq. Asgjë. Nuk e bëra të të 
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lëndoja ty... Ti e di se unë nuk do të të lëndoja përjetë... Ti je çdo 
gjë që kam, Sandër... Të lutem! Dhe, të betohem se nuk mund 
të ndodhë më. Kurrën e kurrës. Asnjëherë. Të përgjërohem të 
më ndjesh dhe ta kuptosh, Sandër. 

Sandri: Pse, Mirjam, pse, pse. pse, pse, pse...??? (E kthen karrocën, mu 
te pragu i derës) O Zot, Mirjam! Ti e di se sa më dhemb kur 
më braktisin! Kjo më dhemb. Në zemër më dhemb. Përse më 
lëndove kështu. Edhe këtë herë? Përse? Përse nuk ike atëherë 
kur të luta që të shkosh, ngaqë jeta me dikë si unë është e 
vështirë? E pamundshme. E pa të ardhme. T’u përgjërova të 
ikësh, ndërsa ti këmbëngule të më qëndrosh pranë. Pse, Mirjam, 
pse sot ma bëre këtë pabesi?! Përse më lëndove kështu?! E ke 
harruar ç’më pëshpëritje dikur. Më thoshe se jam i bukur. Një 
burrë i pashëm, i pashoq. Madje tash së voni, njëherë, ma e ke 
përsëritur këtë gjë. Edhe pse, edhe unë, edhe ti e dinim se po 
kalbemi nga dita në ditë në këtë karrocë të ndjerë që ma brenë 
shpirtin pak nga pak. Në këtë karrocë invalidësh të cilën nuk 
e përzgjodha vetë, por ma e dhuroi fati i zi. Ti më the, sado që 
edhe unë edhe ti e dinim se njerëzve si mua, nuk u thuhet se 
duken mirë as bukur, sepse tingëllon së tepërmi ironike për të 
qenë e besueshme. 

mirjam: Jo, nuk të kam gënjyer asnjëherë Sandër, të betohem! Të 
betohem se çdo fjalë imja ishte e vërtetë dhe e sinqertë. Çdo 
fjalë. Unë të kam dashur mbi të gjitha, Sandër. Aq sa s’e bën 
kush tjetër. Të kam dashur dhe të dua. Ndaj, të përgjërohem më 
beso, Sandër!

Sandri: Unë po kalbem këtu në këtë karrocë dhe në këtë shtëpi, Mirjam. 
Po kalbem, nga ora në orë dhe nga dita në ditë. E kuptoj sa 
të vështirë ta ka bërë jetën e tëra kjo. Sa të vështirë ta kam 
bërë jetën unë – e bukura ime. Ndërsa, bukuria lulëzon te lulet 
dhe kur ato veniten, thonë se fundi është aty diku. Afër. Fare 
pranë. Aty mbaron çdo gjë. Përjetësisht. Vdekja, ndonjëherë 
nuk është edhe aq e keqe, apo jo, Mirjam! Nuk është, por nuk 
munda ta zgjedhë ngaqë e desha jetën. Edhe të këtillë. Dhe, sot 
e kuptova sa kam gabuar, e dashur. Unë të kam dashur mbi të 
gjitha, Mirjam. Më shumë se veten time. E tashti, po deshe. Ja 



ku e ke derën e hapur! Merre mysafirin tonë të paftuar dhe ik 
me të! Shkoni! Jeni të lirë. Edhe ky është fat, mbase!

mirjam: Jo, nuk ik dot prej teje, Sandër! Nuk ik dot.

  (Loni vështron me trishtim ngaqë nuk kupton asgjë)

Sandri: Ikni. Ikni në këtë natë të ftohtë me borë. Ikni në këtë natë që aq 
shumë i ngjason jetës sime të venitur!

mirjam: Jo, Sandër, jo, nuk lëviz dot. Ti e di këtë. Nuk shkoj dot pa ty 
asgjëkund: as sot, as nesër e as ndonjëherë. Unë jam gruaja 
jote e përjetshme dhe e tillë do të ngel deri në amshim. Derisa 
vdekja mos të na ndajë. Ti nuk më shmang dot. Kurrë! Dhe ti e 
di këtë. (Gjunjëzohet para tij dhe ia përqafon këmbët)

loni: Në fakt... Më vjen keq, por... Unë vërtet asgjë nuk po kuptoj! 
Asgjë. Por ju jeni vëlla e motër! Vëlla e motër... Apo – kush 
jeni ju? Çfarë jeni ju?! Më falni, por unë, vërtet asgjë nuk po 
kuptoj, asgjë. 

mirjam: Në fakt, ne nuk jemi vëlla e motër. 
loni: Nuk jeni? Nuk jeni. Si nuk jeni? Domethënë, ju më paskeni 

gënjyer. Më keni sajuar këtë lojë të pakuptimtë. Më keni 
shndërruar në viktimën tuaj, të lojës tuaj makabër. Nuk është e 
mundshme. S’është e mundshme. Nuk po kuptoj. 

mirjam: Ne ishim të fejuar. Të fejuar dy vjet të plota dhe... Dhe në ditën 
kur po bëheshim gati për të dalë para altarit, për çfarë i kishim 
ftuar dhe miqtë tanë në kishën e qytetit, mu para shtëpisë së 
Zotit, një shofer fatësjellës, i cili e ngiste çmendurisht makinën 
e tij, na e vodhi ardhmërinë tonë përjetësisht. 

Sandri: Ai maniak i trafikut më rrëmbeu nga krahu i Mirjam, e cila atë 
ditë po nusërohej dhe na e ndaloi orën përgjithmonë. Ishte ora 
nëntë. Ndërsa horri iku. U zhbë. Ndërsa policia e trafikut nuk 
ia doli dot ta mësojë identitetin e tij. Alarmoi të gjitha patrullat 
e policisë, por kot. Pastaj intensifikuan kontrollet edhe nëpër 
pikat kufitare, që ta kapnin, pasi që ishte me targa të huaja dhe 
dyshohej se do të përpiqej të ikte nga vendi, sërish kot. Ekspertët 
e forenzikës, më vonë, konkluduan se i dyshuari do të ketë 
qenë ndonjë prej këtyre kurbetxhinjve tanë që nga Perëndimi 
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vijnë me makina të vjedhura pastaj ato i çmontojnë dhe i shesin 
si pjesë tek automekanikët lokalë. Ky yni, kështu duket se e 
varrosi të vërtetën e tij përjetësisht te ndonjë automekanik duke 
e varrosur edhe lumturinë tonë. Kjo është jeta jonë, si në ndonjë 
melodramë.

loni: Jo. Mos ma thoni këtë gjë! Ju lutem... Mosni...! 
Sandri: Përse shqetësohesh, Loni?! Thuajse ti nuk ishe njeriu i cili në 

çdo pyetje tonën u përgjigje me një sqarim tjetër, për të mos 
thënë asnjëherë as po e as jo.

loni: Më vjen keq! Mua vërtet më vjen keq për të gjitha këto. 
Sandri: E kam ditur. Që nga fillimi e kam ditur që je ti. Dy vjet të plota 

të kemi kërkuar që të të gjejmë gjithandej dhe ja, të gjetëm. Ti, 
jo vetëm që e shkaktove atë aksident, duke na e shkatërruar 
jetën dhe lumturinë, por dole të ishe edhe një hipokrit dhe 
diletant. 

loni: Unë nuk kam dashur. Vërtet nuk kam dashur. Makinën ma e 
kishte dërguar im vëlla nga Londra. E kuptoni?! Një të atillë..., 
me timonin në anën e djathtë. Unë kisha dalë për të parën 
herë në jetë me një të tillë, ndryshe dhe aq të shpejtë. Kurrë 
në jetë nuk kam menduar se do ta dëmtoja ndonjë njeri tjetër. 
Ajo ndodhi. Ndodhi. Unë u frikësova. Madje edhe artikujt e 
gazetave për rastin i kisha të prera dhe të ruajtura. Ja, (e hap 
librin e Niçes dhe së andejmi nxjerr një grumbull artikujsh) Ja 
ku janë. (Lexon titujt) ‘Një i ri u lëndua rëndë te dera e kishës 
së Shën Ndout tek po shkonte në kurorëzim”. “Një maniak 
me makinë me targë të huaja aksidentoi dhëndrin”. “Policia 
heton rastin e vrasësit me automobil”... Dhe, mos pandehni se 
isha indiferent për fatin tuaj. Unë vërtet kisha vuajtje të papara 
për atë që kishte ndodhur... Por, njëkohësisht po druaja nga 
sanksionimet. Unë, madje as leje për të vozitur nuk kam... Nuk 
kam pasur asnjëherë në jetë... Unë e kisha kryer një krim të 
ndyrë dhe të paqëllimtë... Pastaj u interesova dhe nga njerëzit 
mora vesh se i aksidentuari ishte rëndë i plagosur, por do të 
shpëtonte... Unë, një natë shkova te një automekanik në periferi 
të kryeqytetit dhe ia shita makinën si pjesë. Ai e pandehi se për 
ç’makinë ishte fjala ngaqë për aksidentin një storie kishin bërë 



edhe televizionet, ndaj me pak para e mori dhe e shpërbëri një 
makinë të shtrenjtë, nga cila përfitoi shumë para, ndërsa mua 
më dha shumë pak. Ju betohem se një mijë herë në ëndërr më 
keni ardhur. Një mijë net të pagjumë për këto tre vjet, tre vjet 
sa trembëdhjetë mijë vjet! Nuk e di a keni vuajtur ju apo unë 
më shumë... Më vjen keq, vërtet më vjen keq për dëmin që jua 
kam shkaktuar dhe pse ky s’është ndonjë shfajësim. 

Sandri: (I afrohet Lonit me karrocë, ia hedh shaminë fytyrës dhe ajo 
bie përtokë) Tashti mund të vazhdosh tutje. Mezi të gjetëm, 
për më shumë se dy vjet kërkimi. Mezi. Tash shko. Nuk të 
paraqesim dot në polici. Edhe ashtu gjykata nuk do të të dënonte 
më shumë. Sa e meriton vërtet për të gjitha këto dëmtime dhe 
vuajtje të shkaktuara ndaj nesh... Por, mjafton që, pjesën tjetër 
të jetës do ta jetosh me këto tri ditët e kaluara te ne. Me pamjet 
për vuajtjen e njerëzve të cilëve padrejtësisht ua shkatërrove 
jetën dhe lumturinë. Shko tash, Lon!

loni: . Mos ma thoni këtë gjë. Ju lutem! Ju lutem! Jo. S’është 
e vërtetë! S’është. Kush jeni ju? Jo. Pse, pse ma bëni këtë? 
(Nxitueshëm del nga shtëpia duke u çirr.) Jo, s’është e drejtë. 
S’është. Jo. Joooo.... 

(Errësim i skenës)
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EPilog

   (Loni është i shtrirë në shtrat, në dhomën e tij modeste, 
me pak libra mbi një raft dhe rroba të shpërndara 
gjithandej. Te koka i qëndron zoti Ivnaj. Loni i hap sytë 
dhe rrëmbimthi përpiqet të ngrihet duke mos e ditur me 
saktësi se ku gjendet)

loni:  Jo... Jo... Jooo... Jo... Jo...
zoTi ivanaj (I vendos dorën mbi kraharor dhe e qetëson Lonin): 

Mos, mos Loni. Vetëm qetë. Qetë. 
loni:  Zoti... Zoti Ivnaj?!... Si u ndodha këtu? Kush më solli?
zoTi ivanaj: Kush? Po ti këtu ishe, Lon? 
loni:  Këtu. Nuk u kuptoj. Ju më nxorët jashtë puna e qirasë së 

papaguar... Pastaj, unë shkova. 
zoTi ivanaj: Jo, jo, Loni, çdo gjë është në rregull. Dhe llogaritë 

tona janë të pajtuara. Ti i more paratë e mbetura tek 
automekaniku dhe ne u sqaruam... Ka ditë... 

loni:  Nuk po kuptoj... Asgjë nuk po kuptoj. 
zoTi ivanaj: Mjeku më tha se të gjitha do të kalojnë për dy-tri ditë. 

Ai e parashihte se të duhet kohë ta rimarrësh veten pas 
të tërë atyre etheve. Bile, doli mirë, një bronkit i thellë, 
por, fillimisht ai i druante ndonjë meningjiti. Është tipik 
për këtë kohë, tha. 

loni:  Zot, unë asgjë nuk po kuptoj. Ju vërtet thoni se unë nuk 
kam lëvizur nga shtëpia, zoti Ivanaj?

zoTi ivanaj: Jo, jo... Katër ditët e fundit assesi ngaqë ju kam qëndruar 
te koka. Thënë të drejtën, nuk do ta besoja se mund të më 
dhimbseni aq shumë, por, kjo ishte sprovë nga Zoti, jo 
vetëm për ty, por edhe për mua. Ndaj, mirë se u ktheve, 
Lon!

loni:  Mirëpo, unë i kam takuar ata... O Zot!, unë i kam 
takuar. 

zoTi ivanaj: Kë?
loni:  Sandrin dhe Mirjam... Ai i ngujuar në karrocë invalidësh, 

ndërsa ajo e bukur dhe e dëlirë! 



zoTi ivanaj: Po, po. Ishe i trazuar në ethe, por, doktori më tha se e 
tëra është normale. Dhe halucinacionet janë normale... 
Kështu tha doktori. Ndërsa ti aq më bezdise duke thirrur 
në ankth për atë. 

loni:  Për kë? 
zoTi ivanaj: Për, Mirjam! S’e kishe përmendur më parë. Por kështu 

pjell personazhe imagjinata e njeriut kur lufton për ta 
mbijetuar situatën. Doktori më tha se kishe çaste kritike, 
ndërsa, kur sapo po na dekurajoje doktorin dhe mua, ti 
vazhdimisht riktheheshe me emrin e saj: Mirjam!

loni:  Mirëpo unë vërtet e kam takuar atë, Mirjam, dhe vëllain 
e saj, Sandrin. Në fakt, Sandri ishte burri i saj... 

zoTi ivanaj: Ha-ha-ha...
loni:  ... Jo, jo, i fejuari i saj dhe burri i pakurorë. Ata janë 

të vërtetë. Mirjam dhe Sandri. Unë i kam takuar. Ata 
jetojnë këtu diku. Afër nesh. Ai ka pësuar një aksident 
dhe ka ngelur në karrocë invalidësh, ndërsa ajo i është 
përkushtuar atij përjetësisht. Mirjam dhe Sandri. 

zoTi ivanaj: Patjetër, patjetër, por mos u shqetëso. Kështu tha edhe 
doktori: të gjitha do të normalizohen për pak ditë. Ke 
kaluar temperatura të larta të trupit dhe gjithçka është e 
kuptueshme. Kështu tha doktori dhe po them edhe unë. 

loni:  Unë po e them të vërtetën. 
zoTi ivanaj (kthen kokën): A e di Loni, se këto tri ditë ka reshë shumë 

borë! Thënë të drejtën, nuk e mbaj mend. Ti i kalove në 
ankth tërë këto ditë e net... Bile, mbrëmë, kur erdha të 
të shihja nga afër, seç më erdhi të të tregoja se jashtë 
bie borë... Unë vetëm ta fika dritën, ndërsa, për një çast 
sa s’m’u bë se ishe zgjuar ngaqë pareshtur e përsërisje 
emrin e saj. 

loni:  Ti ishe?
zoTi ivanaj: Po. E mban mend? 
loni:  Po... Jo... Nuk di... Po shtiresha që po flija, apo... 

Mbase... 
zoTi ivanaj: Natën, Loni! Mirë se u ktheve, Lon Dukagjini! Mos 

harro atë shurupin e verdhë ta përdorësh... Është shumë 
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i fortë, ka thënë doktori. Është prodhim gjerman. E 
kupton! Natën dhe mirë u pafshim! 

   (Zoti Ivanaj niset të dalë)

loni:  Zoti Ivanaj!

   (Zoti Ivanaj ndalon dhe kthehet nga Loni)

loni:  Unë. Si të them... Ju... Thënë të drejtën, unë nuk e besoj 
ta kem dikë tjetër pos juve në kryeqytet, zoti Ivanaj. Nuk 
e di a jua kam thënë këtë tashmë, apo jo? 

zoTi ivanaj: Jo? Nuk e di. Mbase. S’e mbaj mend... o... Nuk e 
mbaj... 

loni:  Sido që të jetë... Ju e dini këtë. Ju jeni personi im më 
i afërm që kam. I vetmi. Dhe, nëse nuk u kam thënë 
këtë gjë edhe një herë tjetër, unë kështu kam menduar 
gjithmonë... Dhe sonte! 

zoTi ivanaj (I buzëqesh): Natën e mirë, Lon Dukagjini! Dhe, mirë se 
u ktheve!

   (Zoti Ivanaj del, duke fikur dritën, por derën e lë të hapur 
prej nga një hije drite bie deri te dritarja e dhomës mbi 
të cilën është po ajo perde e mëparshme si dhe mbi 
orën e varur në murin përballë. Loni ngrihet ngadalë 
te dritarja. Shmang ca perden dhe shikon jashtë borën. 
Pastaj, shikon poshtë dhe saktësisht në vendin ku i ka 
hedhur shaminë e bardhë Sandri, aty e gjen atë shami. 
Loni e merr shaminë) 

loni:  Jo. O Zot, ata ishin këtu! Vërtet. Ishin. Unë, unë ua 
shkatërrova jetën, dhe ata erdhën ta shkatërrojnë timen 
përjetë. (Në këtë çast ora bie fiks nëntë herë. Loni shikon 
orën në mur) Koha ndaloi edhe për ata edhe për mua. Për 
viktimën dhe për viktimizuesin. Koha, tok me trishtimin. 
Në fakt, kush je ti, Lon Dukagjini??? E sheh, e tëra është 



shndërruar: as po... as jo... As po... As jo... As po... As 
jo. Kush jam unë? Unë?! Po! Kush!? Kush je ti, Lon?!... 
Lon Dukagjini? Kush?!

   Kuuuuuuuuuuuuush...??!!!

(Errësim i skenës)

Prishtinë, janar 2007
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• Mario Vargas Llosa
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INTERVISTA





N ë këtë intervistë1 Mario Vargas Llosa flet për mëngjesin 
e rehatshëm që kalon në zyrë gjatë gjithë javës. Në 
vjeshtën e vitit 1988, megjithatë, ai vendosi ta ndërpresë 
këtë orar për të kandiduar si kandidat i partisë Libertad 
për president në Peru. Vargas Llosa ka kohë që flet për 
politikën peruane, duke e bërë atë temë të romaneve 

të tij. Deri në kohën kur konkurroi për president, ai nuk i kishte përfillur 
asnjëherë sugjerimet për të kandiduar për poste politike. Gjatë fushatës u 
gjend në pozitë të vështirë përballë boshllëkut emocional dhe retorikës që 
përshkon gjuhën e politikës zgjedhore. Pas zgjedhjeve shumëpartiake, ai 

1  Kjo intervistë është bërë në vitet ’90 nga Susannah Hunnewell dhe Ricardo Au-
gusto Setti. Në mesin e shumë intervistave të tij, zgjodhëm këtë sepse paraqet në mënyrën 
më të plotë profilin e shkrimtarit Vargas Llosa.   
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humbi në balotazh nga Alberto Fujimori, më 10 qershor, 1990. 

Mario Vargas Llosa u lind në vitin 1936 në Arequipa, një qytet i vogël në 
Perunë jugore. Derisa ishte ende foshnjë, prindërit e tij u divorcuan dhe ai 
shkoi në Cochabamba, Bolivi me gjyshërit e nënës së tij. Në 1945 u kthye në 
Peru, ku ndoqi Akademinë ushtarake Leoncio Prado dhe studioi Drejtësinë 
në Universitetin e Limas. Në moshën 19-vjeçare u martua me tezen e tij, 
Julia Urquid Illanes, e cila ishte 14 vjet më e vjetër se ai. Kjo martesë më 
vonë i shërbeu si lëndë për romanin Teze Julia dhe skenaristi (1982). Pas 
mbarimit të studimeve të tij në Lima, Vargas Llosa u largua nga Peruja dhe 
filloi të punojë si gazetar dhe lektor. Gjatë kësaj periudhe të mërgimit filloi 
të shkruajë novela. Koha e heroit, botuar në Spanjë në vitin 1963 është  
bazuar në përvojat e tij në akademinë ushtarake. Romane tjera të tij janë: 
Shtëpia e gjelbër (1963), Biseda në Katedrale (1969) dhe Lufta e Fundit të 
Botës (1981).  
Vargas Llosa është edhe dramaturg, eseist dhe ka udhëhqeur një program 
javor intervistues në televizionin peruan; ka qenë fitues i disa çmimeve 
ndërkombëtare letrare dhe president i PEN-it, më 1976-1979. Ka tre fëmijë 
dhe jeton me gruan e tij të dytë, Patricia, në Lima, në një apartament me 
pamje nga Paqësori.  



kanibali i rEaliTETiT

intervistuesi

Ju jeni shkrimtar i njohur dhe lexuesit tuaj e dinë çka keni shkruar. Mund të 
na thoni se çfarë keni lexuar? 

mario vargas llosa

Në vitet e fundit, ka ndodhur diçka interesante. E kam vënë re se jam duke 
lexuar më pak dhe sidomos më pak jam duke i lexuar bashkëkohësit e mi, 
ndërsa gjithnjë e më shumë shkrimtarët e së kaluarës. Kam lexuar shumë më 
tepër shkrimtarët e shekullit të nëntëmbëdhjetë se këta të shekullit njëzet. 
Këto ditë, po merrem ndoshta më pak me veprat letrare sesa me esetë dhe 
historinë. Unë nuk jam lodhur shumë për të menduar pse kam lexuar atë që 
kam lexuar…Ndonjëherë janë arsyet profesionale. Projekti im letrar është i 
lidhur me shekullin 19: një sprovë mbi Të mjerët e Victor Hugo-së, apo një 
roman i frymëzuar nga jeta e Flora Tristan-it, një reformatore e shoqërisë 
franko-peruane dhe “feministe” avant la Lettre. Mendoj se kjo ndodh për 
shkak se si 15 apo 18 vjeçar, ju ndjeni sikur e keni gjithë kohën e dynjasë 
përpara, ndërsa kur kaloni të pesëdhjetat bëheni të vetëdijshëm se i keni 
ditët e numëruara dhe se ju duhet të jeni selektiv. Kjo është ndoshta arsyeja 
pse unë nuk i lexoj bashkëkohësit e mi aq shumë.

intervistuesi
 

Por nga shkrimtarët bashkëkohorë cilin e pëlqeni më shumë?  

mario vargas llosa

Kur isha i ri, isha lexues i pasionuar i Sartrit. Kam lexuar shkrimtarët 
amerikanë, në veçanti brezin e humbur - Faulkner, Hemingway, Fitzgerald, 
Dos Passos - sidomos Faulkner-in. Nga autorët që kam lexuar kur isha i 
ri, ai është një nga të paktët që ende do të thotë shumë për mua. Kurrë nuk 
kam qenë i zhgënjyer kur e kam rilexuar atë, gjë që nuk mund ta them 
edhe, fjala vjen, për Hemingway-n. Unë nuk mund ta rilexoj sot Sartrin. Kur 
kujtoj gjithçka që kam lexuar nga krijimtaria e tij, më duket sikur tashmë 
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i ka humbur shumë vlera. Sa për esetë e tij, mendoj që shumica e tyre sot 
janë më pak të rëndësishme, me një përjashtim ndoshta të “Shën Genet: 
Komediani apo Martir”, që më pëlqen ende. Ato janë plot me kundërthënie, 
paqartësi, pasaktësi, gjë që nuk ka ndodhur me Faulkner-in. Faulkner 
është shkrimtari i parë që kam lexuar me stilolaps dhe letër në dorë, sepse 
teknika e tij më fascinonte. Ai ishte romancieri i parë punën e të cilit unë 
me vetëdije u përpoqa për ta rindërtuar, duke u përpjekur për të gjetur, për 
shembull, organizimin e kohës, kryqëzimin e kohës dhe vendit, thyerjet 
narrative dhe aftësinë për të treguar një histori nga pika të ndryshme për 
të krijuar ambiguitet dhe për ta bërë rrëfimin më të thellë. Si një amerikan-
latin, mendoj se ishte shumë e dobishme për mua t’i lexoja veprat e tij 
atëherë, sepse ato janë një burim i çmuar i teknikave përshkruese që janë 
të zbatueshme për një botë e cila, në një kuptim, nuk është aq ndryshe nga 
ajo që ka përshkruar Faulkner. Më vonë, sigurisht, kam lexuar shkrimtarët e 
shekullit XIX me një pasion të madh: Flaubert, Balzac, Dostojevski, Tolstoi, 
Stendhal, Hawthorne, Dickens, Melville. Unë vazhdoj të jem një lexues i 
pasionuar i shkrimtarëve të shekullit të nëntëmbëdhjetë. 
Sa për letërsinë latino-amerikane, çuditërisht, nuk mund të them se e 
pëlqeja derisa shkova në Evropë prej nga e zbulova dhe fillova ta lexoja 
me entuziazëm të madh. Unë duhej ta ligjëroja atë letërsi në universitetin 
e Londrës dhe kjo ishte një përvojë shumë e vlefshme, sepse më bëri ta 
kuptoja seriozisht këtë letërsi në tërësi. Qysh atëherë kam lexuar Borgesin, 
me të cilin kemi qenë familjar, Carpíer, Cortázar, Guimaraes Rosa, Lezama 
Lima – që ishin të një brezi, me përjashtim të García Márquez-it, të cilin e 
zbulova më vonë dhe madje kam shkruar një libër për tëj: García Márquez: 
Historia de un decidio. Gjithashtu fillova leximin letërsisë latino-amerikane 
të shekullit nëntëmbëdhjetë, sepse më duhej për ta ligjëruar. Atëherë e 
kuptova se kemi shkrimtarë të jashtëzakonshëm – romancierë ndoshta 
më pak se eseistë dhe poetë. Sarmiento, për shembull, i cili kurrë nuk ka 
shkruar një roman, sipas meje është një nga rrëfimtarët më të mëdhenj të 
Amerikës Latine; Facundo e tij është një vepër mjeshtërore. Por, në qoftë 
se më detyroni të zgjedh një emër, unë do të përmendja Borgesin, sepse 
bota që ai krijon mua më duket absolutisht origjinale. Përveç origjinalitetit 
të tij të madh, ai është i pajisur edhe me një imagjinatë të jashtëzakonshme 
dhe kulturë të cilat janë shprehimisht të tij. Dhe pastaj sigurisht është gjuha 
e Borgesit, që në një kuptim thyen traditën tonë dhe hap një traditë të re. 
Spanjishtja është një gjuhë që ka prirje për t’u stërzgjatur, për t’u zgjeruar. 
Të gjithë shkrimtarët tanë të mëdhenj kanë pasur një proliksitet (ligjërim të 
stërzgjatur), nga Cervantes, te Ortega y Gasset, Valle-Inclán, ose Alfonso 
Reyes. Borgesi është e kundërta – i thukët, ekonomik dhe preciz. Ai është 



i vetmi shkrimtar në gjuhën spanjolle që ka më shumë ide se fjalë. Ai është 
një nga shkrimtarët e mëdhenj të kohës sonë. 

intervistuesi
 

Cili ishte raporti juaj me Borgesin? 

mario vargas llosa

Unë e kam parë atë për herë të parë në Paris, ku kam jetuar në vitet 
gjashtëdhjetë. Ai mbante seminare mbi letërsinë fantastike dhe letërsinë 
gauchesca. Më vonë e kam intervistuar për Radio Televizionin Zyrtar 
Francez, ku unë isha duke punuar në atë kohë. Ende emocionohem kur e 
kujtoj atë takim, pas të cilit ne u pamë edhe disa herë të tjera nëpër vende 
të ndryshme të botës, bile edhe në Lima, ku u dha një darkë për të. Në fund 
të darkës, ai më kërkoi ta përcillja deri në tualet. Derisa po e bënte shurrën, 
papritmas tha: A mendon se katolikët janë seriozë? Ndoshta nuk janë.  
Herën e fundit që e pashë ishte në shtëpinë e tij në Buenos Aires, ku e 
kam intervistuar për një emision televiziv që kam pasur në Peru dhe kam 
përshtypjen se atij nuk i pëlqyen disa nga pyetjet e mia. Çuditërisht, ai u çartë, 
sepse, pas intervistës - gjatë së cilës, natyrisht, kam qenë jashtëzakonisht i 
vëmendshëm, jo vetëm për shkak të admirimit që ndjeja për të, por edhe për 
shkak të dashurisë së madhe që kisha për një njeri simpatik dhe të brishtë 
siç ishte ai, - unë thashë se isha i befasuar nga modestia e shtëpisë së tij, me 
muretë e plasaritura dhe çatinë që pikonte. Kjo me sa duket e pati ofenduar 
thellë. Më vonë e takova prapë, por mbante një qëndrim të ftohtë ndaj meje. 
Octavio Paz më tha se ai me të vërtetë e kishte pëlqyer vërejtjen time për 
shtëpinë e tij. E vetmja gjë që mund ta ketë lënduar atë është ajo se për 
çfarë isha lidhur, sepse përndryshe unë kurrë nuk i kam bërë asgjë, pos 
falënderimeve. Unë nuk mendoj se ai i ka lexuar librat e mi. Sipas tij, ai 
kurrë nuk lexoi një shkrimtar të vetëm të gjallë kur arriti moshën dyzet 
vjeçare, vetëm lexonte dhe rilexonte librat e njëjtë  Por ai është një shkrimtar 
të cilin e admiroj shumë. Ai nuk është i vetmi, natyrisht. Pablo Neruda është 
një poet i jashtëzakonshëm. Gjithashtu Octavio Paz është jo vetëm një poet 
i madh, por një eseist i madh, një njeri që është i krijuar për politikë, art, dhe 
letërsi. Interesimi i tij është universal. Unë ende e lexoj atë me kënaqësi të 
madhe. Gjithashtu, idetë e tij politike janë mjaft të ngjashme me të miat.  
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intervistuesi

E përmendët Nerudën në mesin e shkrimtarëve që admironi. Keni qenë mik 
i tij. Si ishte Neruda? 

mario vargas llosa

Neruda e adhuronte jetën. Çmendej për pikturë, art në përgjithësi, libra, 
botime të rralla, ushqim, pije. Të ngrënit dhe të pirit ishin pothuajse një 
përvojë mistike për të. Një njeri i mrekullueshëm, plot vitalitet - nëse i lëmë 
mënjanë poezitë e tij që lavdëronin Stalinin, natyrisht. Ai jetoi në një botë 
pothuajse feudale, ku çdo gjë e kishte me bollëk. Kam pasur fat ta kaloj 
me të një fundjavë në Isla Negra. Mrekulli! Një lloj i makinerive sociale 
ka punuar rreth tij: një luzmë njerëzish të cilët gatuanin dhe punonin për 
të. Ishte një shoqëri e këndshme, jashtëzakonisht e gjallë, pa më të voglën 
gjurmë të intelektualizmit. Neruda ishte pikërisht e kundërta e Borgesit, të 
cilin nuk mund ta shihje kurrë duke ngrënë apo duke pirë, madje dikush 
mund të thoshte se ai kurrë nuk kishte bërë dashuri, ngaqë për të të gjitha 
këto gjëra dukeshin të dorës së dytë dhe në qoftë se ai ndonjëherë i ka bërë, 
duhet t’i ketë bërë nga edukata dhe asgjë më shumë. Kjo për shkak se idetë, 
leximi, reflektimi dhe krijimi ishin jeta e tij, jetë thjesht cerebrale. Kurse 
Neruda vjen nga tradita e Jorge Amados dhe Rafael Albertit që mbështet 
idenë se letërsia është krijuar nga një përvojë sensuale e jetës. 
Më kujtohet dita kur festuam ditëlindjen e Nerudës në Londër. Ai dëshironte 
të bënte një ndejë në një anije në Thames. Për fat të mirë, një nga admiruesit 
e tij, poeti anglez Alastair Reid, kishte jetuar në një varkë në Thames, kështu 
që ne kemi qenë në gjendje për të organizuar një ndejë për të. Momenti 
erdhi dhe ai njoftoi se do të bëjë një koktej. Kjo ishte pija më e shtrenjtë në 
botë me s’di sa shishe Dom Perignon, lëngje frutash, dhe një Zot e di çka 
tjetër. Rezultati, sigurisht, ishte i mrekullueshëm, por një gotë e saj ishte 
e mjaftueshme për t’u dehur. Kështu që u dehëm të gjithë, pa përjashtim. 
Edhe ashtu, unë ende e mbaj mend se çka më tha Neruda atëherë; diçka 
që u dëshmua të jetë një e vërtetë e madhe gjatë viteve. Një artikull i asaj 
kohe,- unë nuk mund ta mbaj mend se çfarë ishte – më kishte mërzitur dhe 
irrituar shumë, sepse më kishte ofenduar duke thënë gjëra të pavërteta për 
mua. I tregova Nerudës. Në mes të ndejës. ai profetizoi: Ti je duke u bërë i 
famshëm. Unë dua që ti ta dish se çfarë të pret: sa më i famshëm të jesh, aq 
më i sulmuar do të jesh. Për çdo lavdërim do të ketë dy ose tri fyerje. Unë 
vetë kam kaluar nëpër të gjitha fyerjet… Nuk më kanë kursyer asnjë epitet: 
hajdut, pervers, tradhtar, bandit, kurvar  çdo gjë! Nëse bëhesh i famshëm, 



duhet t’i tejkalosh të gjitha këto. 
Neruda e tha të vërtetën, prognoza e tij doli të jetë plotësisht e vërtetë. Unë 
kam disa valixhe me artikuj të mbushur me fyerjet më të pista të drejtuara 
në adresën time.  

intervistuesi

Po në lidhje me García Márquezin? 

mario vargas llosa

Ne ishim shokë, ne kemi qenë fqinj për dy vjet në Barcelonë, kemi jetuar 
në të njëjtën lagje. Më vonë, jemi ndarë për arsye personale dhe politike. 
Por shkaku fillestar për ndarjen ishte një problem personal qe nuk kishte 
lidhje me bindjet e tij ideologjike, të cilat unë kurrë nuk i kam miratuar. 
Sipas mendimit tim, shkrimi i tij dhe politika e tij nuk janë të kualitetit të 
njëjtë. Le të themi se unë e admiroj shumë  punën e tij si shkrimtar. Siç e 
kam thënë tashmë, kam shkruar një libër 600 faqe për veprën e tij. Por nuk 
kam shumë respekt për atë personalisht, as për bindjet e tij politike, të cilat 
nuk më duken serioze. Unë mendoj se bindjet e tij janë oportuniste dhe të 
orientuara nga publiciteti.   

intervistuesi

Ky problem personal që përmendët lidhet me incidentin në një kinema të 
Meksikës, ku ju u përleshët? 

mario vargas llosa

Ndodhi një incident në Meksikë. Por kjo është një temë për të cilën unë 
nuk dua të diskutoj; ka shkaktuar spekulime aq shumë sa që unë nuk dua t’i 
furnizoj ende komentatorët me materiale. Në qoftë se i shkruaj kujtimet e 
mia, ndoshta do ta tregoj historinë e vërtetë. 

intervistuesi
 

A i zgjedhni subjektet e librave tuaj, apo i lejoni që ato t’ju zgjedhin juve? 
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mario vargas llosa

Nuk shqetësohem fort, unë besoj se subjekti e zgjedh shkrimtarin. Unë 
gjithmonë kam pasur ndjenjën se tregime të caktuara më janë imponuar 
vetëm mua dhe nuk mund t’i injorojë, sepse, në mënyra të panjohura, ato 
lidhen me disa përvoja bazike, por nuk e di sakt se si ndodh kjo. Për shembull, 
në kohën që kam kaluar në Shkollën Ushtarake Prado Leonico në Lima, kur 
isha ende një djalë i ri, m’u dha një nevojë e vërtetë, një dëshirë e madhe për 
të shkruar. Kjo ishte një përvojë tejet traumatike, e cila në shumë mënyra 
shënoi fundin e rinjohjes së fëmijërisë sime dhe të vendit tim, si një shoqëri 
e dhunshme, e mbushur me hidhërim, e përbërë nga grupe kulturore, sociale 
dhe racore që kundërshtoheshin dhe zhvillonin beteja të egra. Mendoj që 
përvoja kishte një ndikim mbi mua; një gjë jam i sigurt: përvoja e shtoi në 
mua nevojën për të krijuar, për të shpikur. 
Deri tash, kjo ka funksionuar njësoj për të gjithë librat e mi. Kurrë nuk 
kam krijuar arsyeshëm e gjakftohtë. Ngjarjet apo njerëzit e caktuar, ëndrrat 
apo leximet, nganjëherë vijnë vetë papritmas dhe kërkojnë vëmendje. Kjo 
është arsyeja pse unë flas aq shumë për rëndësinë e elementeve krejtësisht jo 
racionale të krijimit letrar. Unë besoj se kjo mungesë arsyeje duhet gjithashtu 
të vijë deri te lexuesit. Unë do të doja që romanet e mia të lexohen ashtu si 
i lexoj unë romanet që i dua. Romanet që më kanë fascinuar mua janë ato 
që kanë arritur tek unë më pak me anë të kanaleve të intelektit e më shumë 
nëpërmjet magjepsjes. Këto janë tregime të afta për t’i shkatërruar plotësisht 
të gjitha fakultetet e mia kritike në mënyrë që unë të mbetem i pezulluar. Ky 
është lloji i romanit që dua ta lexoj dhe lloji i romanit që dua ta shkruaj. Unë 
mendoj se është shumë e rëndësishme që elementi intelektual, prania e të 
cilit është e pashmangshme në një roman, të shkrihet në veprim, në histori 
që duhet ta joshë lexuesin jo me idetë, por me ngjyrën e vet, nga emocionet 
që e frymëzojnë, nga elementi i surprizës dhe nga të gjitha suspenset dhe 
misteret që janë të afta të gjenerojnë. Sipas mendimit tim, një teknikë e 
romanit ekziston në thelb për të prodhuar këtë qëllim - të zvogëlohet dhe, 
nëse është e mundur, të hiqet distanca mes tregimit dhe lexuesit. Në këtë 
kuptim, unë jam një shkrimtar i shekullit të nëntëmbëdhjetë. Për mua romani 
i vërtetë është te romani i aventurave, i cili është lexuar në atë mënyrë të 
cilën unë kam përshkruar.

intervistuesi

Si është puna me humorin në romanet tuaja? Romanet më të reja që keni 
shkruar duken shumë larg nga humori i Teze Julia dhe skenaristi. A është e 



vështirë për të bërë humor sot? 

mario vargas llosa

Unë kurrë nuk e pyes veten nëse sot do ta shkruaj një libër serioz apo 
me humor. Subjektet e librave që kam shkruar në vitet e fundit nuk i 
nënshtrohen humorit. Nuk mendoj se Lufta e Fundit të Botës dhe Jeta e 
vërtetë e Alejandro Mayta-s, ose dramat që kam shkruar janë të bazuara në 
temat që mund të trajtohen me humor. Ndryshe ndodh me veprën Për hir të 
njerkës? Ka shumë humor aty, apo jo? 
Jam munduar të jem “alergjik”, sepse kam menduar, në mënyrë krejt naive, 
se letërsia serioze nuk buzëqesh, se humori mund të jetë shumë i rrezikshëm, 
prandaj kam kërkuar tema të rënda sociale, politike, apo probleme kulturore 
në romanet e mia. Kam menduar se do t’i bëjë tregimet e mia të duken 
sipërfaqësore dhe t’i japin lexuesit tim përshtypjen se ato nuk ishin asgjë 
më shumë se argëtuese, të lehta. Kjo është arsyeja pse unë kam hequr dorë 
nga humori, ndoshta nën ndikimin e Sartrit, i cili ishte gjithmonë shumë 
armiqësor ndaj humorit, të paktën në shkrimet e tij. Por një ditë, kam zbuluar 
se për të realizuar një përvojë të caktuar të jetës në letërsi, humori mund të 
jetë një mjet shumë i çmuar. Kjo ka ndodhur me Pantaleoni dhe Shërbimi 
Special. Prej atëherë e tutje, kam qenë shumë i vetëdijshëm për humorin, si 
për një thesar të madh, si për një element bazë të jetës dhe të letërsisë. Unë 
nuk e përjashtoj mundësinë që humori do të luajë një rol të madh përsëri në 
romanet e mia. 

intervistuesi

Mund të na thoni për shprehitë tuaja të punës? Sa punoni? Si zë fill një 
roman? 

mario vargas llosa

Para së gjithash, kjo është një fantazi, një lloj i ripërtypjes në lidhje me një 
person, një situatë, diçka që ndodh vetëm në mendje. Pastaj unë filloj të 
marr shënime, përmbledhje të sekuencave narrative: dikush hyn në skenën 
këtu, e lë aty, e bën këtë apo atë. Kur filloj të punoj në roman, hartoj një 
përmbledhje të përgjithshme të subjektit - të cilës kurrë nuk i përmbahem,- 
duke e ndryshuar atë tërësisht, por e cila më lejon mua që ta konsideroj 
punën të filluar. Lënda e parë më ndihmon, më siguron. Por kjo është pjesë 
e shkrimit me të cilin kam edhe kohë të vështira. Kur jam në atë fazë, veproj 
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shumë me kujdes, gjithmonë i pasigurt për rezultatin. Versioni i parë është 
shkruar në një shtet të vërtetë të ankthit. Një herë e kisha mbaruar draftin 
– i cili nganjëherë mund të marrë një kohë të gjatë, për Luftën e Fundit të 
Botës, faza e parë zgjati gati dy vjet,- çdo gjë ndryshoi. Unë e di pastaj 
se historia është aty, e varrosur në atë që e quaj magma ime. Është kaos 
absolut, por romani është aty, i humbur në një masë të elementeve të vdekur, 
me skena të tepërta që do të zhduken ose skena që janë përsëritur disa herë 
nga perspektiva të ndryshme, me karaktere të ndryshme. Kjo është shumë 
kaotike dhe ka kuptim vetëm për mua. Por historia është e lindur nën të. 
Ju duhet ta ndani atë nga pjesa tjetër, ta pastroni dhe kjo është pjesa më e 
këndshme e punës. Nga ai moment jam në gjendje të punoj me orar shumë 
më të gjatë, pa ankthin dhe tensionin që e shoqërojnë shkrimin e draftit të 
parë. Mendoj se ajo që dua nuk është shkrimi në vetvete, por rishkrimi, 
redaktimi, korrigjimi. Mendoj se kjo është pjesa më kreative e të shkruarit. 
Unë nuk e di kur jam duke ia dalë mbanë historisë. Një rrëfim e pata menduar 
se do ta përfundoja brenda disa muajsh, ndërsa m’i mori disa vjet. Romanin 
e përfundoj më shpejt atëherë kur nuk ngutem për ta përfunduar. Kur më 
duket i mbushur, kur e shoh që jam marrë mjaft me të, kur thjesht nuk më 
pëlqen më të merrem me të, atëherë historia është e përfunduar. 

intervistuesi

Ju shkruani me dorë, apo me makinë shkrimi? 

mario vargas llosa

Së pari, shkruaj me dorë. Saherë që jam në punë në mëngjes dhe në orët e 
para të ditës. Gjithmonë shkruaj me dorë. Ato janë orët më krijuese. Kurrë 
nuk punoj më shumë se dy orë. Pastaj, filloj ta shtyp atë që e kam shkruar, 
duke bërë ndryshime dhe kjo është ndoshta faza e parë e rishkrimit. Por 
gjithmonë i lë pak rreshta pa shtypur, në mënyrë që të nesërmen, të mund 
t’ia filloj duke shtypur në fund të asaj që kam shkruar një ditë më parë. Duke 
filluar me makinë shkrimi, krijohet një dinamikë e caktuar, pak a shumë si 
një ushtrim gjimnastik për ngrohje të trupit.  

intervistuesi

Hemingway përdorte të njëjtën teknikë, duke lënë gjithmonë një fjali të 
shkruar përgjysmë për ta vazhduar të nesërmen…



mario vargas llosa

Po, ai mendonte se kurrë nuk duhet t’i shkruante të gjitha që i kishte në 
mendje, për ta pasur më lehtë t’i rrekej shkrimit ditën e nesërme. Më duket 
se pjesa më e vështirë gjithmonë është fillimi. Në mëngjes, duke provuar t’i 
nisësh aty ku e kë lënë, është ankth… Por nëse ke diçka mekanike për të 
bërë, puna ka filluar tashmë. Makina fillon të punojë. Gjithsesi, unë kam një 
orar shumë të rreptë të punës. Çdo mëngjes deri në dy të pasdites, qëndroj në 
zyrën time. Këto orë janë të shenjta për mua. Kjo nuk do të thotë që shkruaj 
vazhdimisht, ndonjëherë rishikoj ose marrë shënime. Por unë mbetem 
sistematikisht në punë. Ka, natyrisht, ditë të mira e të këqija për krijimin. 
Por punoj çdo ditë, sepse edhe në qoftë se nuk kam ndonjë ide të re, mund 
ta kaloj kohën duke bërë korrigjimet, rishikimin, duke marrë shënime… 
Ndonjëherë vendos të rishkruaj një pjesë të gatshme, qoftë vetëm për të 
ndryshuar pikësimin. 
Nga e hëna deri të shtunën kam punuar në roman vazhdimisht, kurse mëngjesin 
e së dielës ia kushtoj punës gazetareske – artikuj dhe ese. Mundohem që çdo 
të diel t’i përmbahem këtij rregulli të punës, në mënyrë që t’i ruaj gjashtë 
ditë të tjera për të krijuar. Ndonjëherë dëgjoj muzikë klasike në kohën kur 
marrë shënime. Kjo është diçka që kam filluar ta bëjë, kur kam jetuar në një 
shtëpi shumë të zhurmshme. Në mëngjes, isha vetëm në punë, askush nuk 
vinte në zyrën time. Nuk e përdorja telefonin. Nëse do ta përdorja, jeta ime 
do të ishte një ferr. Ju nuk mund ta paramendoni se sa shumë telefonata dhe 
vizitorë më kërkonin. Të gjithë ma dinin shtëpinë. Adresa ime për fat të keq 
ra në sytë e publikut. 

intervistuesi

Ju kurrë nuk hoqët dorë nga kjo rutinë spartane? 

mario vargas llosa

Nuk e di si mund të punohet ndryshe. Në qoftë se do të prisja momentet e 
frymëzimit, unë kurrë nuk do ta përfundoja një libër. Frymëzimi për mua 
vjen nga një përpjekje e rregullt. Kjo rutinë më lejon mua që të punoj, me 
ngazëllim të madh ose pa të, varësisht nga dita.  

intervistuesi

Victor Hugo, në mesin e shkrimtarëve të tjerë, besonte në forcën magjike të 
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frymëzimit. Gabriel García Márquez ka thënë se, pas shumë vitesh luftë me 
Njëqind vjet vetmi, romani është shkruar në kokën e tij gjatë një udhëtimi 
me veturë në Acapulco. Ju keni deklaruar se frymëzimi për ju është vetëm 
një produkt i disiplinës, por a e keni njohur ndonjëherë të famshmen “ndezje 
të llampës” në kokën tuaj?

mario vargas llosa

Një gjë e tillë nuk më ka ndodhur kurrë. Është një proces shumë i 
ngadalshëm. Në fillim ka diçka shumë të mjegullt, një vigjilencë, një 
maturi, një kuriozitet. Diçka që e perceptoj në mjegull dhe paqartësi e që 
më ngjall kureshtjen, interesin tim, eksitimin, dhe pastaj përkthehet vetë në 
punë, shënime letrash, përmbledhje të subjektit. Edhe atëherë kur jam duke 
i vënë punët në vijë, diçka shumë e shkapërderdhur, shumë e paqartë ende 
vazhdon. “Ndriçimi” ndodh vetëm gjatë punës. Kjo është punë e vështirë 
që, në çdo kohë, mund të të mposhtë… Kur arrij në zemrën e një historie 
në të cilën kam punuar një kohë të gjatë, atëherë, po, diçka ndodh. Historia 
pushon të jetë e ftohtë, pa ndonjë lidhje me mua. Përkundrazi, ajo bëhet aq 
e gjallë, aq e rëndësishme sa që krejt përvoja ime ekziston vetëm që unë 
ta shkruaj. Çdo gjë që kam dëgjuar, parë e lexuar duket sikur më vjen në 
ndihmë. Bëhem një lloj kanibali i realitetit. Por për ta arritur këtë gjendje, 
më duhet të kaloj përmes katarsisit të punës. Unë gjithmonë jetoj një jetë 
të dyfishtë. Bëj një mijë gjëra të ndryshme, por gjithmonë e kam mendjen 
te puna ime. Natyrisht, nganjëherë bëhem i fiksuar, neurotik. Në raste të 
tilla, shikoj filma dhe relaksohem. Gjatë këtyre herëve, duke parë një film, 
relaksohem. Në fund të një dite me punë intensive, kur më ndodh një trazim 
i brendshëm, një film gjithmonë më bën mirë.  

intervistuesi

Pedro Nava shkoi aq larg sa nisi t’i vizatojë disa nga personazhet e tij - 
fytyrat, flokët dhe rrobat e tyre. A keni menduar ndonjëherë ta bëni një gjë 
të tillë?

mario vargas llosa

Jo, por në raste të veçanta, unë bëj fletë biografike. Kjo varet nga mënyra 
sesi e kuptoj unë karakterin. Edhe pse nganjëherë më duke sikur i shoh 
personazhet, i identifikoj me mënyrën se si ata shprehin vetveten ose në 
lidhje me faktet që i rrethojnë. Pavarësisht shënimeve që ju mund të merrni 



për një roman, mendoj se në fund ato që kanë rëndësi janë përzgjedhjet që 
bën kujtesa. Ajo që mbetet është më e rëndësishmja. Kjo është arsyeja pse 
kurrë nuk kam marrë një aparat fotografik në ekspeditat e mia kërkimore. 

intervistuesi

Pra, për një kohë të caktuar, personazhet tuaja nuk janë të lidhura me njëri-
tjetrin? Secili ka historinë e vet personale? 

mario vargas llosa

Në fillim, çdo gjë duket e ftohtë, artificiale dhe e vdekur! Pak nga pak, 
gjithçka fillon të ngjallet, çdo karakter futet në shoqëri dhe miqësi. Kjo është 
e mrekullueshme: ju filloni ta zbuloni se linja të forta tashmë ekzistojnë 
në një rrëfim. Por, para se të arrihet qëllimi, nuk ka asgjë pos punë, punë 
dhe shumë punë. Në jetën e përditshme, ka disa njerëz dhe disa ngjarje 
të caktuara, që duken sa për të plotësuar një boshllëk apo për të plotësuar 
një nevojë. Papritmas ju e kuptoni se kjo është pikërisht ajo që ju duhet ta 
dini për pjesën në të cilën jeni duke punuar. Përfaqësimi kurrë nuk është i 
vërtetë për personin e vërtetë, ai është alternativ, i falsifikuar. Por kjo ndodh 
vetëm kur historia ka arritur një fazë të avancuar, kur çdo gjë duket sikur 
e ushqen për të vazhduar. Ndonjëherë, kjo është një mënyrë e njohjes: Oh, 
kjo është fytyrë që po e kërkoja, ky intonacion, kjo mënyrë e të folurit  Nga 
ana tjetër, ju mund ta humbni kontrollin ndaj personazheve tuaj, gjë që më 
ndodh shpesh sepse ata nuk lindin vetëm nga konsiderata racionale. Ata janë 
më shumë shprehje e forcave instinktive gjatë punës. Kjo është arsyeja pse 
disa prej tyre menjëherë marrin rëndësi më shumë, kurse të tjerët mbesin në 
sfond. Kjo është pjesa më interesante e punës, kur ti e kupton se personazhe 
të caktuara janë duke kërkuar që t’u jepet më shumë rëndësi, kur ti fillon ta 
shohësh se tregimi qeveriset nga ligjet e veta të cilat nuk guxon t’i shkelësh. 
Bëhet e qartë se autori nuk mund ta katandisë karakteret si të dojë, se 
karakteri ka një autonomi të vetën. Momenti më emocionues është kur ti e 
zbulon jetën në atë që e ke krijuar vetë, një jetë që duhet ta respektosh. 

intervistuesi

Pjesa më e madhe e krijimtarisë suaj është shkruar jashtë Perusë, në atë që 
dikush mund ta quajë një mërgim vullnetar. Keni deklaruar dikur se fakti 
që Victor Hugo ka shkruar jashtë atdheut ka kontribuar në madhështinë 
e romanit Të mjerët. Për t’u larguar nga “marramendja e realitetit”, është 
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mirë të rindërtohet një realitet i ngjashëm. A ju duket realiteti si një burim i 
marramendjes? 

mario vargas llosa

Po, në kuptimin që unë kurrë nuk kam qenë në gjendje të shkruaj për atë 
që është e afërt për mua. Afërsia është pengesë në kuptimin që ajo nuk më 
lejon që të punoj lirshëm. Është shumë e rëndësishme që të jem në gjendje 
të punoj me liri të mjaftueshme për të lejuar transformimin e realitetit, për 
t’i ndryshuar njerëzit, për t’i bërë ata të veprojnë ndryshe, ose për të futur 
një element personal në tregim. Kjo është absolutisht thelbësore. Kjo është 
ajo çka kuptojmë me krijim. Nëse e ke realitetin përpara, mua më duket 
se të bëhet pengesë. Gjithmonë kam nevojë për një distancë të caktuar, në 
kohë dhe hapësirë. Në këtë kuptim, mërgimi ka qenë shumë i dobishëm. 
Falë tij kam zbuluar disiplinën. Kam zbuluar se shkrimi është punë, dhe për 
pjesën më të madhe, detyrim. Largësia është gjithashtu e dobishme, sepse 
unë besoj në rëndësinë e madhe që ka nostalgjia për shkrimtarin. Duke 
folur në përgjithësi, mungesa e subjektit fertilizon kujtesën. Për shembull, 
Peruja në Shtëpia e gjelbër nuk është vetëm një përshkrim i realitetit, por 
subjekt i nostalgjisë për një njeri i cili është privuar nga ai vend dhe ndjen 
një dëshirë të dhimbshme për të. Në të njëjtën kohë, mendoj se distanca 
krijon një perspektivë të dobishme. Është shumë e vështirë për të zgjedhur 
ose për të bërë dallimin midis asaj që është e rëndësishme dhe çfarë është 
dytësore. Largësia bën që të jetë i mundur dallimi. Ajo përcakton hierarkinë 
e nevojshme në mes të të domosdoshmes dhe të rastit. 

intervistuesi

Në një ese që keni botuar disa vjet më parë, keni shkruar se letërsia është një 
pasion, dhe se pasioni është i veçantë dhe kërkon të bëhen të gjitha sakrificat, 
ndërsa vetë nuk bën asnjë. “Detyrë parësore nuk është për të jetuar, por për 
të shkruar”, që më kujton diçka nga poeti portugez Fernando Pessoa, i cili 
shkruan: “Të lundrosh është e nevojshme, të jetosh është e panevojshme”.  

mario vargas llosa

Ju mund të thoni se për të shkruar është e nevojshme dhe për të jetuar është 
e panevojshme. Unë ndoshta duhet t’ju tregoj diçka për vete, në mënyrë që 
njerëzit të më kuptojnë më mirë. Letërsia ka qenë shumë e rëndësishme për 
mua atëherë kur isha fëmijë. Por edhe pse kam lexuar dhe shkruar shumë 



gjatë viteve të mia shkollore, kurrë nuk kam imagjinuar se një ditë do t’ia 
kushtoja veten ekskluzivisht letërsisë, sepse në atë kohë kjo do të dukej më 
shumë një luks për një amerikano-latin, veçanërisht për një peruan. Tjetër 
gjë kisha në mend: të studioja drejtësi, të bëhesha profesor ose gazetar. Isha 
pajtuar me atë se ajo që ishte esenciale për mua do të zbriste në sfond. Por 
kur kam ardhur në Evropë me një bursë, pas mbarimit të universitetit, kam 
kuptuar se në qoftë se do të vazhdoja të mendoja në këtë mënyrë, unë kurrë 
nuk do të bëhesha shkrimtar, kështu që e vetmja mënyrë do të ishte për të 
vendosur zyrtarisht se letërsia do të jetë jo vetëm preokupimi im kryesor, 
por profesioni im. Kjo ndodhi kur unë vendosa t’ia kushtoja veten tërësisht 
letërsisë. Dhe që të mos varem nga ajo, kam kërkuar punë të atilla që më 
linin kohë të mjaftueshme për të bërë letërsi. Ky vendim shënoi një pikë 
kthese në jetën time, sepse prej atëherë pata fuqi për të shkruar. Pata një 
ndryshim psikologjik. Kjo është arsyeja pse letërsia duket më shumë si një 
pasion për mua se sa një profesion. Natyrisht, kjo është një profesion. Por 
edhe në qoftë se nuk mund të mbështetem në të, unë ende do të vazhdoj të 
shkruaj. Letërsia është më shumë se një modus vivendi. Unë besoj që një 
shkrimtar zgjedhjen e bën për t’u dhënë tërësisht pas punës së tij, për të vënë 
gjithçka në shërbim të letërsisë. Disa njerëz mendojnë për atë si për një lloj të 
veprimtarisë plotësuese ose dekorative në një jetë të përkushtuar për gjëra të 
tjera, apo edhe si një mënyrë për të fituar prestigj dhe pushtet. Në këto raste, 
ka pengesa, ka hakmarrje të vetë letërsisë, duke mos ju lejuar për të shkruar 
me liri, guxim, apo origjinalitet. Kjo është arsyeja pse unë mendoj se është 
aq e rëndësishme për t’iu përkushtuar tërësisht letërsisë. Ajo që më duket e 
çuditshme është se në rastin tim, kur kam marrë këtë vendim, e kam ditur që 
kjo do të thotë se kam zgjedhur një jetë të vështirë, sepse kurrë nuk e kam 
imagjinuar se letërsia mund të ma mundësojë të jetojë mjaftueshëm, e jo më 
të jetojë më mirë. Më kujtohet kur frustrohesha dhe ndihesha i pakënaqur 
me vetveten, kur nuk arrija të shkruaja, atëherë kur isha duke jetuar në Peru 
para se të nisesha për në Evropë. U martova kur isha shumë i ri dhe mora 
punën e parë që gjeta. Kisha më shumë se shtatë orë punë. Kjo nuk më 
linte kohë për të shkruar. Praktikisht nuk arrija të shkruaja. Kam shkruar të 
dielave, festave, por shumicën e kohës e kam kaluar në punën e zymtë, që 
nuk kishte të bënte me letërsinë dhe u ndjeva tmerrësisht i frustruar nga kjo. 
Sot, kur zgjohem në mëngjes, shpesh çuditem kur mendoj se mund ta kaloj 
jetën duke bërë atë që më jep kënaqësi më të madhe. 

intervistuesi

Ju ka bërë të pasur letërsia? 
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mario vargas llosa

Jo, unë nuk jam njeri i pasur. Nëse i krahasoni të ardhurat e shkrimtarit me 
ato të një presidenti të ndonjë kompanie, ose me ato të një njeriu që ka bërë 
një emër në një nga profesionet, apo me një toreador ose një atlet të lartë, ju 
do të shihni se letërsia ka mbetur një profesion pak i paguar. 

intervistuesi

Njëherë keni thënë se Hemingway ndihej njëkohëshisht bosh, i trishtuar dhe 
i lumtur pasi përfundonte një libër. Si ndiheni ju në të tilla rrethana? 

mario vargas llosa

Pikërisht të njëjtën gjë. Kur përfundoj një libër, ndjej një zbrazëti, një 
sëmundje, sepse romani është bërë një pjesë e imja. Nga një ditë në tjetër, e 
shoh veten të privuar nga ai, si një alkoolist që heq dorë nga pija. Kjo nuk 
është thjesht dekor, është vetë jeta që griset papritmas nga unë. Ilaçin e gjej 
duke u marrë menjëherë me disa punë të tjera, të cilat nuk është e vështirë 
për t’i bërë, pasi që kam një mijë projekte me të cilat mund të merrem. Por 
gjithmonë duhet t’i kthehem punës menjëherë, duke mos lënë zbrazëti mes 
librit të mëparshëm dhe një tjetri. 

intervistuesi

Kemi përmendur disa nga shkrimtarët punën e të cilit ju e admironi. Tani le 
të flasim për punën tuaj. Ju keni thënë disa herë se Lufta e Fundit të Botës 
është libri juaj më i mirë. A mendoni ende ashtu? 

mario vargas llosa

Është roman në të cilin kam punuar më së shumti dhe për të cilin kam dhënë 
maksimumin nga vetja. Ai m’i mori katër vjet për ta shkruar. Kam bërë 
kërkime të mëdha për të, kam lexuar sasi të mëdha, dhe kam kapërcyer 
vështirësi të mëdha, sepse ishte hera e parë që kam shkruar për një vend të 
ndryshëm nga i imi, për një epokë që nuk ishte e imja, dhe kam punuar me 
karaktere që flasin një gjuhë që nuk ishte e librit. Por kurrë asnjë subjekt tjetër 
nuk më ka ngacmuar aq shumë. Gjithçka në lidhje me të më ka magjepsur, 
nga gjërat që kam lexuar në udhëtimin tim nëpër verilindje. Kjo është arsyeja 
pse unë e dua shumë këtë libër. Subjekti gjithashtu më lejoi që të shkruaja 



llojin e romanit të cilin gjithmonë kam dashur ta shkruaja, një roman 
aventurë, ku aventura është thelbësore - jo një aventurë thjesht imagjinare, 
por e lidhur thellësisht me problematikën historike dhe shoqërore. Kjo është 
ndoshta arsyeja pse unë e konsideroj Lufta e Fundit të Botës librin tim më 
të rëndësishëm. Sigurisht, gjykimet e tilla gjithmonë janë subjektive. Një 
autor nuk është i aftë ta shohë punën e tij objektivisht për të krijuar një lloj 
të hierarkisë. Romani u bë një sfidë e tmerrshme që kam kërkuar gjatë për 
ta kapërcyer. Në fillim, unë kam qenë shumë i shqetësuar. Më merreshin 
mendët nga shuma kolosale të materialeve kërkimore të bëra… drafti im i 
parë ishte i madh, me siguri dyfishi i madhësisë së romanit. Pyesja veten se 
si do t’i koordinoja masat e të gjitha skenave, mijëra histori të vogla. Për 
dy vjet, unë kam qenë i mbushur me ankth. Por pastaj, kam bërë udhëtimin 
në verilindje, në të gjithë Sertaon, dhe kjo ishte një pikë kthese. Unë kisha 
bërë tashmë një skicë. Mundohesha ta imagjinoja tregimin e parë, mbi 
bazën e materialit kërkimor, dhe pastaj të bëja udhëtimin. Shumë njerëz 
më ndihmuan. Fillimisht, subjekti nuk ishte menduar për një libër, por për 
një film drejtuar nga Ruy Guerra. Në atë kohë, Paramount në Paris ishte e 
drejtuar nga dikush të cilin e njihja kur më thirri një ditë dhe më pyeti nëse 
kam kërkuar të shkruaj skenarin për një film për Guerran. E kisha parë një 
nga filmat e tij, Tender Warriors, që më kishte pëlqyer shumë, kështu që 
unë shkova në Paris dhe e takova atë. Ai më shpjegoi se çfarë dëshironte të 
bënte. Më tha se kishte në mendje një histori që ka të bëjë në një mënyrë 
apo një tjetër me luftën në Canudos. Ne nuk mund të bënim një film për 
Canudos, subjekti ishte shumë i gjerë, por për diçka që ishte në një farë 
mënyrë në lidhje me atë. Unë nuk dija asgjë për luftën në Canudos.2 Kurrë 
nuk kisha dëgjuar për të. Fillova të hulumtoja për të lexuar në lidhje me të, 
dhe një nga gjërat e para që kam lexuar në portugalisht është Os Sertões nga 
Euclides da Cunha. Kjo ishte një nga kënaqësitë më të mëdha në jetën time 
si lexues, ngjashëm me leximin e romanit Tre Musketerët kur isha fëmijë, 
apo Lufta dhe Paqja, Madame Bovary, dhe Moby-Dick si i rritur. Me të 
vërtetë një libër i madh, një përvojë themelore. Unë kam qenë i habitur 
absolutisht nga kjo vepër, që, për mua, është një nga veprat më të mëdha në 
Amerikën Latine. Është një libër i madh për shumë arsye, por mbi të gjitha, 
sepse është një manual për “Latin-amerikanizmin” - ju e zbuloni për herë të 
parë se çfarë nuk është Amerika Latine. Ajo nuk është shuma e importeve 
2  Në 1897, një grup i madh i fshatarëve të pakënaqur të udhëhequr nga predikues 
mesianik Maciel Antonio pushtuan qytetin e Canudos në Sertoa braziliane të Bahias. Nën 
kontrollin e Macielit, i cili ishte i njohur edhe si “këshilltar”, ata e deklaruan fshat in si një 
shtet të pavarur. Kryengritja u mposht më në fund nga një ekspeditë e komanduar nga min-
istri brazilian i luftës, pasi policia dhe disa përpjekje ushtarake për t’i shtypur ata, kishin 
dështuar. 
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të saj. Ajo nuk është Evropë, Afrikë, Amerikë para-hispanike, apo shoqëritë 
vendase, por në të njëjtën kohë, ajo është një përzierje e të gjitha këtyre 
elementeve të cilët bashkëjetojnë në një mënyrë të ashpër dhe ndonjëherë 
të dhunshme. E gjithë kjo ka prodhuar një botë që veprat e kanë trajtuar 
me shumë inteligjencë dhe mrekulli letrare si Sertões Os. Me fjalë të tjera, 
njeriu të cilit i kam borxh me të vërtetë për ekzistencën e Luftës së Fundi të 
Botës është Euclides da Cunha. 
Mendoj se kam lexuar pothuajse çdo gjë të botuar në lidhje me luftën në 
Canudos deri në atë kohë. Së pari, kam shkruar një skenar për film që nuk u 
prodhua për shkak të problemeve të ndryshme e të natyrshme për industrinë 
e filmit. Projekti i arritur në një fazë shumë të avancuar, të prodhimit kishte 
filluar, por një ditë Paramount vendosi që filmi nuk do të bëhej dhe ashtu 
mbeti. Kjo ishte një zhgënjim për Ruy Guerran, por unë kam qenë në gjendje 
të vazhdoj të punoj në një subjekt që më kishte mbajtur të hipnotizuar për 
kaq shumë kohë për një rezultat - skenari nuk është mbi gjithçka. Kështu 
që kam filluar të lexoj përsëri, për të bërë kërkime, dhe kam arritur kulmin 
e entuziazmit që disa libra kanë frymëzuar në mua. U mësova të punoja 
10-12 orë në ditë në të. Megjithatë, kisha frikë nga reagimi i Brazilit për 
të. Shqetësohesha se do të konsiderohej si ndërhyrje në një çështje private  
veçanërisht pasi që një shkrimtar klasik brazilian tashmë e kishte mbuluar 
këtë temë. Ka pasur disa komente të pafavorshme për librin, por në 
përgjithësi, ai u prit me një bujari dhe një entuziazëm - nga publiku, - që më 
preku shumë. Ndjeva të shpërblehem për përpjekjet e mia. 

intervistuesi

Çfarë mendoni rreth vazhdimësisë së keqkuptimeve që karakterizojnë 
Canudos: partizanët republikanë shihen si rebelët që turbullojnë monarkinë 
dhe imperializmin britanik, ndërsa rebelët vetë besonin se ishin duke luftuar 
djallin. Mund ta quajmë këtë një metaforë për ideologji? 

mario vargas llosa

Ndoshta këtu qëndron vlera e Canudos për një amerikano-latin, sepse verbëria 
reciproke prodhuar nga një vizion fanatik i realitetit është ajo që na ndalon 
për t’i parë kontradiktat ndërmjet realitetit dhe vizioneve teorike. Tragjedia e 
Amerikës Latine është se, në pika të ndryshme të historisë, vendet tona kanë 
gjetur veten të ndarë dhe në mes të luftrave civile, represioneve masive, 
masakrave si ajo në Canudos, për shkak të të njëjtës verbëri reciproke. 
Ndoshta një nga arsyet që unë isha i hipnotizuar nga Canudos është që kjo 



dukuri aty mund të vërehet në miniaturë, në laborator, si të thuash. Por me 
sa duket, ky është një fenomen i përgjithshëm: fanatizmi dhe intoleranca 
peshojnë rëndë në historinë tonë. Nëse është kryengritje mesianike, rebelim 
socialist apo utopik, apo luftë midis konservatorëve dhe liberalëve. Dhe në 
qoftë se nuk bëhet fjalë për anglezë, atëherë janë imperialistët Yankee, ose 
Freemasons, apo djalli. Historia jonë ka qenë e shënuar nga paaftësia jonë 
për të pranuar mendime të ndryshme. 

intervistuesi

Në Mayta dhe Lufta e Fundit të Botës, ju thatë se keni kërkuar njohuri të 
plota mbi të vërtetën. A mund ta shpjegoni? 

mario vargas llosa

Për të sajuar diçka, unë gjithmonë duhet të filloj nga një realitet konkret. 
Unë nuk e di nëse kjo është e vërtetë për të gjithë shkrimtarët, por mua 
gjithmonë më duhet trampolina e realitetit. Kjo është arsyeja pse unë bëj 
kërkime dhe vizitoj vendet ku zhvillohet veprimi, e jo, se kam për qëllim 
thjesht për të riprodhuar realitetin. Unë e di se është e pamundur. Edhe nëse 
do të kërkoja një gjë të tillë, rezultati nuk do të ishte i mirë, kjo do të ishte 
diçka krejtësisht e ndryshme. 

intervistuesi

Në fund të romanit Mayta, transmetuesi na tregon se personazhi kryesor, tani 
pronar i një bari, ka probleme të kujtojë ngjarjet që janë kaq të rëndësishme 
për transmetuesin. Ka ndodhur kjo me të vërtetë? A ka ekzistuar me të 
vërtetë ky njeri? 

mario vargas llosa

Po, ai ekziston, edhe pse nuk është pikërisht ashtu si në libër. Kam ndryshuar 
dhe shtuar shumë. Por, në pjesën më të madhe, karakteri korrespondon me 
dikë që ishte dikur një militant trockist dhe që u burgos disa herë. Për ta 
shkruar kapitullin e fundit, shkova ta takoja dhe më ka habitur fakti se kur 
jam takuar me të, për jetën e tij unë dija më shumë se vetë ai. Ai tashmë 
kishte harruar shumë fakte dhe unë i tregoja gjëra që ai nuk i kishte ditur. 
Mendoj se kapitulli i fundit është i rëndësishëm sepse e ndryshon kuptimin 
e plotë të librit. 
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intervistuesi

Na tregoni rreth Pedro Camacho në Teze Julia dhe skenaristi që shkruan 
seriale për radio dhe nis rrëmujën në roman. 

mario vargas llosa

Pedro Camacho kurrë nuk ka ekzistuar. Kur kam filluar të punojë për 
radio në të pesëdhjetat e hershme, e dija se ishte një njeri i cili ka shkruar 
radio-seriale për Radion Qendrore në Lima. Ishte një personazh real që 
funksiononte si një lloj makine e shkrimit: ai shkroi episode të panumërta 
me lehtësi të pabesueshme, mezi gjeja kohë për t’i rilexuar ato që shkruante 
ai. Unë kam qenë absolutisht i hipnotizuar prej tij, ndoshta sepse ai ishte 
shkrimtari i parë profesionist që kam njohur ndonjëherë. Por ajo që me të 
vërtetë më habiste mua ishte bota e gjerë që dukej sikur ikte prej tij si një 
tym, dhe unë u mahnita absolutisht nga ai kur filloi të bëjë atë që Pedro 
Camacho ka bërë në libër. Një ditë u ul dhe shkroi tregime që ishin një 
përzierje e skenareve dhe letrave të dëgjuesve që shfaqnin parregullsi të 
karaktereve që udhëtojnë nga një tregim në tjetrin. Kjo është ajo që ma dha 
idenë për Teze Julia dhe skenaristi. Por natyrisht, karakteri në roman shkon 
nëpër transformime të shumta; ai ka pak të bëjë me modelin e tij, i cili 
kurrë nuk është çmendur. Unë mendoj se ai u largua nga stacioni, mori një 
pushim… Fund ishte shumë më pak dramatik sesa në roman. 

intervistuesi

A nuk ka edhe një lloj metagjuhe në roman në kuptimin që Varguitas, i 
cili është modeluar nga ju, jeton një jetë qesharake si jetët e karaktereve të 
serialeve të Camachos? 

mario vargas llosa

Ashtu është. Kur kam shkruar Teze Julian, unë mendova se e bëra vetëm për 
të treguar historinë e Pedro Camachos. Kisha hyrë në roman kur kuptova 
se rrëfimi ishte kthyer në një lojë mendore dhe nuk do të ishte shumë i 
besueshëm. Dhe, siç e kam thënë edhe më parë, unë kam një lloj manie 
të realizmit. Pra, në sfond të absurditetit të historisë së Camacho Pedros, 
vendosa të krijoja një tjetër subjekt më realist që romani të ankorohej në 
realitet. Dhe unë isha duke jetuar një ngjashmëri me personazhin tim – 
kam përfshirë shumë histori personale nga martesa ime e parë dhe e kam 



kombinuar atë me të tjera, duke shpresuar të krijojë një opozitë në mes 
dy botëve, fantastike dhe dokumentare. Derisa po shkruaja e kuptova se 
ishte e pamundur ta shmangia jetën time, ngaqë gjatë krijimit gjithmonë, 
edhe kundër vullnetit të autorit, në vepër depërton një aluzion i realitetit. 
Historia personale u bë si në kllapi, si të tjera. Gjuha vetë është e aftë për ta 
transformuar realitetin. Pra, historia e Varguitas ka elemente autobiografike, 
por të ndryshuara thellësisht.  

intervistuesi

Në disa artikuj të viteve të fundit, ju keni bërë pohime që duken shumë 
pesimiste. Në 1982, për shembull, ju keni shkruar: “Letërsia është më e 
rëndësishme se politika. Shkrimtarët duhet të jenë të përfshirë në politikë 
vetëm për t’i kundërshtuar skemat e rrezikshme”. A nuk është ky një vizion 
pesimist për atë që politika mund të bëjë në lidhje me përparimin? 

mario vargas llosa

Jo. Unë do të thosha se letërsia ka më shumë për të bërë sesa politika, 
një shkrimtar letërsinë dhe politikën nuk mund t’i barazoj pa dështuar, si 
shkrimtar dhe ndoshta edhe si politikan. Duhet ta dimë se veprimi politik 
është mjaft kalimtar, ndërsa letërsia është e përjetshme. Askush nuk shkruan 
libër për ditën e sotme, por që të ushtrojë ndikim në të ardhmen, dhe koha luan 
rolin e saj, e cila është pak a hiç në favor të veprimeve politike. Megjithatë, 
ashtu siç kam thënë, unë nuk ndalem së gjykuari klimën politike ose duke 
implikuar veten në atë që shkruaj dhe atë që bëj. Unë besoj se një shkrimtar 
nuk mund t’i shmanget përfshirjes në politikë, veçanërisht në vende që janë 
miniera të problemeve dhe situata ekonomike dhe sociale shpesh ka pasoja 
dramatike. Është shumë e rëndësishme që shkrimtarët të veprojnë në një 
mënyrë apo një tjetër, të japin kritika e ide, dhe ta përdorin imagjinatën e 
tyre për të kontribuar në zgjidhjen e problemeve. Unë mendoj se është e 
rëndësishme që shkrimtarët të tregojnë – ashtu siç bëjnë të gjithë artistët – 
rëndësinë e lirisë për shoqërinë si dhe për individin. Drejtësia, të cilën ne 
të gjithë e dëshirojmë në shtet, nuk duhet të bëhet e distancuar nga liria, 
dhe ne kurrë nuk duhet ta pranojmë idenë se liria duhet të sakrifikohet në 
emër të drejtësisë shoqërore ose të sigurisë kombëtare, siç bëjnë totalitarët 
nga e majta ekstreme dhe reaksionarët nga e djathta ekstreme. Shkrimtarët 
e dinë këtë, sepse ata çdo ditë merren me lirinë që është e nevojshme për 
krijimin, për vetë jetën. Shkrimtarët duhet ta mbrojnë lirinë e tyre si një 
domosdoshmëri. 
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intervistuesi

Por unë citova deklaratën tuaj për qëndrimin pesimist në atë që politika 
mund të bëjë. Sa duhet dhe sa mundet shkrimtari të jetë një opozitë? 

mario vargas llosa

Unë mendoj se është e rëndësishme që shkrimtarët të marrin pjesë, të japin 
gjykime, dhe të ndërhyjnë, por jo në atë masë sa ta lejojnë politikën ta 
pushtojë sferën letrare, ta shkatërrojë domenin krijues. Kur ndodh kjo, ai 
vret shkrimtarin, duke e bërë atë asgjë më shumë se një propagandues. 

intervistuesi

Si është e mundur që një shkrimtar i cili ka treguar gjithmonë një mosbesim 
të madh ndaj politikës, u bë kandidat për president të Perusë, në zgjedhjet 
1990? 

mario vargas llosa

Ndonjëherë vendi ndodhet në gjendje të jashtëzakonshme, në një luftë, 
për shembull, ku nuk ka alternativë. Situata sot në Peru është katastrofike. 
Ekonomia është duke u fundosur. Inflacioni ka arritur rekord. Gjatë dhjetë 
muajve të parë të vitit 1989, popullsia e ka humbur gjysmën e fuqisë së 
saj blerëse. Dhuna politike është bërë ekstreme. Ne nuk duhet ta humbim 
këtë shans për të rivendosur atë për të cilën kemi luftuar këto vitet e fundit: 
reformën liberale dhe krijimin e një ekonomie të tregut të pasurive. Të gjitha 
këto arsye kanë bërë që të kapërcej rezervat që kam pasur ndaj politikës dhe 
të përfshihem në luftën politike, por ky kishte qenë iluzioni im tepër naiv. 

intervistuesi

Si shkrimtar, cila mendoni se është cilësia juaj më e madhe dhe faji juaj më 
i madh? 

mario vargas llosa

Unë mendoj se cilësia ime më e madhe është këmbëngulja: jam i aftë për 
të punuar jashtëzakonisht shumë dhe për të marrë nga vetja më shumë se 
ç‘kam menduar. Faji im më i madh, unë mendoj, është mungesa ime e 



besimit, e cila më hakmerret jashtëzakonisht shumë. Një roman më merr 
tre-katër vjet për ta shkruar - dhe kam shpenzuar pjesën më të madhe të 
kohës duke dyshuar në vetvete. Kurrë nuk jam përmirësuar, vazhdimisht 
jam autokritik dhe kam më pak besim. Ndoshta kjo është arsyeja pse unë 
nuk jam badihavaxhi: ndërgjegjja ime është shumë e fortë. Unë e di se do 
të shkruaj deri atë ditë kur do të vdes. Shkrimi është në natyrën time. Unë 
jetoj jetën time sipas punës time. Në qoftë se nuk do të shkruaja, do t’i 
hidhja trutë në erë, pa asnjë fije dyshimi. Unë dua të shkruaj shumë libra, 
shumë më shumë dhe shumë më të mirë. Unë dua që të tregoj aventura më 
interesante dhe më të mrekullueshme se ato që kam treguar tashmë. Refuzoj 
ta pranoj mundësinë që vitet e mia më të mira janë pas meje, dhe nuk do ta 
pranoja atë edhe nëse më sillni dëshmi. 

intervistuesi

Pse shkruani? 

mario vargas llosa

Shkruaj sepse nuk jam i lumtur. Shkruaj sepse kjo është mënyra për ta 
luftuar pakënaqësinë. 

Nga anglishtja: ag apolloni 
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mario vargas llosa
    

 
Për ndEr Të lEXimiT dhE Të lETërSiSë 

(Ligjërata e Nobelit)
 

Kam mësuar të lexoj në moshën pesë vjeçare, në klasën “Frat Justiniani” 
në Akademinë “De La Salle” në Cochabamba, Bolivi. Kjo është gjëja më e 
rëndësishme që më ka ndodhur ndonjëherë. Edhe sot, gati shtatëdhjetë vjet 
më vonë, e mbaj mend shumë qartë se si magjia e përkthimit të fjalëve në 
libra, në imazhe ka pasuruar jetën time, duke thyer barrierat e kohës dhe 
hapësirës dhe duke më lejuar që të udhëtoj me Kapitenin Nemo njëzet mijë 
mile nën det, të luftojë me D’Artanjanin, Atosin, Portosin dhe Aramisin 
kundër intrigave që kërcënonin Mbretëreshën në ditët e Rishëljesë së 
fshehtë, ose të përbirohem nëpër ujërat e Parisit, sikur Zhan Valzhani me 
trupin e  Mariusit mbi kurriz.

Leximi i shndërroi ëndrrat në jetë dhe jetën në ëndrra dhe më vendosi 
në universin e letërsisë. Nëna ime më pati thënë se gjërat e para që kam 
shkruar kanë qenë vazhdime të tregimeve që kam lexuar, ngaqë më trishtonin 
përfundimet, ose ngaqë kërkoja t’i ndryshoja përfundimet. Dhe ndoshta 
kjo është arsyeja që e kam kaluar tërë jetën duke bërë të njëjtën gjë pa e 
kuptuar: duke i zgjatur tregimet që ma mbushnin fëmijërinë me ekzaltim 
dhe aventura.

Do të doja që nëna ime të ishte këtu, ajo që shpërthente në lot kur 
lexonte poezitë e Amado Nervos dhe Pablo Nerudës, gjithashtu edhe gjyshi 
Pedro, me hundën e tij të gjatë dhe kokën tullace që i shkëlqente, i cili i 
njihte mirë vargjet e mia, dhe Xha Luço, i cili kërkoi me aq ngulm që unë 
t’i përkushtohesha me mish e me shpirt letërsisë, në atë kohë dhe në atë 
vend, që i përmbushte shijet e lexuesve aq pak. Gjatë gjithë jetës time kam 
pasur njerëz të tillë në anën time, njerëz që më donin dhe më inkurajonin, 
duke më “infektuar” me besimin e tyre edhe atëherë kur unë kisha dyshime. 
Falë tyre, dhe sigurisht falë kokëfortësisë sime dhe fatit, unë kam qenë në 
gjendje që kohën më të madhe t’ia kushtoj mrekullisë së të shkruarit, duke 
krijuar një jetë paralele, në të cilën mund të gjejmë strehim nga fatkeqësitë, 
ku e marrim të natyrshmen si të jashtëzakonshme dhe të zakonshmen si të 
natyrshme, ku zhduket kaosi, zbukurohet shëmtia, përjetësohet çasti dhe 



vdekja kthehet në një shfaqje kalimtare. 
Të shkruash tregime nuk ishte lehtë. Kur ato kthehen në fjalë, 

projektohen në letër edhe idetë e imazhet e dështuara. Si të vihen në jetë? 
Për fat të mirë, ishin mjeshtrit, mësuesit që më mësonin se ç‘shembuj duhej 
të ndiqja. Flaubert më mësoi se talenti është disiplinë dhe durim. Faulkner, 
që forma - shkrimi dhe struktura – lartëson subjektet. Martorell, Cervantes, 
Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, se qëllimet dhe ambiciet 
janë tejet të rëndësishme në një roman, si shkathtësi stilistike dhe strategji 
tregimi. Sartri, se fjalët janë veprime, që një roman, një dramë, apo një ese, 
të angazhuara në çastin e tashëm dhe me mundësitë më të mira, mund ta 
ndryshojnë rrjedhën e historisë. Camus dhe Orwell, se një letërsi e zhveshur 
nga morali është çnjerëzore, dhe Malraux që heroizmi dhe epika janë të 
mundshme në të tashmen, siç  ishte koha e argonautëve te “Odiseja” dhe 
“Iliada”.

Nëse në këtë adresë unë do të thërrisja të gjithë shkrimtarët, të cilëve 
u detyrohem për disa gjëra ose për një pjesë të madhe, hijet e tyre do të na 
zhytnin në errësirë. Ata janë të panumërt. Përveç zbulimit të të fshehtave të 
artit të tregimit, më kanë detyruar që të eksploroj në thellësinë e pafund të 
njerëzimit, t’i admiroj veprat e tij heroike, dhe të ndjej tmerr nga egërsia. 
Ata ishin miqtë e mi të cilëve u jam borxhli, ata jetësuan thirrjen time dhe 
në librat e të cilëve kam zbuluar se ka shpresë edhe rrethanat më të këqija, 
që jeta ia vlen të jetohet qoftë edhe vetëm për shkak se pa jetë nuk mund të 
lexohet apo të imagjinohen tregimet. 

Në atë kohë në vendin tim shkrimi nuk ishte një luks solipsist. Atje 
nuk kishte mjaft lexues, pasi që kishte shumë njerëz të varfër dhe të 
paarsimuar, shumë padrejtësi dhe kultura nuk ishte privilegj vetëm i disave. 
Këto dyshime, megjithatë, kurrë nuk e shuan pasionin tim, dhe gjithmonë 
kam shkruar edhe gjatë këtyre periudhave kur mundimet e jetës ma merrnin 
kohën më të madhe. Ende besoj se kam bërë gjënë e duhur, pasi që në 
qoftë se, për lulëzimin e letërsisë, do të ishte dashur së pari një shoqëri 
me kulturë të lartë, liri, prosperitet dhe drejtësi, ajo kurrë nuk do të kishte 
ekzistuar. Por falë letërsisë, që ndërgjegjëson format dhe frymëzon dëshirat, 
ne zhgënjehemi me realitetin. Kur kthehemi nga udhëtimi nëpër një fantazi 
të bukur, qytetërimi tani na duket më pak mizor sesa kur rrëfimtarët filluan 
ta humanizojnë jetën me fabulat e tyre. Ne do të jemi më të këqij pa librat e 
mirë që kemi lexuar, konformistë, jo të shqetësuar, të nënshtruar, dhe shpirti 
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kritik, motori i progresit, nuk do të ekzistonte më. Si shkrimi, ashtu edhe 
leximi është një protestë kundër mangësive të jetës. Kur shikojmë në fiksion 
atë që na mungon në jetë, themi, pa pasur nevojë për të thënë apo edhe për ta 
ditur, se jeta ashtu si është nuk e kënaq etjen tonë për absoluten dhe duhet të 
jetë më e mirë. Ne shpikim fiksione në mënyrë që të jetojmë disa jetë të cilat 
do të donim t’i jetonim kur mezi kemi një jetë në dispozicion. 

Pa letërsi ne do të jemi më pak të vetëdijshëm për rëndësinë e lirisë 
për jetën që do t’ia vlente të jetohet, për kthimin e saj në ferr kur ajo është 
e shkelur nën këmbë nga një tiran, një ideologji, apo një fe. Le t’i lëmë 
ata që dyshojnë se letërsia nuk është vetëm zhytje në ëndrrën e bukurisë 
dhe lumturisë, as alarm për të gjitha tiranitë, të pyesin veten pse të gjitha 
regjimet e vendosura për të kontrolluar sjelljet e njerëzve nga djepi deri në 
varr, i frikësohen aq shumë asaj sa të vendosin sistemet e censurës për ta 
shtypur dhe për ta mbajtur nën vëzhgim të kujdesshëm shkrimtarin e pavarur. 
Ata e bëjnë këtë sepse e dinë rrezikun që sjell imagjinata e cila bredh e 
lirë në libra, e dinë se sa kryengritës të bën letërsia kur lexuesi krahason 
lirinë që ia mundëson ajo me obskurantizmit dhe frikën që e pret në botën e 
vërtetë. Dashur a padashur, me apo pa vetëdije, kur shkrimtarët stisin histori 
e tregojnë hapur pakënaqësinë e tyre, duke demonstruar se bota është bërë 
keq, prandaj jeta e fantazisë është më e pasur se jeta jonë e përditshme. 
Ky fakt, nëse kjo prek sedrën dhe ndërgjegjen e tyre, i bën qytetarët më të 
vështirë për t’u manipuluar, më pak të gatshëm për t’i pranuar gënjeshtrat 
e hetuesve dhe të rojave të burgut, të cilët dëshirojnë t’i bëjnë të besojnë se 
pas hekurave ata bëjnë jetë më të sigurt dhe më të mirë.

Letërsia e mirë forcon urat mes popujve të ndryshëm, dhe duke na 
dhënë kënaqësi, vuajtje, ose befasi, bashkon besimet, zakonet, traditat 
dhe paragjykimet që na kanë ndarë. Kur balena e madhe e fundos  kapiten 
Ashabin në det, zemrat e lexuesve tremben njësoj në Tokio, Lima, apo 
Timbuctu. Kur Emma Bovary gëlltit arsenik, Anna Karenina hedh veten 
para rrotave të trenit, dhe Julien Sorel ngjitet në podium ekzekutimi, dhe 
kur, në “El Sur,” mjeku urban Juan Dahlmann del nga taverna dhe përballet 
me një bandit me thikë, apo e kuptojmë se të gjithë banorët e Comalas, 
fshati Pedro Páramo-së, janë të vdekur, rrëqethja është e njëjtë te lexuesit 
që adhurojnë Budën, Konfuçin, Krishtin, All-llahun, apo edhe te agnostiku, 
që vesh një xhaketë dhe kravatë, një jalaba, një kimono, ose bombachas. 
Letërsia krijon një miqësi brenda diversitetit njerëzor dhe zhduk kufijtë e 



ngritur mes burrave dhe grave nga injoranca, ideologjia, feja, gjuha dhe 
marrëzia.

Çdo periudhë ka tmerret e saj, kjo e jona është kohë e fanatikëve, e 
terroristëve vetëvrasës, një specie kjo e lashtë e bindur se qielli fitohet duke 
vrarë, se gjaku i të pafajshmëve lan fajet kolektive, korrigjon padrejtësitë 
dhe vendos të vërtetën në besime të rreme. Çdo ditë, në të gjithë botën, 
viktima të panumërta janë sakrifikuar nga ata që mendojnë se i posedojnë 
të vërtetat absolute. Me rënien e perandorive totalitare, ne kemi besuar se 
do të jetojmë së bashku në pluralizëm, në paqe dhe do të fitojmë të drejtat 
njerëzore që bota t’i lërë pas holokaustet, gjenocidet, invazionet dhe luftërat 
për asgjësim. Asnjë nga këto nuk ndodhi. Forma e re e barbarisë lulëzoi, e 
nxitur nga fanatizmi, dhe me përhapjen e armëve të shkatërrimit në masë, 
ne nuk mund ta anashkalojmë faktin se çdo fraksion i vogël një ditë mund 
të provokojë një kataklizëm bërthamor. Ne duhet t’i pengojmë ato, t’i 
përballim dhe për t’i mundim. Nuk janë shumë, edhe pse zhurma e krimeve 
të tyre dëgjohet në të gjithë planetin dhe ëndrrat e këqija që na trullosin, 
provokojnë tmerr. Ne nuk duhet ta lejojmë veten që të jemi të frikësuar nga 
ata që duan t’i afrohen lirisë që e kemi përvetësuar gjatë gjithë qytetërimit. 
Le ta mbrojmë demokracinë liberale që, me gjithë kufizimet e saj, vazhdon 
ta njohë pluralizmin politik, bashkëjetesën, tolerancën, të drejtat e njeriut, 
respektin për kritika, ligjshmërinë, zgjedhjet e lira, alternimin në pushtet, 
çdo gjë që na ka nxjerrë nga jeta e egër dhe na ka bërë më të afërt jetën e 
bukur dhe të përsosur që e stis letërsia dhe që ne e meritojmë vetëm duke 
e sajuar, shkruar dhe lexuar. Duke e konfrontuar fanatizmin vrasës, ne e 
mbrojmë të drejtën tonë për ëndrrat dhe të drejtën që ato ëndrra t’i bëjmë 
realitet.

Në rini, si shumë shkrimtarë të brezit tim, unë kam qenë marksist dhe 
kam besuar që socializmi do të jetë ilaç për shfrytëzimin dhe padrejtësitë 
sociale që sa vinin e bëheshin më të rënda në vendin tim, në Amerikën 
Latine, dhe në pjesën tjetër të Botës së Tretë. Zhgënjimi im me statizmin e 
kolektivizmin dhe kalimi im në demokrat liberal siç jam - siç përpiqem të 
jem – ishte i gjatë dhe i vështirë dhe ndodhi ngadalë si pasojë e episodeve si 
konvertimi i Revolucionit Kuban, për të cilën unë fillimisht isha entuziast, 
me modelin autoritar, vertikale e Bashkimit Sovjetik, me dëshminë e 
disidentëve të cilët arritën t’i kalojnë gardhet me tela me gjemba të Gulagut, 
të pushtimit të Çekosllovakisë nga ana e vendeve të Paktit të Varshavës, 
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dhe për shkak të mendimtarëve si Raymond Aron, Jean Francois Revel, 
Isaiah Berlin dhe Karl Popper, të cilëve u kam borxh rivlerësimin tim 
për kulturën demokratike dhe të shoqërive të hapura. Ata mjeshtër ishin 
një shembull i kthjelltësisë dhe guximit kur inteligjencia e Perëndimit, si 
rezultat i mendjelehtësisë ose oportunizmit, u duk se iu nënshtrua magjisë së 
socializmit sovjetik apo, edhe më keq, revolucionit të përgjakshëm kulturor 
kinez.

Si djalë kam ëndërruar të vija në Paris, sepse, i frymëzuar nga 
letërsia franceze, kam besuar se fakti që atje kanë jetuar dhe marrë frymë 
shkrimtarë si Balzac, Stendhal, Baudelaire dhe Proust, do të më ndihmojë të 
transformohem në një shkrimtar të vërtetë dhe nëse nuk largohem nga Peruja 
do të jem shkrimtar vetëm gjatë të dielave dhe festave. Dhe e vërteta është 
që unë i jam borxhli Francës dhe mësimeve nga kultura e paharrueshme 
franceze, për shembull, se letërsia është më shumë se një thirrje, se ajo 
është një disiplinë, një punë, një kokëfortësi. Kam jetuar atje kur Sartre dhe 
Camus ishin gjallë dhe shkruanin, në vitet e Ionescos, Beckettit, Batailles, 
dhe Cioranit, të zbulimin të teatrit të Brechtit dhe të filmave të Ingmar 
Bergmanit, të Teatri Kombëtar dhe Popullor Jean Vilar dhe të Odeonit të 
Jean-Louis Barraultit, të Nouvelle Vague dhe të Nouveau Roman dhe të 
fjalimeve, të teksteve të bukura letrare të André Malraux, dhe çfarë mund 
të ketë qenë më spektakulare në teatrot e Evropës gjatë kësaj kohe, si 
konferencat e shtypit dhe bubullimat olimpike të gjeneralit De Gaulle. Por 
ndoshta unë i jam mirënjohës Francës për zbulimin e Amerikës Latine. Atje 
kam mësuar se Peru ishte pjesë e një komuniteti të gjerë të bashkuar nga 
historia, gjeografia, problemet sociale dhe politike, një mënyrë e caktuar për 
të qenë, dhe gjuha e saj ishte e shijshme për t’u folur dhe shkruar. Dhe në 
ato vite të njëjta, ajo kishte prodhuar një letërsi të re, të fuqishme. Atje kam 
lexuar Borges, Octavio Paz, Cortázar, García Márquez, Fuentes, Cabrera 
Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso, dhe shumë të tjerë 
shkrimet e të cilëve ishin revolucione narrative në gjuhën spanjolle, dhe në 
sajë të së cilës Evropa dhe një pjesë e mirë e botës zbuluan se Amerika Latine 
nuk ishte kontinent vetëm i mafive, i operetave të tiranëve, i luftëtarëve 
mjekroshë, dhe maracas, mambo e ça-ça-ça-ve, por e ideve, formave 
artistike, fantazive letrare që barten nëpërmjet një gjuhe universale.

Prej atëherë deri sot, jo pa pengesa dhe gabime, Amerika Latine ka 
bërë progres edhe pse, siç thotë César Vallejo në një poemë: Hay, hermanos, 



muchísimo hacer que (Hej vëllezër, ka mbetur edhe shumë për t’u bërë). 
Ne jemi të goditur me diktaturat më pak se më parë, përjashto Kubën dhe 
pasardhësen e saj me emrin Venezuela, si dhe disa palaço demokraci, pseudo 
populiste, si ato në Bolivi dhe Nikaragua. Por në pjesën tjetër të kontinentit 
demokracia po funksionon, e mbështetur nga një konsensus i gjerë popullor 
dhe për herë të parë në historinë tonë, si në Brazil, Kili, Uruguaj, Peru, 
Kolumbi, Republikë Domenikane, Meksikë dhe pothuajse në të gjithë 
Amerikën Qendrore, ne kemi një të majtë dhe një të djathtë që respektojnë 
ligjshmërinë, lirinë për të kritikuar, zgjedhjet dhe vazhdimësinë në pushtet. 
Kjo është rrugë e drejtë, dhe nëse ajo vazhdon kështu, luftohet korrupsioni 
dhe bota vazhdon të integrohet, Amerika Latine në fund do të pushojë së 
qeni kontinent i së ardhmes dhe do të bëhet kontinent i së tashmes.

Unë kurrë nuk ndihem si një i huaj në Evropë apo gjetkë. Në të 
gjitha vendet që kam jetuar, në Paris, Londër, Barcelonë, Madrid, Berlin, 
Washington, New York, Brazil, apo Republikë Domenikane, ndihem si në 
shtëpinë time. Kam gjetur gjithmonë një vend ku mund të jetoj në paqe, të 
punoj, të mësoj gjëra, të ushqej ëndrrat dhe të gjej miq, libra të mirë për të 
lexuar dhe subjekte për të shkruar. Nuk më duket se duhet synuar të bëhem 
qytetar i botës, se i kam dobësuar rrënjët e mia, se i kam prerë lidhjet me 
vendin tim – sepse nëse do të ishte kështu, përvojat e mia në Peru nuk do të 
vazhdonin të më ushqenin si shkrimtar dhe nuk do të shfaqeshin gjithmonë 
në tregimet e mia, madje edhe kur duket se ato ndodhin shumë larg nga 
Peruja. Unë besoj që të jetuarit jashtë vendit tim, e ka forcuar edhe më 
shumë këtë lidhje, duke shtuar një perspektivë më të qartë për të dhe një 
nostalgji. Dashuria e vendit ku kam lindur mund të mos jetë e detyrueshme, 
por si çdo dashuri tjetër duhet të jetë një akt spontan i zemrës, si ajo që 
bashkon të dashuruarit, prindërit, fëmijët dhe miqtë.

Perunë gjithmonë e kam me vete sepse ajo është vendi ku u linda, u rrita, 
u formova, dhe ku jetova ato përvojat e fëmijërisë dhe rinisë që formuan 
personalitetin tim. Aty kam dashur, urryer, gëzuar, pësuar dhe ëndërruar. 
Çfarë ndodh atje ndikon në mua më shumë se çfarë ndodh diku tjetër. Jo që 
unë e kam dashur apo imponuar atë në veten time, por thjesht është kështu. 
Disa bashkatdhetarë më kanë akuzuar mua si një tradhtar dhe unë isha në 
prag të humbjes së shtetësisë time kur, gjatë kohës së diktaturës së fundit, 
kam kërkuar nga qeveritë demokratike të botës të penalizojnë regjimin me 
sanksione diplomatike dhe ekonomike, siç kam bërë gjithmonë me të gjitha 
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diktaturat e çdo lloji, si me Pinochet, Fidel Castro, talebanët në Afganistan, 
Imamët në Iran, aparteidin në Afrikën e Jugut, satrapët uniformë të Burmas 
(tani quhet Myanmar). Dhe unë do ta bëj përsëri nesër në qoftë se Peruja 
do të ishte edhe një herë viktimë e një grusht shteti që do të asgjësonte 
demokracinë tonë të brishtë. Kjo nuk ishte e beftë, veprim emocional i një 
njeriu të nxehur, siç shkruajnë disa kalemxhinj, të mësuar për të gjykuar të 
tjerët nga pikëpamja e vogëlsisë së tyre. Ai ishte një akt në përputhje me 
bindjen time se një diktaturë përfaqëson të keqen absolute për një vend, një 
burim të brutalitetit dhe të korrupsionit dhe hap plagë të thella që marrin një 
kohë të gjatë për t’u mbyllur, helmon të ardhmen e vendit, krijon zakone të 
dëmshme dhe vonon rindërtimin demokratik. Kjo është arsyeja pse diktatura 
duhet luftuar pa hezitim, me të gjitha mjetet në dispozicion, duke përfshirë 
edhe sanksione ekonomike. Është për të ardhur keq që qeveritë demokratike, 
në vend që të japin një shembull duke bërë kauzë të përbashkët me ato, si 
Blanco de Damas në Kubë, të opozitës venezueliane, ose Aung San Suu Kyi 
dhe Liu Xiaobo, i cili duron me guxim të përballet me diktaturat, shpesh e 
tregojnë veten të pasjellshme me ta, me tortura ndaj tyre. Ata njerëz trima, 
duke luftuar për lirinë e tyre, janë duke luftuar edhe për liritë tona.

Një bashkatdhetar imi, José María Arguedas, e quajti Perunë vend i 
tana gjaqeve. Nuk besoj që ka ndonjë formulë që e përkufizon atë më mirë. 
Kjo është ajo që ne jemi dhe kjo është ajo që të gjithë peruanët mbajnë 
brenda vetes, na pëlqeu apo jo: një përzierje traditash, racash, besimesh, 
kulturash të proceduara nga katër pikat kryesore. Unë jam krenar që e ndjej 
veten trashëgimtar i kulturës para-hispanike që krijoi tekstilet dhe mantelet 
e Nazca-s, Paracas dhe Mochican ose qeramikën Incan të ekspozuar në 
muzetë më të mirë në botë, që i dha botës ndërtuesit e Machu Picchu, Gran 
Chimú, Chan Chan, Kuelap, Sipan, vendin e varrimit të La Brujas, El Sol 
dhe La Lunas, si dhe për spanjollët që, me çantat, shpatat dhe kuajt, sollën 
në Peru Greqinë, Romën, traditën judeo-krishtere, Rilindjen, Cervantesin, 
Quevedon, Góngoran dhe gjuhën e ashpër të Castiles të ëmbëlsuar nga 
Andet. Dhe me Spanjën erdhi Afrika, me forcën, muzikën dhe imagjinatën e 
saj plot gjallëri, për të pasuruar heterogjenitetin peruan. Nëse do të hetojmë 
vetëm pak, zbulojmë se Peruja, si Aleph i Borgesit, është bota në një format 
të vogël. Çfarë privilegji i jashtëzakonshëm për një vend të mos ketë një 
identitet, sepse i ka të gjitha identitetet!

E pushtimi i Amerikës ishte mizor dhe i dhunshëm, si të gjitha 



pushtimet, natyrisht, dhe ne duhet ta kritikojmë atë, por të mos harrojmë që 
ata që kanë kryer plaçkitje dhe krime ishin, pjesa më e madhe, gjyshërit dhe 
stërgjyshërit tanë, spanjollët që erdhën në Amerikë dhe përvetësuan adetet 
amerikane. Kritika e tillë, të flasim drejt, duhet të jetë autokritikë. Sepse kur 
kemi fituar pavarësinë tonë nga Spanja dyqind vjet më parë, ata që e morën 
pushtetin në ish-kolonitë, në vend të çlirimit të indianëve dhe të drejtësisë 
për gabimet e vjetra, vazhduan t’i shfrytëzojnë ato  me lakmi dhe egërsi si 
pushtuesit dhe, në disa vende, shkatërronin dhe zhdukeshin. Le ta themi 
këtë me qartësi absolute: për dy shekuj emancipimi i popullsisë vendase ka 
qenë përgjegjësia jonë ekskluzive dhe ne nuk e kemi përmbushur atë. Kjo 
vazhdon të jetë një çështje e pazgjidhur në të gjithë Amerikën Latine. Nuk 
është një përjashtim i vetëm në këtë keqardhje dhe turp.

E dua Spanjën sa Perunë dhe borxhi im ndaj saj është aq i madh sa 
mirënjohja ime. Nëse nuk do të ishte Spanja, unë kurrë nuk do të kisha 
arritur në këtë podium ose të bëhesha një shkrimtar i njohur dhe ndoshta, si 
shumë kolegë të pafat, do të lihesha në harresë nga botuesit, shpërblimet, 
apo lexuesit, talenti i të cilëve një ditë mund t’i zbulojë. Të gjithë librat e 
mi janë publikuar në Spanjë, ku kam marrë njohje të ekzagjeruar, dhe miqtë 
si Carlos Barral, Carmen Balcells, dhe shumë të tjerë ishin të zellshëm në 
lidhje me tregimet e mia për t’i afruar me lexuesit. Dhe Spanja më dha një 
shtetësi të dytë kur unë mund të kisha humbur timen. Kurrë nuk e kam 
ndjerë ndonjë papajtueshmëri të vogël në mes të të qenit peruan dhe të kesh 
një pasaportë spanjolle, sepse e kam ndjerë gjithmonë se Spanja dhe Peruja 
janë dy anët e të njëjtës monedhë, jo vetëm në personin tim të vogël, por në 
realitetin esencial si histori, gjuhë dhe kulturë.

Nga të gjitha vitet që kam jetuar në tokën spanjolle, më kujtohen si më 
të shkëlqyer ato pesë vjet që kam kaluar në Barcelonën e dashur në fillim të 
viteve 1970. Diktatura e Frankos ishte ende në pushtet dhe ekzekutonte njerëz, 
por tashmë ajo ishte një fosile në lecka dhe sidomos në fushën e kulturës, e 
paaftë për të ruajtur kontrollet e mëparshme të saj. Çarje dhe plasaritje ishin 
hapur te censorët pa mundur të arnoheshin më dhe përmes tyre e shoqërisë 
spanjolle u futën ide të reja, libra, prirje të mendimit, vlera artistike dhe 
forma të ndaluara deri atëherë si subversive. Nuk ka qytet që mori avantazh 
më shumë, ose më mirë në këtë fillim të hapjes, sesa Barcelona që provoi 
një zhvillim të hovshëm në të gjitha fushat e ideve dhe të krijimtarisë. Ajo 
u bë kryeqyteti kulturor i Spanjës, vendi ku mund të merrje frymë duke 
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pritur lirinë që do të vinte. Dhe, në një kuptim, ajo ishte edhe kryeqyteti 
kulturor i Amerikës Latine për shkak të numrit të piktorëve, shkrimtarëve, 
botuesve dhe artistëve nga vendet e Amerikës Latine të cilët ose u vendosën 
aty  ose u kthyen mbrapsht: Barcelona ishte vendi ku mund të rrinit nëse 
do të donit të ishit poet, novelist, piktor, apo kompozitor në kohën tonë. 
Për mua, ato ishin vite të paharrueshme të shoqërimit, miqësisë, intrigave 
dhe punës pjellore intelektuale. Ashtu si edhe Parisi, Barcelona ka qenë një 
Kullë e Babelit, një kozmopolit, qytet universal ku ishte stimuluese të jetoje 
dhe të punoje dhe ku, për herë të parë që nga ditët e Luftës Civile, spanjollët 
dhe shkrimtarët e Amerikës Latine të përzier dhe të vëllazëruar, njohën 
njëri-tjetrin, si posedues të së njëjtës traditë dhe aleatë në një ndërmarrje 
të përbashkët dhe të sigurt: fund i diktaturës ishte i pashmangshëm dhe në 
Spanjën demokratike kultura do të ishte prapë protagonist kryesor.

Edhe pse kjo nuk ndodhi pikërisht në këtë mënyrë, tranzicioni spanjoll 
nga diktatura në demokraci ka qenë një nga tregimet më të mira të kohëve 
moderne, një shembull se si, kur mbizotërojnë mirëkuptimi dhe arsyeja dhe 
kundërshtarët politikë lënë mënjanë sektarizmin për të mirën e përbashkët, 
mund të ndodhin mrekulli si ato në romanet e realizmit magjik. E tranzicioni 
nga autoritarizmi spanjoll në liri, nga moszhvillimi në prosperitetit, nga 
kontrasti dhe pabarazia e botës së tretë-ekonomike në një vend të klasave të 
mesme, integrimi i saj në Evropë dhe përshtatja e saj për pak vjet një kulture 
demokratike, ka habitur të gjithë botën dhe përshpejtuar modernizimin e 
Spanjës. Kjo ka ndodhur para duarve të mia, në kohën që jetoja. Shpresoj se 
nacionalizmi, kjo plagë e pashërueshme e botës moderne dhe e Spanjës, të 
mos e prish këtë përrallë të lumtur.

Unë e përbuzë çdo formë të nacionalizmit, ideologjinë provinciale - 
ose më mirë, religjionin - që është dritëshkurtër, përjashtues, se shkurton 
horizontin intelektual dhe fsheh në gjirin e vet paragjykimet etnike dhe 
raciste, për të transformuar në një vlerë supreme, një moral dhe privilegj 
ontologjik, që në rrethanat e rastit lidhet me vendlindjen e dikujt. Së bashku 
me fenë, nacionalizmi ka qenë shkaku i therjeve të këqija në histori, si ato 
në dy luftërat botërore dhe gjakderdhja e tanishme në Lindjen e Mesme. 
Asgjë nuk ka kontribuar më shumë se nacionalizmi që Amerika Latine 
të ballkanizohet dhe të lahet në gjak me beteja të pakuptimta dhe me 
mosmarrëveshjeve, harxhim burimesh astronomike për blerjen e armëve në 
vend të ndërtimit të shkollave, bibliotekave dhe spitaleve.



Ne nuk duhet ngatërruar nacionalizmin kokëbosh dhe refuzimin e “të 
tjerëve”, që gjithmonë mbjell dhunë, me patriotizmin, që gjallëron ndjenjat 
bujare të dashurisë për vendin ku kemi lindur, ku jetonin të parët tanë, ku 
u farkëtuan ëndrrat tona të para, një tablo e familjarizuar e gjeografisë, të 
dashurit dhe ngjarjet që janë shndërruar në shenja të kujtesës dhe mbrojtëse 
kundër vetmisë. Atdhe nuk janë flamujt, himnet, apo fjalimet apodiktike 
për heronjtë simbolikë, por një pjesë e vogël e vendeve dhe e njerëzve 
që popullojnë kujtimet tona dhe ato me nuancë melankolike, ndjesitë e 
ngrohta se nuk ka rëndësi se ku jemi, mjafton që kemi një shtëpi ku mund 
të kthehemi. 

Peruja është për mua Arequipa, ku kam lindur, por nuk kam jetuar 
kurrë, një qytet i nënës sime, i gjyshërve, hallave dhe tezeve që më dhanë 
kujtimet dhe mallin, për shkak se i tërë fisi i familjes sime, si arequepinas 
që janë, gjithmonë e marrin White City-n me vete në përvojat e ekzistencës 
së tyre të çuditshme. Ajo është Piura në shkretëtirë, pemët mesquite dhe 
burros i shumëvuajtur, që piuranët e rinisë sime e quanin “këmbët e dikujt 
tjetër”, - emër elegant dhe i trishtuar - ku kam zbuluar se lejleku nuk i ka 
sjellë foshnjat në botë, por çiftet duke bërë veprime të egra që ishin një 
mëkat vdekatar. Ajo është Akademia e San Miguelit dhe Teatri i varieteteve 
ku për herë të parë pashë një vepër të shkurtër që e kisha shkruar për skenë. 
Ajo është cepi i Diego Ferrés dhe Colónit, në Miraflores - ne e quanim atë 
Fqinjësi e lumtur - ku kam shkëmbyer pantallona të shkurtra për pantallona 
të gjata, kam tymosur cigaren time të parë, kam mësuar të kërcej, kam rënë 
në dashuri dhe kam hapur zemrën time për vajzat. Ajo është pluhuri, zyrat 
e botimeve të gazetës La Crónica ku, në moshën gjashtëmbëdhjetë vjeçare, 
bëra hapat e parë si gazetar, një tregti që, së bashku me letërsinë, ka zënë 
pothuajse gjithë jetën time dhe, si librat, më ka bërë mua të jetoj më shumë, 
ta njoh botën më mirë dhe të jem me burra dhe gra nga të gjitha anët dhe 
nga çdo klasë, me njerëz të shkëlqyer, të mirë, të këqij dhe të neveritshëm. 
Kjo është Akademia Ushtarake Prado Leoncio, ku kam mësuar se Peruja 
nuk ishte pikë e fortifikuar e vogël në klasë të mesme, ku kam jetuar deri 
atëherë, i mbyllur dhe i mbrojtur, por një pjesë e madhe, e lashtë, e nxehtë, 
vend i pabarazisë, i tronditur nga të gjitha llojet e stuhive shoqërore. Ajo 
është e celulë e fshehtë e Cahuides ku, me një pjesë të vogël të studentëve 
të San Marcos, kemi përgatitur revolucionin botëror. Dhe Peru janë miqtë 
e mi në Lëvizjen Liria me të cilët për tre vjet, mes bombash, ndërprerjes 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

383



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

384

së energjisë elektrike dhe vrasjeve terroriste, kemi punuar në mbrojtje të 
demokracisë dhe të kulturës së lirisë.

Peru është Patricia, kushërira ime me hundë përpjetë dhe karakter të 
pamposhtur, me të cilën pata fat të martohem dyzet e pesë vjet më parë 
dhe që është ende prezent me tekat, nervozat dhe dalldisjet e çastit që më 
ndihmojnë për të shkruar. Pa të jeta ime do të kishte humbur në udhë të 
pakrye dhe Alvaro, Gonzalo, Morgana dhe gjashtë nipër e mbesa që shtrihen 
dhe gëzojnë ekzistencën tonë nuk do të kishin qenë të lindur. Ajo e bën çdo 
gjë dhe gjithçka e bën mirë. Ajo zgjidh problemet, menaxhon ekonominë, vë 
rregull në kaos, më mbron nga gazetarët dhe njerëzit e bezdisshëm, mbron 
kohën time, rregullon oraret, paketat dhe valixhet, dhe është aq bujare sa që 
edhe kur ajo mendon se është duke më qortuar, në fakt ma jep komplimentin 
më të madh: “Mario, e vetmja gjë që ti di të bësh mirë është të shkruarit”.  

Le t’i kthehemi letërsisë. Parajsa e fëmijërisë për mua nuk është një 
mit letrar, por një realitet që e kam jetuar dhe gëzuar në shtëpinë e familjes 
së madhe me tre oborre në Cochabamba, ku me kushërinjtë e mi dhe shokët 
e shkollës mund të riprodhonim tregimet e Tarzanit dhe Salgarit, dhe në 
komunën e Piuras, ku lakuriqët bënin çerdhe korridoreve me hijet e heshtura 
që mbushnin netët me mister. Gjatë këtyre viteve, shkrimi ishte duke luajtur 
një lojë me familjen time të njohur, diçka simpatike që fati ma solli mua, 
nipit, djalit pa baba, sepse babai im kishte vdekur dhe shkuar në qiell. Ai 
kishte qenë njeri i gjatë, i pashëm, me një uniformë marine në fotografinë 
që stoliste tryezën time natën, për të cilën lutesha dhe e puthja para se të 
fle. Një mëngjes piuran - unë nuk mendoj se kanë nxjerrë gjë nga kjo ende 
- nëna ime zbuloi se zotëria ishte, në fakt, i gjallë. Dhe në atë ditë ne kemi 
qenë duke shkuar për të jetuar me të në Lima. Unë kam qenë njëmbëdhjetë 
vjeç, dhe nga ai moment çdo gjë ndryshoi. Kam humbur pafajësinë time 
dhe zbuluar vetminë, autoritetin, jetën e të rriturve dhe frikën. Shpëtimi im 
ishte në lexim, duke lexuar libra të mirë, duke u strehuar në ato botët ku jeta 
ishte plot lavdi, intensive, një aventurë pas tjetrës, ku mund të ndjehesha i 
lirë dhe i lumtur përsëri. Dhe ky ishte shkrimi, fshehtas, si dikush që jepet 
me pasion drejt një vesi të keq. Letërsia pushoi së qeni një lojë. Ajo u bë një 
mënyrë për t’i rezistuar fatkeqësisë, për të protestuar, për t’u rebeluar, për t’u 
arratisur nga intoleranca. Ajo ishte arsyeja ime për të jetuar. Prej atëherë deri 
tani, në çdo rrethanë, kur jam ndjerë i dëshpëruar ose i poshtëruar, në skaj të 
dëshpërimit, përkushtimi im me trup e me shpirt pas punës sime si tregimtar 



ka qenë si një dritë në fund të tunelit, dërrasë që mbart anijembyturit në 
breg.

Edhe pse ajo është shumë e vështirë dhe më detyron të djersitem, asgjë 
nuk ma ka bërë jetën më të gëzuar sesa muajt që kam shpenzuar për të stisur 
një histori, nga fillimet e saj të pasigurta, duke u shërbyer me imazhet e 
kujtesës së një përvoje të jetuar që të bëhet një shqetësim, një entuziazëm, 
një fantazi që pastaj në një projekt të vendos t’i kthej fantazmat në tregime. 
“Shkrimi është një mënyrë jetese”, ka thënë Flaubert. Po, absolutisht, 
një mënyrë e jetesës me iluzionin dhe kënaqësinë dhe një zjarr i ndezur 
në kokën tuaj, duke luftuar me fjalë të vështira, duke eksploruar botën e 
gjerë si një gjuetar gjurmimin e prerë të dëshirueshëm për të ushqyer një 
fiksion embrional dhe për të qetësuar oreksin e pangopur të çdo historie që, 
derisa rritet, do të dojë të gllabërojë çdo histori tjetër. Fillimi i një romani na 
shkakton marramendje sikur ngelja shtatzënë, ai merr formë dhe duket se 
do të fillojë të jetojë më vete, të lëvizë, të veprojë, të mendojë, të ndjejë, dhe 
na imponon që t’i marrim në konsideratë kërkesat në mënyrë arbitrare për ta 
respektuar vullnetin e tij të lirë, pa e vrarë atë, pa e humbur fuqinë e vet për 
të bindur - kjo është një përvojë që vazhdon të më josh mua ashtu siç bëri 
herën e parë, plotësisht dhe marramendshëm si duke bërë dashuri me gruan 
që e do çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, gjithmonë.

Kur flasim për fiksionin, e di se kam folur shumë për romanin dhe 
shumë pak për teatrin, një tjetër formë e lartë e tij. Një padrejtësi e madhe, 
natyrisht. Teatri ishte dashuria ime e parë, qysh atëherë, si një adoleshent, 
unë pashë shfaqjen Vdekja e tregtarit të Arthur Millerit në Teatrin Segura 
në Lima, një shfaqje që më impresionoi dhe më shtyri të shkruaj dramën 
time me Incas. Në qoftë se do të kishte pasur një lëvizje teatrale në Limën e 
viteve 1950, unë do të kisha qenë më tepër një dramaturg sesa një prozator. 
Po atje nuk kishte, kjo më ktheu dita ditës kah narracioni. Por, dashuria ime 
për teatrin nuk përfundoi, ajo kotet, bën hije në romanet e mia, si një sprovë 
dhe një nostalgji, mbi të gjitha sa herë që shoh një lojë interesante. Në fund 
të viteve 1970, kujtimet e vazhdueshme të hallës sime njëqind vjeçare, 
Mamaé, e cila në vitet e fundit të jetës u shkëput nga realiteti dhe u strehua 
në kujtimet dhe fantazitë e saj, më sugjeruan një histori. Dhe unë ndjeva, në 
mënyrë profetike, se ajo ishte një histori për teatër, që vetëm në skenë do 
të merrte shpirtin dhe shkëlqimin si trillim i suksesshëm. Kam shkruar me 
drojën e një fillestari dhe jam gëzuar duke e parë atë në skenë me Norma 
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Aleandron në rolin e heroinës dhe, që atëherë, në romane dhe ese, i jam 
rikthyer disa herë. Dhe duhet të shtoj, unë kurrë nuk e kam imagjinuar që 
në moshën shtatëdhjetë vjeçare e do të ngjitem në skenë për të vepruar. Kjo 
aventurë e pamatur më bëri të përjetoj për herë të parë në mishin dhe kockat 
e mia mrekullinë që shkakton ky veprim te dikush që ka kaluar jetën me 
shkrime fiksionale të materializojë për disa orë një karakter të fantazisë, për 
të jetuar fiksionin para një audience. Kurrë nuk do të mundem t’i falënderoj 
sa duhet shokët e mi të dashur, regjisorin Joan Ollé dhe aktoren Aitana 
Sánchez Gijon, të cilët më inkurajuan për të ndarë me ta një eksperiencë 
fantastike (në dritën e panikut që e shoqëronte).

Letërsia është një përfaqësim fals i jetës që megjithatë na ndihmon 
për ta kuptuar jetën më mirë, për ta orientuar veten në labirintin ku jemi 
lindur, jetojmë dhe vdesim. Ajo kompenson dhe shfuqizon frustrimet që 
jeta e vërtetë shkakton mbi ne, dhe falë saj, ne mund të zbërthejmë diçka 
të paqartë, të paktën pjesërisht, në mënyrë simbolike se ekzistenca ka për 
qëllim të jetë për shumicën e madhe të qenieve njerëzore, kryesisht prej nesh 
që gjenerojmë dyshimet më shumë se siguritë dhe rrëfejmë konfuzionin tonë 
para se fati, subjekti, përsosja individuale dhe kolektive, shpirti, ndjenja apo 
pakuptimësia e historisë, të kalojnë në një tjetër anë të njohjes racionale. 
Gjithmonë kam qenë i hipnotizuar nga imagjinimi i rrethanave të pasigurta 
në të cilat stërgjyshërit tanë - ende pothuajse të ngjashëm me kafshët, në 
shpella, rreth zjarreve, gjuha i lejoi të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe të 
shpikin e të tregojnë histori. Ky ishte momenti vendimtar në fatin tonë, sepse 
ne ato qarqet e qenieve primitive është mbajtur zëri dhe fantazia tregimtare, 
aty filloi qytetërimi, kalimi i gjatë që gradualisht do të humanizohet dhe të 
na çojë në trillime të individit autonom, të shkëputet nga fisi, të zhvillohet 
testamenti i shkencës, artit, ligjit dhe lirisë për të shqyrtuar skutat më të 
thella të natyrës, të trupit të njeriut, hapësirës dhe të udhëtohet për në yje. 
Ato tregime, fabula, mite, legjenda, shigjetat e të cilave vepruan për herë të 
parë si muzika e re para dëgjuesve të frikësuar nga misteret dhe rreziqet e 
një bote ku çdo gjë ishte e panjohur dhe e rrezikshme, duhet të kenë qenë një 
dush i ftohtë, një pishinë e qetë për ato shpirtra gjithmonë vigjilentë, të cilët 
mezi mbijetonin, duke ngrënë dosido, duke u strehuar në natyrë, duke vrarë 
dhe mëkatuar. Prejse filluan të ëndërrojnë kolektivisht, për të ndarë ëndrrat 
e tyre, të nxitur nga rrëfimtarët, ata pushuan të jenë të lidhur me rutinën 
e mbijetesës, një vorbull e detyrave të ashpra, dhe jeta e tyre u bë ëndërr, 



kënaqësi, fantazi dhe një plan revolucionar: për t’u çliruar, për të ndryshuar, 
për t’u përmirësuar, për t’i hyrë një lufte për qetësimin e dëshirave dhe 
ambicieve që trazuan imagjinatën e tyre dhe për ta shuar kureshtjen për 
misteret që mbushnin botën e tyre. 

Ky proces i ndërprerë ishte pasuruar kur lindi shkrimi dhe rrëfimet, 
përveç që dëgjoheshin,  mund edhe të lexoheshin, mundësi kjo e përhershme 
që na e ofron letërsia. Kjo është arsyeja pse letërsia na duhet vazhdimisht 
që gjeneratat e reja të binden se fiksioni është më shumë se një argëtim, 
më shumë se një ushtrim intelektual që mpreh ndjeshmërinë e dikujt dhe 
zgjon një shpirt kritik. Kjo është një domosdoshmëri absolute në mënyrë që 
civilizimi të vazhdojë të ekzistojë, të rinovojë dhe ruajë në ne më të mirën 
e asaj që është njerëzore. Kështu që ne nuk do të tërhiqemi në egërsinë e 
izolimit dhe jeta nuk duhet reduktuar në pragmatizmin e specialistëve të 
cilët i shohin gjërat thellësisht, por injorojnë atë që i rrethon, i paraprin, 
dhe i vazhdon ato gjëra. Kështu që, ne nuk do të bëhemi kurrë robër dhe 
shërbëtorë të makinave që kemi shpikur vetë. Dhe për shkak se një botë pa 
letërsi do të ishte një botë pa dëshirat apo idealet, një botë e pandershme, 
një botë robotike e privuar nga ajo që e bën njeriun me të vërtetë njeri: 
kapaciteti për të lëvizur nga vetja drejt të tjerëve, në të tjerët, të modeluar 
me baltën e ëndrrave tona.

Nga shpella te rrokaqielli, nga klubi te armët e shkatërrimit në masë, 
nga jeta tautologjike e fisit në epokën e globalizimit, trillimet e letërsisë kanë 
shumëzuar përvojat njerëzore, kanë parandaluar dorëzimin, përgjumjen, 
shterimin dhe dorëheqjen. Asgjë nuk ka mbjellë aq shqetësim, sa imagjinata 
jonë e shqetësuar dhe dëshirat tona, sa jeta e rrejshme që kemi sajuar, në 
sajë të letërsisë, të cilën e kemi, kështu që ne mund të jemi protagonistë 
në aventurat e mëdha, në pasionet e mëdha që jeta e vërtetë kurrë nuk 
na i jep. Rrenat e letërsisë bëhen të vërteta nëpërmjet nesh, lexuesve të 
transformuar, të infektuar me dëshira dhe, nëpërmjet fajit të fiksionit, vëmë 
në pikëpyetje vazhdimisht realitetin mediokër. Magjishëm, kur letërsia na 
ofron shpresë për të pasur atë që nuk kemi, duke qenë ata që nuk jemi, 
pohon se në pamundësi për të jetuar si perënditë pagane, ne ndjehemi të 
vdekshëm dhe të përjetshëm në të njëjtën kohë, gjë që fut në shpirtrat tonë 
jokonformitetin dhe rebelimin, të cilat janë prapa të gjitha veprave heroike 
që kanë kontribuar në zvogëlimin e dhunës në marrëdhëniet njerëzore. 
Reduktimi i dhunës, nuk i jep fund asaj. Sepse dëshira jonë, fatmirësisht, do 
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të jetë gjithnjë, një histori e papërfunduar. Kjo është arsyeja pse ne duhet të 
vazhdojmë të ëndërrojmë, të lexojmë dhe të shkruajmë, sepse këto mënyrat 
më efektive që kemi gjetur për ta lehtësuar gjendjen tonë si të vdekshëm që 
jemi, për ta mposhtur brejtjen e kohës dhe për ta shndërruar të pamundurën 
në mundësi.

Stokholm, 7 dhjetor 2010

Nga anglishtja: ag apolloni 



rETorika E fikSioniT
(pjesë nga kapitulli i shtatë)

Detyra kryesore për një kritik, analist është t’i tregojë lexuesit rreth 
fakteve që ai nuk kishte se si t’i  mësonte vetë. Mund të jenë shumë fakte, e 
ata mund/duhet të “tregohen” në sa më pak mënyra të mundshme. Radhitja 
e periudhave, shpjegimi i kuptimit të një veprimi, përmbledhja e proceseve 
ose e ngjarjeve duke u përpjekur të mos i dramatizojmë, përshkrimi i 
ngjarjeve fizike dhe i detajeve, sidoqoftë nuk mund të dalin natyrshëm nga 
një personazh – të gjitha këto ndodhin në shumë mënyra të ndryshme.

Ashtu si Chaucer-i  e fillon përrallën e tij mbi fatkeqësinë së Criseyd-
it, ai e paraqet historinë e Trojës në shtatë rreshta, ekzaktësisht aq sa 
nevojiten për ta transmetuar atë:

Chaucer-i, nëpërmjet përmbledhjes së tij na vë në dijeni se po lexojmë 
një tregim mes shumë të tjerëve; dhe ai po e zgjedh materialin e tij në 
interesin tonë e nëse ne jeni të interesuar për të ditur historira të tjera, ne 
mund të shkojmë të Homeri ose te autorë të tjerë që kanë shkruar në lidhje 
me këtë. Edhe pse ai nuk është tamam me vend, sipas qëllimeve të tij, ai 

Wayne Clayson Booth (1921 - 2005) 
është kritik letrar amerikan, i njohur 
gjithandej në botë për librin kapital 
Retorika e fiksionit (1961), në të cilin 

bëri objekt studimi vepra të njohura të letërsisë botërore, 
të cilat i analizoi me terminologjinë e tij të retorikës. 
Përveç për këtë studim, ai njihet edhe për këto vepra: 
Retorika e ironisë (1974), Vokacioni i mësimdhënësit: 
raste retorike (1987), Retorika e retorikës (2004) etj. 

Wayne Clayson 
Booth
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përmbledh:
Dhe unë u ula të shkruaj
Luftën e atyre burrave të fortë
Që luftuan deri në fund
Por për këtë si fillim nisa të shkruaj
Për dashurinë e tij, 
Unë po them aq sa mundem…1

Ai për asnjë moment nuk na lë të harrojmë praninë e tij edhe pse 
prania e tij nuk mund të merret për të pakësuar vlerën e tregimit që ai po 
thotë. Ai na parashtron neve një marrëveshje të mirë rreth këtyre aspekteve 
të tregimit – edhe pse të nevojshme – të cilët nëse do të dramatizoheshin, 
nuk do t’u jepet e drejta për të kulmuar atë që do të vijë, Efektet e dhëna, 
jepen për të na bërë  të kuptojmë, që na është dhënë/paraqitur një histori 
më e mirë, e përpunuar më mirë në krahasim me materialin e parë të 
drejtpërdrejtë.

Rrëfimtarët e mëdhenj gjithmonë ia kanë dalë të gjejnë mënyra për ta 
bërë përmbledhjen sa më interesante. Ashtu si ndodh edhe me Fieling-un e 
Tom jones, i cili thotë se unë i jap lexuesit “një mundësi të vënies në punë 
të  mendjeprehtësisë së mrekullueshme, të cilën ai e zotëron, duke mbushur 
ato vende boshe të kohës me hamendësimet e veta”. Që në  momentin që ai 
është i sigurt që shumica e lexuesve të tij janë “shumë të mirë në kritikë”, 
ai i lë atyre “një hapësirë prej dymbëdhjetë vitesh” në të cilën, ata, mund 
të aplikojnë aftësitë e tyre. (Book III, chap. I).

Përgatitja e kësaj lloj përmbledhje është një nga shumë teknikat e 
shumta të dallueshme për të siguruar fakte, shumica e te cilëve  - mbase 
me fat – nuk janë përmendur ndonjëherë. P.sh, çfarë do të quajë trill të të 
treguarit nga  shënimet në fund të faqes? (fusnotet)

marcel ayme në veprën Le chemin des ecolieres (1946), sjell 
informacion në fund të faqes (me shënimet në fund të faqes) të cilat kanë të 
bëjnë me personazhet e tij. Ja një nga shembujt ilustrues: Gjatë pushtimit 
gjerman në Francë, Michaud, përballë Sacre-Coeur ruante katër ushtarë 
gjermanë.  Ai, e ka zili lumturinë, shkujdesjen e tyre momentale. Në 
rrjedhën e tregimit, papritur, na jepet një shënim në fusnot, i cili thotë se 
1  Libri V, II. 1765-71. Për një bashkëbisedmi ndërmjet këtij “Chaucer-i” dhe Chau-
cer-it vetë, shih Morton W. Bloomfield, “Distance and Predestination in “Troilus and Cri-
seyde,‘” PMLA, LXXII, (Mars, 1957), 14 – 26.



katër ushtarët quhen Arnold, Eisenhart, Heinecken dhe Schuls. 
“I pari ishte vrarë në  frontin rus, i dyti i plagosur në Krimea, kthyer 

ne shtëpi me të dy këmbët e humbura e që u helmos më tej nga e shoqja”. E 
kështu, më rradhë, derisa Schuls-i, i fundit, përshkruhet se  ishte masakruar 
me plumba nga një togë e tërë ditën e çlirimit. Kjo paraqitje e përmbledhur 
e fakteve të hidhura e zilisë së Michaud-it, është e shkurtër, e qartë, 
efektive dhe plotësisht e saktë për punën të cilën i është kërkuar. Nëse 
do të mendonim të gjenim një mënyrë të tillë të ngjeshur për të paraqitur 
këtë pozicion të barasvlefshëm ironik, të zilisë së heroit, me të ardhmen e 
tyre skandaloze, do të dalim në përfundimin se, ne thjesht nuk do të mund 
t’ia dilnim, por vetëm autori, që e njeh mirë ngjarjen dhe rrethanat, po. 
Kjo, sigurisht, nuk duhet bërë në fund-shënim, edhe pse marifeti i tij, në 
këtë rast është mënyra më e lehtë për të treguar, se këto fakte, edhe pse të 
nevojshme për historinë, janë gjëra dytësore; personazhet e përshkruar, 
nuk mund të bëhen patjetër të rëndësishëm më vonë gjatë historisë. 
Alternativë e vetme e gatshme, do të ishte një dramatizim i ndërfutur, i 
cili na zhvendos neve drejt katër episodeve, duke na dhënë shpejtësisht, 
të ardhmen e katër ushtarëve. Nëse veprojmë kështu, jo vetëm do të 
kërkojë më shumë hapësirë, por do të kërkojë rëndësi dhe si rrjedhim, do 
të ngatërrojë strukturën e pritshmërisë së lexuesit.2

Ky është një nga shembujt e shumtë që mund të paraqesim në lidhje me 
këtë çështje. Në të njëjtën mënyrë, autori mund të sigurojë pak përmbledhje 
mes skenave, përmbledhje që mund të mos sigurohet nga asnjë personazh. 
Ose, ai mund të japë fakte rreth personazheve, që asnjë personazh tjetër 
nuk mund t’i dijë. “Rreze, pa Leopoldi, duke menduar: Oh po një Anglez ( 
Duhet të jetë e qartë që Rrezja duket si çdo anglez tjetër, i cili...)”. 

Në këtë mënyrë do të hyjë tregimtari i  Elizabet bowen-it, Shtëpia 
në Paris (1935)  për të bërë një përshkrim Rrezes, e cila Rrezja mundet 
më së shumti të arrrijë vetveten, por ky përshkrim i bërë nga autori, është 
më i rëndësishëm sesa elementë të tjerë; ai pa dyshim është i paprekur nga 
dyshimi edhe pse ai po paraqet në fakt një raport të panashëm.

Kur ne kujtojmë “pamjet e rënda” të pasqyrës në fiksionin3 modern – 
“Ajo që ne pamë në pasqyrë ishte një burrë i shkurtër” – ne shohim sesa 

2  Shih gjithashtu, J. D. Salinger, “Zooey,” në The New Yorker, 4 Maj 1957, fq. 33, 
për përdorimet e tjera tregimtare të asaj çfarë tregimtari i Salinger-it quan “të keqen e este-
tikës së një fusnoti.”
3  Trillim, letërsi artistike, prozë moderne. (Shën. i përkthyese A. Dema)
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shumë rrëmujë mund të shkaktojë dëshira për të dramatizuar ato detaje 
përshkruese. Ca situata, e bëjnë këtë në të vërtetë, e lënë vetveten në këto 
pseudodrama, në mënyrë të veçantë, ajo që u pa në pasqyrë, dhe fakti i 
gjatësisë së vetëthithjes së personazheve, vetë janë ata çelësa për të na 
ndihmuar neve për të kapur thelbin e natyrës së tij. Por, edhe kur pasqyra 
është, përdoret vetëm si funksion, më shumë informacion i përqendruar 
mund të jepet duke ruajtur zërin e treguesit të pavarur nga vizioni subjektiv 
i personazhit. “Megjithëse qetësia e përgjumur dhe e pamenduar dhe për 
më tepër koka tullace e reflektuar në xham, ishin tipare të parëndësishëm, 
që në pamje të parë ato, mund të mos tërheqin vëmendje të veçantë të 
askujt, kur akoma pronari i qetësisë ishte i kënaqur me gjithçka ai pa në 
xhamin e zhivtë”. 

Kështu, dostojevski, në Dyfish, duke shkruar sipas këndvështrimit të 
tij, ka qenë shumë më i shqetësuar pët ta bërë përshkrimin e tij hapës shumë 
dramatik kur në të njëjtën kohë, përdor po atë koment, kritikë, analizë 
duke tradhëtuar egoizmin e personazhit të tij. Duke marrë një pozicion të 
gjithëdijshëm, ai në katër rreshta, mund të bëjë atë që metoda të tjera, do të 
kërkonin më shumë për ta arrritur këtë. Gjithsecili që provon të përkthejë 
paragrafin ku përshkruhet portreti totalisht objektiv i golyadkin-it pa 
humbur ndonjë nga efektet e duke përfshirë veçanërisht qartësinë, sipas 
mendimit të tij, do të shohim sa shumë do të sakrifikojë.

Për një funksionim më të mirë të fakteve të padiskutueshëm mbetet 
kontrolli i ironisë dinamike. Forma më e thjeshtë është një përshkrim 
i drejtpërdrejtë, si në shembujt e dhënë më sipër, ku një personazh 
keqinterpreton motivet dhe mendimet e pa thëna të tjetrit. “Pasi ajo u bë 
një vajzë e madhe”, tregimtar i Faulkner’s Light in August, Lena do t’i 
kërkonte “babait të saj të ndalonte kamionçinën në fillim të qytetit, se ajo 
do të zbriste dhe do të ecte. Ajo nuk do t’i thoshtë të atit përse ajo donte të 
ectë, në vend që të shkonte me kamionçinë. Ai mendonte, se kjo po ndodhte 
për shkak të lëmueshmërisë së rrugës  e të trotuareve. Por, në të vërtetë, 
ajo po ndodhte, sepse  njerëzit që do e shihnin atë, do të besonin se ajo 
jetonte në atë qytet gjithashtu.” 

Keqinterpretimi është diçka që vetëm tregimtari (i cili është i 
gjithëdijshëm) mund ta kapë, deri në mometin kur ajo është vendosur nga 
gjykimi personal i të atit dhe motivet personale të të bijës; tashmë skena 
do të jetë e kotë si një enigmë, çelës në personazhin e Lenës, përderisa 



keqgjykimet, neve na ishin bërë të qarta.
Efekte më të qarta janë arritur nga kontroli i i hapur, i drejtpërdrejtë 

i pritshmërisë së lexuesve, duke na siguruar se ai nuk do t’i kalojë kufijtë 
me shpresat e e kota dhe frikërat e personazheve. Ca lexues të sofistikuar, 
objekte të zellshme, të fuqishme, të manipulimeve të vetkuptueshme të 
këtij lloji, tashmë gjysma e kënaqësisë dhe argtëtimit të shumë romaneve 
të varur prej tyre. Madje edhe james-i “i shquar”, e përdori atë me vend 
në Ambassadors, në vitin 1903, duke shtuar e duke lartësuar parshikimet 
tona, duke thënë: “Ky ishte fillimi me të, si një kusht i tij, e më vonë, ashtu 
si do të shohim, ai gjeti raste për ta tërhequr lart vetveten...”4

james ishte i pari që formuloi qartësisht problemin estetik të prezantuar 
nga përmbledhja e fakteve të qarta e të pastra. Ai, as që u përpoq – tek The 
Aëkëard Age, 1899 – të vazhdonte më tej me të gjithë përmbledhjen. Por ai 
ishte gjithmonë e më tepër i vendosur, për të gjetur një mënyrë për ta bërë 
përmbledhjen vetë – ashtu si përshkrimi, tregimi ose vlerësimi psikologjik 
dhe moral.

Detajet e kësaj përpjekjeje për ta mbajtur “atë të gjithë brenda busullës 
së heroit”5, për të kthyer të gjithë përmbledhjen në mendjet e personazheve, 
janë kaq të rëndësishme, saqë mund të diskutohen shumë gjatë edhe 
më vonë. Askush nuk i ka resiztuar më parë me aq zgjuarsi e integritet, 
tundimeve të informacionit të pa-asimiluar që rrethon çdo romancier. 

Ne duhet vetëm t’i hedhim një sy një mijë romaneve “informues”, të 
shkruar më parë deri në kohën e tij për të parë e për të kuptuar rëndësinë 
e përpjekjeve të tij për të bërë çdo gjë të llogaritur. Kujtimet e udhëtimeve 
të futura nga balzaku (për shembull, Les chouans, 1829), madame de 
Steal (për shembull, Corinne, 1807), dhe dikensi (për shembull, Martin 
Chuzzlew-it, 1843-1844), janë vetëm një formë ekstreme të mallkimit e 
të plagës, që mund të gjendet gjithandej, duke filluar nga romanet që janë 
vetëm përgojime të fshehura e të kamufluara rreth jetës së vështirë apo 
jetës shtëpiake ose jetës në fshatin Greenwich deri tek romanet që janë 
më shumë sesa katalogje me përmbajtje të pafat të një tipi sipas mendjes 
time.6

4  New York, 1930, fq. 80. Për një diskutim të plotë të metodave dhe të avantazheve 
e të të mbajturit të audiencës më mirë të informuar sesa personazhet, shih Bertrand Evans, 
Komeditë e Shekspirit  (Oksford, 1960)
5  Parathënia e The Ambassadors, në The art of the Novel, publikuar nga R. P. Black-
mur (New York, 1947), fq. 317.
6  Për një diskutim të një roli të domosdoshëm të faktit në Fiction, shih Mary McCa-
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 Por ne mund të pranojmë rëndësinë e james-it, pa rënë dakort me 
lubbock-un që zgjidhja e james-it rreth problemit të përmbajtjes nuk 
kërkon çmim. “Romancierët, më të lirshëm sesa dramaturgët, sigurisht, 
mund të na tregojnë neve, nëse ai zgjedh, se çfarë gënjeshtrash pas këtij 
shpirti të acaruar (Strether, tek Ambasadori); ai mund të ecë përpara 
dhe të shpjegojë pamjen e nervozuar të mendimit të burrit. Por nëse ai 
preferon mënyrën dramatike, pa dyshim më të efektshmen, aty s’ka gjë për 
të ndaluar për ta marrë atë.”7  

Duke ndjekur rrugën e james-it, romancierët nuk i dorëzojnë asnjë 
prej lirive të tij. “Ajo liri ... edhe pse duke qëndruar mbi historinë, duke 
toleruar shumë gjëra e duke kaluar kufijtë të skenave të menjëhershme – 
sërish, asgjë nga këto nuk është sakrifikuar nga përparimi i qëndrueshëm i 
autorit në drejtim të dramës. Mendja e njeriut është shndërruar  dukshëm 
në fenomenale e dramatike; por në aktrimin dhe veprimin e pjesës së 
tij, akoma na shton fushëpamje, është akoma një mundësi e zgjerimit të 
vizionit” (fq. 149).

Por, këtu, sidoqoftë, në thelb qëndron një sakrificë. Kur romacieri 
zgjedh të dorëzojë faktet e tij dhe të përmbledhë, sidoqoftë, nga mendja e 
një prej personazheve të tij, ai është në rrezik t’i dorëzojë ekzaktësisht “atë 
liri të kalimit të kufijve të skenës së menjëhershme” – veçanërisht kufijtë e 
atij personazhi ai i ka zgjidhur si pipëza e tij. Pasojat e kësaj sakrifice, do 
të trajtohen tematikisht ne pjesën e tretë të këtij libri. Për momentin, është 
e mjaftueshme të thuhet, që një fakt, kur na është dhënë nga autori ose 
zëdhënësi i tij, është një gjë me të vërtetë e ndryshme nga i njëjti “fakt” kur 
na jepet nga një personazh i rremë në histori. 

Kur një personazh flet realisht, brenda dramës, marrëveshja e realitetit 
absolut është shkatërruar dhe ndërsa përfitimet për qëllime të imagjinuara, 
të trilluara janë të pamohueshme; çmimet, vlerësimet, kushtet janë, 
gjithashtu, të pamohueshëm.

Kurdo që një fakt apo një përmbledhje në gjendje të pastër, kurdo 
që një përshkrim, duhet ose mund të shërbëjë si një çelës apo element 
ndihmës për interpretimit tonë ndaj personazhit që e sjell, e siguron atë, 
ai, mundet shumë mirë të humbë shumë elemente rreth të të qenurit fakt, 

rthy, “Fakti në Fiksion”, XXVII (Verë, 1960), 438 – 58. Për një diskutim të dëmtimit, dëmit 
që mund të vijë nga një konfuzion i fakteve sociologjike dhe fiksionit, shih Geoffrey Wagner, 
“Sociology and Fiction”, Shek. XX-të, CLXVII (Shkurt 1960), 108 – 14.
7  The Craft of Fiction, (Londër, 1921), fq. 157 – 58.



përmbledhje apo përshkrim. Nocioni i Prufrock-ut, për qiellin e mbrëmjes 
si një pacient që vihet në gjumë me eter, është, fakt dhe përshkrim në të 
njëjtën kohë, nuk është as përshkrim e as fakt, nëse ajo që lexuesi kërkon, 
ka të bëjë me dijen rreth motit të vërtetë. Si një rritje jo reale, në këtë pikë, 
mund të arrijmë në një moment, saqë ky informacion i transformuar, të 
mbarojë së qeni i vlefshëm nëse autori ruan ndonjë metodë tjetër për të 
treguar se faktet janë nga i njëjti burim që intepretimi i folësit,  ndryshon 
drejtim.

Ajo që Caliban-i sheh te Prospero në poezitë e browning-ut, na 
tregon gjithçka ne kemi nevojë të dimë rreth Caliban-it, vetëm sepse ne 
dimë (kemi mesuar më parë)  rreth Prospero-s nga një burim tjetër. Shumë 
nga kënaqësia jonë do të humbë në ironi, do të transferohet në të tillë – 
edhe pse mund të kompensohet në një mënyrë tjetër – nëse do të humbim 
kohë duke u mëdyshur nëse pikëpamjet e browining-sit dhe Caliban-it 
janë identike.

Aty nuk mund të ketë ironi dramatike nga përcaktimi, vetëm nëse 
autori dhe audienca munden që në një farë mënyre të ndajnë njohuritë që 
personazhet nuk i kanë ose nuk i mbajnë. Sidoqë rrëfimi i saktë është, pa 
diskutim, e vetmja mënyrë për të bindur audiencën me faktet, në të cilën 
ironia dramatike është bazuar (dhe kjo është shumë e rëndësishme), edhe 
në disa punime, punë në të cilat, askush përveç autorit nuk mund të di 
në mënyrë të përfytytueshme e besueshme, çfarë duhet të dihet, edhe pse 
mund të jetë e domosdoshme apo e nevojshme. 

Në shumë trillime komike të arrira, për shembull, habia jonë varet nga 
ajo që autori na tregon më përpara se të shfaqen shqetësimet dhe problemet 
e personazheve. 

Gjithsecili që dyshon në vlerën e kësaj retorike, le ta imagjinojë 
vetveten duke treguar Tom jones, pa zërin e autorit për t’i kujtuar lexuesve 
të tij aq të këqija për Tomon, sa ato duken, ose Pritshmëri të Mëdha, pa 
zërin e pjekur të Pipit për të ngritur, në një anë, sensin tonë të moralit të 
Pipit dhe nga ana tjetër, simpatinë tonë për të, meqë ai bie dhe bashkë 
me të edhe siguria jonë që ai do të ngrihet sërish. Por ironia dramatike 
mund të jetë në të njëtën masë e rëndësishme në shumë punë serioze. A 
mundemi me të vërtetë të preferojmë të lexojmë The Great Gatsby, duke 
mos e përdorur fare informacinin që na është dhënë  në hyrje? 

“Kur u ktheva nga Lindja, vjeshtën e shkuar”, Niku tregon  “Unë  
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ndjeva se doja që bota të ishte në uniformë me atë lloj morali përherë .... 
Vetëm Gatsby ... ishte çliruar nga reaksioni im – Gatsby, i cili përfaqësonte 
gjithçka për të cilin, unë ushqej  njëlloj  përçmimi ... Nuk kishte asgjë të 
mrekullueshme rreth tij ... nevojë  për shpresë;  gatishmëri romantike që 
unë nuk kam gjetur ndonjëherë në ndonjë person tjetër dhe nuk do të jetë 
më kurrë ashtu si unë nuk do të gjej. 

– Gatsby, u shkëput në fund; çfarë molepseje që noton në zgjim të 
ëndrrës që përkohësisht mbyll të gjithë interesin tim në dhimbjet e dështuara 
dhe ngazëllimin e pafrymë të burrave!”. 

Pasi lexojmë këtë, ne jemi marrë lajmëruar për një marrëveshje që 
askush në histori nuk do ta dijë si do të eci, si do të vazhdojë. Djaloshi Nik, 
si një “reflektim i  kulluar” në mënyrën e james-it, do të jetë një dëshmitar 
jo i vlefshëm për ngjarjen. Megjithatë, Niku më i madh, siguron pa dyshim 
drejtim më të mirë.

“O Përëndi, këndo mërinë e Akil Pelingut\ dhe të rrënimit të tij i cili 
mbolli shkreti e dhimbje njëmijëfish mbi Akejt\...” – po, në këtë rast ky, 
është rregulli i shkakut; ne dimë se ku jemi në këtë pikë, pavarësisht numrit 
të madh të dykuptimësive më të pakta. Të shfajësosh Iliadën për këtë 
absolutizëm, do të thotë ta shkatërrosh atë. Kurdo që kërkesat e koncizitetit 
ose të pastërtisë ose të ironisë dramatike të shumë llojeve emfatike, do të 
jenë më të rëndësishme sesa vetë historia, do të duket se historia po tregon 
vetveten, po ritregohet, ose po nxjerrë në pah enigmat e ambuguiteteve 
të jetës, e rrjedhimisht, autori do të kërkojë ata mekanizma, mjete të cilët 
mund të përmbajnë fakte, si fakte dhe gjykime të vlefshme si gjykime të 
vlefshme.8 

Nëse e gjithë kjo është faktikisht e vërtetë, atëherë do të jetë akoma 
më e vërtetë me komente, gjykime e kritika vlerësuese. Kështu shumica 
e fakteve gjoja, vetëm ne dukje, mbajnë një vlerë të madhe. Ata, në një 
farë mënyre, rregullojnë rëndësinë e pjesëve, ato punojnë për besimin e 
lexuesit.

Ashtu si vepron një gojëtar, një autor gjen apo zbulon se shumë 
nga besimet në të cilat një vlerësim i plotë i punës së tij nga pranimi i 

8  “Fiksioni, i cili akoma e ka burimin nga Përmbledhja e hapur, ka pak justifikime 
kur dëshiron të vërë në funksionim Përmbledhjen e hapur keqazi, kur është e nevojshme të 
“kthehet pas të mblidhet” (Robert Liddle, Some Principles of Fiction [Londër, 1953]. Një 
mbrojtje tjetër e shkëlqyer ngaj përmbledhjes autoriale mund të gjendet në Phyllis Bentley, 
Vëzhgime në Artin e të të Rrëfyerit (Londër, 1946).  



menjëhershëm nga ana e  lexuesit të kërkuar a të marrë si të mirqenë, duhet 
të nguliten ose të riforcohen.

Tashmë kemi një mori komentesh të drejtuara në forcimin e vlerave 
të cilat shumë lexues mund t’i marrë si dhuratë. “Ka dy lloje njerëzish, të 
cilët, unë i druhem,  të cilët sillen me mospërfillje ndaj  heroin tim, në lidhje 
me sjelljen e tij me Sofinë”, thotë fielding në Tom Jones (Libri IV, kap. 
Vi), e më pas ai tenton, edhe pse në mënyrë qesharake, të bindë të gjithë 
lexuesit të ndjejnë atë që shumë prej tyre, në të vërtetë mund të kenë ndier 
në një lloj mase përpara se paragrafi të fillonte – për këtë ato janë “lloji” 
i cili ndihet i shpërfillur vetëm kur është në të vërtetë i justifikuar. Por 
Fielding-u, e di se kontrata e pastër nuk është e mjaftueshme. Çdo lexues e 
di, ose mendon se e di, “vlerën e dashurisë së vërtetë”. Por autori nuk mund 
të llogarisë atë lloj kontrate të përgjithshme që të jetë mjaftueshmërisht e 
duhura për qëllimet e tij. Duke na bërë neve të qeshim me këto mashtime 
imagjinare, i cili nuk e di vlerën e vërtetë të dashurisë, ai në të njëjtën kohë 
na e aktivizon neve vlerën, në formën preçize që gjendet e trajtuar edhe në 
këtë libër.

Kontrollo zemrën tënde, lexuesi im i dashur, dhe vlerëso nëse i besoni 
këto çështje kështu si unë. Nëse ju i besoni, ju mund të vazhdoni më tej 
me ilustrimin me shembuj në faqet në vazhdim: nëse ju nuk i besoni, unë 
ju siguroj se ju keni lexuar më shumë sesa ju keni kuptuar; dhe do të jetë 
më e mençur që të vazhdoni e të merreni me punën tuaj ose kënaqësinë që 
ju fal ajo (cilado qofshë ajo) sesa të harxhoni akoma më shumë kohë duke 
lexuar gjëra që as do i shijoni e as do i kuptoni. Që t’ju shpjegohen efektet 
që ka dashuria te ju, do të jetë aq absurde sa t’i mbushnim mendjen një të 
verbri për një ngjyrë të caktuar;...ka mundësi, që dashuria, sipas mendimit 
tuaj, mund t’ju duket si një pjatë më gjellë ose një copë mish i pjekur (Libri 
VI, kap. i).

Në këtë mënyrë ai, shpesh përkufizon për ne renditjen preçize të 
vlerave mbi të cilat gjykimi ynë duhet të varet. “Zemra e mirë, sinqeriteti 
dhe çiltërsia” e admirueshme e Tomit, janë balancuar me kujdes kundër 
mungesës së kujdesit së tij. Edhe pse të domosdoshëm, ata sërish nuk janë 
të mjaftueshme. 

“Kujdesi dhe maturia janë të nevojshme edhe për njeriun më të mirë. 
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Ata kuptohen si të ishin roje të virtytit, pa të cilin, ajo nuk mund të jetë 
kurrë e sigurt;  ajo nuk është veçse projektimi dhe qëllimi juaj, por edhe se 
veprimet tuaja janë së brendshmi të mira, ju duhet të kujdeseni që të tilla 
të duken. Nëse brendësia juaj nuk do të jetë kurrë aq e bukur, ju duhet ta 
ruani të bukur gjithashtu edhe jashtë” (Libri III, kap. Vii). 

Ashtu si në jetën e përditshme ne nuk e pranojmë rendin preçiz të 
“mirësisë së zemrës” dhe “kujdesit dhe maturisë”, ne kemi nevojë për 
drejtim të tillë – jo për jetët tona personale, por për gjykimin tonë mbi Tom 
Jones.9 

Përpjekje të tilla të dukshme për të forcuar normat mund të gjenden 
në shumë trillime (fiction). Tek billy budd, ka rrezik që admirimi i 
lexuesve për integritetin e Billit, mund të fundoset poshtë mospërfilljeve 
për thjeshtësinë e tij. Në këtë mënyrë, Melville provon të bëjë diçka rreth 
kësaj. “Por mendjemprehtësia duke kërkuar të dimë qëllimin e tij, mund të 
na orientojë të mendojmë se ishte fort e vështirë për Billy-in të përmbahej 
që të mos ngjitej drejt rojeve dhe...” 

Mendjemprehtësia mund të kërkojë, për “diçka më shumë, ose diçka 
tjetër, sesa mendjeprehtësi të pastër, ku mbase është e nevojshme për ta 
kuptuar ashtu si duhet një karakter, si Billy Budd-in”.10

E njëjta gjë, ndodh edhe me Thomas the Impostor, sepse lexuesit 
mund të ngatërrojnë vlerën mbi të cilën “heronjtë” e ndryshëm gjykohen 
dhe Cocteau ndërhyn paturpësisht duke na drejtuar neve drejt: “Heroizmit 
që mbledh së bashku një grup  miks nën të njëjtën pemë. Shumë vrasës të 
pazhvilluar, tek lufta gjejnë mundësinë, justifikimin dhe çmimin e veseve 
të tyre, e kjo ndodh hap pas hapi me martirët”.

Në njërën anën, kemi “kriminelët”, Joyeus dhe në anën tjetër, Zouaves 
dhe marinarët, oficerët e të cilëve ishin “heronj tërheqës. Këto djaloshë, më 
të mirët në botë nga të cilët askush nuk mbetet i gjallë, luajtën me luftën pa 
më të voglën urrejtje. Mjerisht, lojra shumë të këqija!”11

Më në fund kur graham green asyeton, më Brighton Rock (1938), 
9  Për diskutimin më të mirë të rolit të pakujdesisë së Tomit dhe vullgaritetin që 
rrjedh nga kjo pakujdesi, shih R. S Crane, “Koncepti i Skenarit dhe skenari i Tom Jones,” 
Critics and Criticism, botuar nga R. S. Crane (Çikago, 1952), fq. 616 – 647. Diskutimi i 
Crane-it mbi tregimtarin, është gjithashtu shumë i dobishëm.
10  “Billy Budd, Fortopman,” në Melville’s Billy Budd, të publikuar nga F. Barron 
Freeman (Kembrixh, 1948), fq. 210 – 211.
11  Jean Cocteau, Thomas the Imposter, përkth. nga Lewis Galantiere (Londër, 1925), 
fq. 99.



ku ne mund të aplikojmë standartet tradicionale të së drejtës dhe të së 
gabuarës në vend të standarteve të kërkuara të së mirës dhe të së keqes; 
ai nuk heziton të na drejtojë, dallueshëm e më kujdes mes “batakut” 
së mëshirushme por të bekuar, kur Roza jeton, duke e njohur “vrasjen, 
çiftëzimin, varfërinë eksteme, besnikërinë, frikën dhe dashurinë ndaj 
Zotit,” dhe shndërrimin e “hapjes së botës” ku njerëzit pretendojnë komplet 
kot për “eksperiencë”.12 

Duke qenë se ne hasim elemente të retorikës edhe në punë të bazuara 
në norma të pranuara përgjithësisht, nevoja, rritet kudo që aty të jetë 
pëlqimi i gjymtuar i dakortësisë më lexuesin.

 Autori i përgatitur, sigurisht, do të bëjë retorikën në vetvete, një 
kënaqësi për t’u lexuar; kjo në të vërtetë është, shpesh, e vështirë të thuhet 
kur një paragraf rreth vlerave është i pranishëm për hir të tij ose si një 
zbukurim ose për një kauzë më të madhe. “Dhe kështu ata ndjejnë për të”, 
thotë treguesi i balzak-ut në “Gruaja e kryeoficerit të policisë” (Tregime 
komike, 1832 - 1837), 

“në kohën e nderimeve dhe fronet e shijshme të atyre etheve të egra 
që ju i njihni që të paktën unë shpresoj që ju bëheni totalisht indiferent...” 

Dhe në “Virgjëresha e Thilhouse”, ai e bën çështjen akoma më të qartë 
e të saktë duke shtuar se “Historitë e saj komike, janë shkruar më shumë 
për të kujtuar moralin e kënaqësisë, sesa për të predikuar kënaqësinë e 
moralit.” Kënaqësia që ne marrin nga këto fragmente, varet nga kritika 
e tyre komike mbi moralin tradicional dhe ata e, në këtë aspekt, janë të 
vetëjustifikuar.

Tashmë, kritika shërben për të siguruar suksesin e pjesëve dramatike 
të historive. Nëse lexuesi për një momet, do të gjykonte personazhet duke 
u nisur nga standartet e përditshme të thjeshtësisë dhe të besnikërisë, 
historitë do të shkatërroheshin. Ne, lehtësisht mund të biem në gabimin e 
të menduarit se në lidhje me këtë, lexuesit e balzak-ut dalin jo origjinal, të 
zakonshëm, por që kjo të mos ndodhë, ne mund të sigurohemi se puna e tij, 
nuk do të përmbajë kaq shumë retorikë në favor të shthurjes a pa bindjes.

Përgjithësisht besohet se lexuesit në shekullin e XX-të, janë bërë 
tolerantë ndaj çështjeve seksuale. Nëse e besojmë këtë pohim, ne mund 
të besojmë se lloji i retorikës së balzak-ut rreth dashurisë dhe sjelljeve 
seksuale, do të zhduket nga romanet tona – veçanërisht derisa retorika e 
kuptuar e çdo lloji ka qenë në disfavor të elementeve teknikë. Por, në fakt, 
12 Pjesa IV, kap. ii, Konkluzione (Penguin, botuar më 1943), fq. 124. 
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në hasim elementë të shumtë retorikë. Derisa lidhja preçize e e dashurisë 
me seksin, kurrë nuk mund të merret si dhuratë a si e drejtë e akorduar, çdo 
romanciari i është lënë të stabilizojë botën në atë dashuri që personazhi 
i tij mund të përballojë. Një ndër shembujt më të rëndësishëm dhe të 
suksesshëm të kësaj përpjekje është romani La jument verte nga marcel 
aymé (1933). 

Në këtë histori, hasen dy tregues, autori i paspecifikuar, i sjellshëm, 
ironik, por i besueshëm në opinionet e tij bazë, dhe portreti i pikturuar i 
një pele të blertë, një lloj perëndie epshore e dashurisë, e cila bekon me 
praninë e saj këdo, që kupton me të vërtetë mesazhin e pjellorisë. Që 
kjo histori, që ka në qendër luftën komike mes dy vëllezervë shumë të 
ndryshëm dhe familjet e tyre po të ndryshme, të shijohet tamam, ne mund 
të pranojmë epërsinë, hapjen dhe dëshirën e vëllait fshatar ndaj seksit dhe 
ndaj sekreteve “të respektueshme” të kënaqësisë se vëllait tjetër. 

Në shtëpinë e Honorit, tregimtari, sërish e sërish na tregon, që 
dashuria ishtë diçka që ndahet; edhe pse çdo pjesëtar i familjes pinte verën 
e dashurisë nga gota e vet, ai gjente në të dehjen, që “vëllai e gjente te 
vëllai, babai tek i biri dhe secili shpërthente në këngë pa zë, të heshtur.” Në 
shtëpinë e Fernandit kjo “harmoni e kënaqësisë” mungonte. “Çdo anëtar i 
familjes ndiqte rrugën e tij të dashurisë në një drejtim që ai vetë e dinte.” 
Në të gjithë familjen, vetëm babai “shqetësonte vetveten me sekretet e 
të tjerëve, vetëm që t’i persekutonte ata.” Cilido nga besimet e vërteta të 
lexuesve të aymés, sidoqofshin të lirë apo të detyruar, në sjelljen e tyre 
private, ai i ri-krijon ata përkohësisht në imazhin e tij – ose në imazhin “e 
autorit”, i cili ekziston vetëm në libër. Ne nuk mund të konkludojmë rreth 
besimeve të aymé-s apo sjelljes së saj me ndonjë qartësi e siguri të marrë 
nga libri, por ne mund të konkludojmë me disa konfidenca që aymé-ja 
pret që lexuesit e tij presin të jenë. Dhe sërish është e qartë që ata nuk 
vijnë si të tillë. Edhe lexuesi më i përgatitur, nuk do të bijë e të rrëzohet i 
pandihmë në kodin preçiz të Maison d’Honore. 

Në këtë rast mund të predikohet më shumë retorikë e përpunuar kur, 
në vend që të përmirësohet  një kod i njohur mbi një autor, ai provon të 
ndikojë mbi transvlerësimin e të gjithë vlerave, të tejkalojë këtë apo atë 
kod për të absolutizuar territore te reja ose të mbajë të gjitha vlerat në 
gjendje pritjeje.

Por ndërfutjet e përdoruara për këto qëllime nuk gjenden lehtësisht. 



Transformime të tilla radikale, përgjithësisht, janë tentuar vetëm nga autorë 
të vërtetë që përgjithësisht i ishin kundërvënë fort rrëfimit të besueshëm 
e serioz. gide, për shembull pretendon të neutralizojë  personazhet 
dhe konfliktet e vlerave që ata pëballen, duke qortuar lexuesit e tij për 
padrejtësinë dhe gjykimin jo të saktë të tyre.

Unë kisha si qëllim të bëja këtë libër sa një apologji duke u kujdesur 
që të mos kaloja në gjykime. Publiku në ditët e sotme, do të harrojë një 
autor i cili, pasi të ketë rrëfyer një ngjarje a një veprim, nuk e deklaron 
vetveten pro apo kundër saj\tij; më shumë sesa kaq, gjatë dramës, ata duan 
nga ai të marrë anët, të prononcohet në favor të Alcestes ose Philinte të 
Hamletit ose Ofelisë... Në të vërtetë unë nuk e kritikoj atë njëanshmëri (do 
të thoja “pavendosmëri”) është etiketa e duhur për mendje të mëdha; por 
unë besoj se shumë mendje të mëdha kanë qenë shumë ngurues... për të 
konkluduar – dhe për të konstatuar një problem qartësisht, nuk do të thotë 
se ai, është zgjedhur që më përpara.13

Nëse gide, në të vërtetë kërkon njëanshmëri nga lexuesit e tij, më pas 
kjo deklaratë, do të jetë me të vërtetë ndihmëse. 

Ndërhyrjet ndërmjet vlerave dhe besimeve i ofrojnë një tundim të 
veçantë romancierit dhe në mundim të gjithë t’i quajmë punët në të cilët 
filozofomania kënaqet me kapardisje të pavend. Por, ashtu si ne kemi parë 
(fq 77), cilësia e paragrafëve të tillë, varet më shumë nga mendja e autorit, 
sesa nga ajo që ai zgjedh për të shtyrë mençurinë e tij në mendjen e një 
personazhi të dramatizuar. 

Sjellja ndaj teorisë së shumëdebatuar të garvin Stevens në fund të 
faulkner-it, Intruder in the Dust, nuk është e ndikuar shenjueshëm nga 
fakti që idetë nuk janë dhënë drejtpërsëdrejti nga faulkner-i. Çështja 
është se përmbledhja e  përpunuar e gavin-it është thelbësisht e lidhur me 
eksperiencat e para tënipit dhe rritjen e tij të vazhdueshme drejt pjekurisë. 
Në ndonjë roman të tipit “zbulim i vërtetë” dhe veçanërisht në romanet të 
cilët provojnë të flasin rreth jetës së të rinjve, të së vërtetës së vështirë të 

13  Komenti mbi The Immoralist, origjinali publikuar në 1921. Citimi im vjen 
nga botimi i Introduction to the Knop Vintage, në vitin 1954. Për programin e retorikës 
së përgjithshme të Gide-s, shih Kenneth Burke, “Thomas Man and André Gide,” Counter-
Statement (New York, 1931; botimi i dytë, Los Altos, Kalifornia, 1953), fq. 92 – 106, ashtu si 
është punblikuar në Zabel, Opinioni mbi Letërsinë në Amerikë (ribotim; New York, 1951).
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rritjes dhe pjekurisë, problemi ka të bëjë me zbulimin e bindjes që vjen nga 
eksperienca. Në Intruder, si edhe në shumë punë të tjera të tilla, sjellja, 
kundrejt asaj se si faulkner-i  do që heroi i tij djaloshar të rritet, është kaq 
komplekse saqë as djali as lexuesi nuk kanë mundësi të konkludojnë e të 
gjykojnë atë nga vetë eksperienca. 

Ata, të dy, mund të jenë të kritikuar nga xhaxhi i mençur, ndonjëherë  
me lidhje të vogla direkte me dramën. “Amerikani në të vërtetë nuk pëlqen 
asgjë, përveç makinës së tij: as gruan, as fëmijët, as vendin e tij, madje as 
llogarinë e tij bankare veçse makinën e tij. Sepse makina e ka shndërruar 
kombin tonë në seks simbol...” Dhe kjo ndodh faqe pas faqe. 

Nëse ne zgjedhim që t’i bashkohemi korit të protestantëve kundër 
këtyre faqeve, ne duhet të jemi shumë të qartë që ne nuk po kundërshtojmë 
komentin, analizën autoriale, por një dis-harmoni mes idesë dhe objektit 
të dramatizuar. Edhe nëse pikëpamjet e Steven-it mund të tregohen 
për t’u përballuar me faulkner-in, zbulimi i ironisë nuk do të mund ta 
shpëtojë punën; dis-harmonia do të mbetet. Ajo që do të shtonim është se 
kundërshtimet tona, nuk do të jenë më te fortë nëse këto opinione do të 
jenë dhënë në emrin e vetë faulkner-it.

Detajet  që përforcojnë format

Nëse romancierët duhet te punojnë fort për të vendosur e përforcuar 
emrat e tyre, ata, shpesh duhet të punojnë edhe më fort për të na vënë neve të 
gjykojmë personazhet, saktësisht, sipas normave të tyre. Në fund të fundit, 
lëviz një masë pajtueshmërie mes nesh, rreth vlerës relative të bujarisë, 
dmth si kundërshtuese të mendjemadhësisë, ose mirësia si kundërshtuese 
e brutalitetit. 

Megjithsëse, disa nga termet për të përcaktuar katër virtytet kardinale, 
si vetë fjala virtyt në vetvete, mund të diskretitohen; virtytet vetë nderohen 
në shkallën me te lartë. Por si interlokutorët e Sokratit, ne nuk pajtohemi 
me një veprim të vetëm të mençur, si mund të jetë i përmbajtuar ose me 
kurajo. Duke lënë mënjanë mënyrën tonë kritikuese e cila nuk favorizon 
personazhet letrar mburravecë dhe fajtor, do të kuptojmë se shumë 



diskutime kritike akoma burojnë nga paaftësia jonë për të rënë në ujdi me 
masën e duhur që duhet të kenë personazhet mburravecë e me faj. 

Kështu:
Don Koshoti-  është një kristian i shenjë apo një budalla i vjetër e i 

mirë?14 
A vepron mirë Tom Jones-i kur e lejon Lady Bellason ta blejë - 

atë? 
A është mospranimi i Fleda Vetch-it i goditur  në The Spoils of - 

Poynton?
Sidoqoftë ne mundemi lehtësisht të konkludojmë e të dëshmojmë 

ndaj gjykimit të vetë autorit; këto pyetje ndërtohen si të tilla për të nxjerrë 
në pah metitat e tij: 

a është - faulkner-i i justifikuar në përdorimin e fjalës 
“murgeshë” për të përshkruar heroinën në Requiem for a nun? 

Nëse jo, akoma më keq për - faulkner-in. A mundemi ne ta 
lejomë Silone-n të krahasojë Pietro Spina-n me Christ in Bread?

 A e justifikon prirja e - Stephen-it, në Joyce’s Stephen Hero, 
të gjithë adhurimin e hapur të autorit ndaj artistit-Zot? 

Është e vërtetë se një autor mund të shmangë ujditë e gjymtuara 
rreth këtyre çështjeve duke u fshehur pas opinioneve të tij. Por, edhe pse 
konkurenca jonë është e rëndësishme për suksesin e punës së tij, ai duhet 
të marrë anën e kundërt, edhe pse e vështirë, për të qenë më i sigurt ndaj 
nesh.

Lloji dhe sasia e retorikës së kërkuar, do të varet nga lidhjet e sakta 
mes detajeve të veprimit ose personazheve për t’u gjykuar dhe natyrës në 
të cilën e gjitha kjo ndodh. Shumica e tregimtarëve e të gjitha periudhave, 
e kanë parë si të arsyeshme që të merren drejtpërdrejtë me gjykimin, edhe 
pse në formën e mbiemrave përshkrues ose të një komenti të zgjatur e të 
zgjeruar. “Dhe Enea\ duke qenë një baba i menduar, marshon Achades,” 
thotë virgjili dhe ne, dimë mjaftueshëm për motivet e Eneas sikur pamja 
e tij e menduar të ishte dramatizuar për shumë kohë më parë. ovidi e quan 
Jasonin “brilant”, Chaucer e quan Nikolas-in “të shkathët”, mopasani, 
i cili privoi vetveten nga të shkruarit “objektivisht” e quan Pierre-in, në 
Pierre and Jean, “entuziast, të zgjuar, i paqëndrueshëm, plot me Utopi dhe 
14 For një mbrojtje të shkëlqyer të gjykimeve të hapura të vetë Cervantes-it, shih 
Oskar Mandel ne “The Function of the Norm in Don Quixote,” Psikologjia Moderne, LV 
(Shkurt 1958), fq. 154 – 163. 
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nocione filozofike”, ndërsa jean është “aq i sjellshëm sa vëllai i tij është 
i paharruar”. 

Kur zola, e prezanton Hubert-in në Le reve, ai e përshkruan gojën 
e tij të mërzitur dhe të butë. Autori, po të mos na gënjente, Huberti është 
dhënë si tipar i qëndrueshëm i butësisë. Besimi që butësia është një veçori 
e adhurueshme, zola – jo vetëm zola –  që sigurisht e merr për dhuratë, 
ashtu si mopasani nuk e ndjen nevojën që të diskutojë rreth faktit se të 
jesh i sjellshëm është më mirë sesa të jesh i paharrueshëm. Ne për shumë 
qëllime mund të preferojmë treguesit e lëvizshëm të ndërfutur këtu nga 
përshkrimi i personazhit me gojën e vet në vend të shpirtit të tij. 

Autorë modernë shpeshherë ia kanë dalë të japin një ajër të pranueshëm 
të objektivitetit, ndërsa kanë mbledhur të gjitha përfitimet e komentit dhe 
të analizës, thjesht duke ujdisur mirë me pamjet e jashtme, e duke lejuar 
vetveten të komentojnë haptazi dhe ndonjëherë në domethënien e atyre 
sipërfaqeve. “Në librin e Hightower, duart janë të kryqëzuara, të paqta, 
dashamirëse, gati-gati të kapardisura”, thotë tregimtari i Faulkner’s Light 
in August. 

Ky roman e tregon Faukner-in si një mjeshtër të përshkrimit të 
hamendësuar, i cili nuk është aq i hamendësuar në fakt. Ai vazhdon të 
thotë se askush mund të tregonte këtë apo atë, apo që motivi ishte ky edhe 
ai, apo kështu edhe ashtu, por të dyja alternativat që ai sugjeron mbartin 
vlerësimin që ai nënkupton: ata stabilizojnë një markë, një etiketim të gjerë 
mundësish, pa të cilët e vërteta mund të gënjejë. 

Në një formë tjetër, ai jep një vlerësim të tillë sikur të ishtë poet i madh 
epik e kjo në format e ngjashmërive dhe të metaforave, por dukë përdorur 
“nëse” ose “po të ishte”, në vend të “si”, “ashtu si”. Në dy faqe mund të 
gjenden më shumë sesa katërmbëdhjetë krahasime vlerësuese, nëntë nga 
të cilat të prezantuar me “nëse”, “po të ishte”.15 Ka mundësi që ky trill, për 
shumë lexues të mund të prezantojë kërkesa të përgjithshme realiste – me 
“nëse-n”, autori në të vërtetë ndan kushtet njerëzore të shtrijes në hapësirë 
që nuk e njeh mirë  se si duhen vlerësuar këto ngjarje. 

Por, moralisht efekti është akoma një kontroll rigoroz mbi kufirin e 
gjykimit të vetë lexuesit.16

15  Light in August (Neë York, 1932; Botim i Libraria Moderne, 1933), fq. 317, 323 
– 324.
16  Kjo zhvendoje e veçantë e objektivitetit, kufizimi artificial i autorit i cili nën res-
pektin e të tjerëve e tregon vetveten jo fajtor, shfaqet në shumë punime komike të shekujve 



Shumë romancierë përpara james-it, nuk u morën fare me këto 
maskime e maska. “Madje ai filloi të dëneste”, thotë rrëfimtari i 
dostojevskit për Karamazovin e vjetër. “Ai ishte sentimantal. Ai ishte i 
keq dhe sentimental” (Libraria Moderne, bot.., fq. 24). Dhe kur sjellja e 
karamazov-it bëhet ekuivokale, tregimtari parandalon çdo keqkuptim: 
“Manastiri ynë, nuk ka lozur ndonjëherë ndonjë rol të madh në jetën e 
tij... Por ai ishte kaq i përfshirë emocionet e tij gjoja, saqë edhe vetë desh 
i besoi për një moment si të vërteta. Ai ishte kaq i prekur sa po qante” (fq. 
103). 

Kritika të tilla “të panevojshme” ndaj të keqit, mund të shënohen nga 
lavdërimet e të mirit. Edhe shenjtëria e Alyosha-s, e cila mund të shihet 
mjaftueshmërisht qartë në vetvete, është nënvizuar shumë.

Unë do të lutja lexuesin të mos jetë shumë i nxituar që të qeshë me 
zemrën e pastër të heroit tim djaloshar. Unë jam gati të kërkoj ndjesë edhe 
për të ose të justifikoj besimin e tij djaloshar, ose rezultatet jo të mira që 
ai ka patur në studimet e tij ose ndonjë gjë tjetër të ngjashme. Unë mund 
të deklaroj, të kundërten, se unë kam respekt të sinqertë për cilësitë e 
zemrës së tij. S’ka dyshim se një i ri i cili merr përshtypje të matura e të 
kujdesshme, dashuria e të cilit ishte e vakët dhe pasive, dhe mendja e të 
cilit ishte shumë e kujdesshme për moshën e në këtë konteksts me vlera 
të pakta, aq sa një djalosh mundet. Unë pranoj se kam e mënjanuar atë 
që ndodh me heroin tim. Por ne disa raste është shumë më kredituese të 
humbasësh kontrollin nga emocionet, edhe pse ë paarsyeshme, që mund 
t’i japin udhë një dashuri të madhe. Dhe kjo, në të shumtën e rasteve, për 
një djalosh, ndodh në rini, i cili është gjithmonë i ndjeshëm është për të 
patur dyshim për vlerat që mund të ketë – sigurisht ky është mendimi im! 
(fq. 407).

Ky shfajësim vazhdon për më shumë se dy faqe. Edhe pse në të 
tregohet qëllimi i autorit, sërish është shumë i gjatë. Por nëse do të kemi 
parasysh forcën emocionale, çdo gjë është e justifikueshme: ne jemi thelluar 
XVII-të dhe XVIII-të. Për më shumë shembuj shih, punën anonime The Temple Beau ose 
Town Coquets (Londër, 1754): “Unë nuk mund atë mësoj ndonjë gjë më shumë për ardhurit 
e tyre rrotull, sesa që unë u ula këtu në publik dhe pavarësisht kësaj unë kam kapur\kam më-
suar vëtën pak gjëra. E, sidoqoftë, kam qenë i detyruar t’i jap një dorë historisë me disa miq 
të mitë” (fq. 29-30). “Por fatkeqësisht për ne, ne nuk dimë ndonjë gjë të saktë për këto fakte” 
(fq. 36). Shih gjithashtu Scarron’s City Romance, Made English, 1671.
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më shumë në fatin e Alyosha-s, ndërmjet kombinimit të veprimeve dhe 
shfajësimit, i cili mund të kryhet e të përmbushet vetëm me veprimin.17

Nëse Alyosha, mund të përfitojë nga nënvizime të tilla, personazhe 
mëkatare ose budallenj, të cilët mund të mbeten simpatik mund të kërkojnë 
me të vërtetë një shfajësim a mbrojtje të fuqishme. Kur Cathetine Morland 
në Northanger Abbey (1789, 1818), lejon gjykimin e saj të blihet nga John 
Thrope-i me lajka (kap. vii), tregimtari na tregon se “po të kishte qenë më e 
vjetër ose më e më mendjelehtë, krtitika të tilla, do e kishin treguar të vogël, 
por ku rinia dhe modestia bashkohen, kërkohet vendosmëri e pazakontë e 
arsyes për t’i rezistuar tërheqjes për t’u quajtur si vajzat me sharmante 
në botë, dhe do të zihej shumë shpejt nga një partner” – dhe justifikimi, 
vazhdon për gjysmë faqe. 

Justifikime të tilla ndodhin, edhe në fiction-et moderne; shumë shpesh 
se ne teoritë objektive që, do të na drejtojnë neve drejt pritjes. Mund të 
jenë totalisht ose pjesërisht të fshehura faktet treguese-shpjeguese nga jeta 
e hershme e heroit, si në paragrafin e mëposhtëm nga graham green, 
This gun for hire (1936). Por autori shfajësohet, pa dhënë shumë detaje. 
“Këto mendime ishin më të ftohta dhe me jo të rehatshme sesa kokrra e 
breshërit”, green-i duke na treguar për vesin e tij, patetikisht humb heroin 
e vogël. “Ai ai nuk ishte mësuar me ndonjë shije që të mos ishte e hidhur 
në gjuhë.” Dhe, pothuajse në mënyrë të paperceptueshme ne drejtohemi 
ndaj një paragrafi që mund të jetë vendosur në të njëjtën formë si austen-i: 
“A ka qenë ai...”

Ai është krijuar nga urrejtja; ai e ka ndërtuar vetveten nën këtë figurë 
të dobët, gjithë avull nën shi, i humbur dhe i shëmtuar. Mamaja e tij e 
lindi atë kur babai i tij ishte duke vdekur, dhe gjashtë vite me vonë, ajo 
kishte prerë fytin e vet me një thikë guzhine. Pastaj, aty kishte mbetur 
shtëpia. Ai nuk kishte ndier as dhembshurinë më të vogël për ndonjërin; ai 
ishte ndërtuar në këtë imazh,dhe ai kishte atë krenarinë e tij të çuditshme 
në fund të fundit; ai nuk donte të ishte i asgjësuar. Ai pati një bindje të 
menjëhershme tmerruese, se ai mund të ishte vetvetja tani si kurrë më parë, 
nëse ai ikte, arratisej. Nuk kishte vend për butësi në të qenit i shpejtë në 

17 Unë duhet të nxjerr në pah, se tregimtari në The Brothers Karamazov, jo gjithmonë 
vjen në ndihmë, aq sa shfaqet këtu. Një diskutim i mirë i përdorimit të tregimtarëve nga ana 
e Dostojevskit, është dhënë nga Ralph E. Matlaw në The Brothers Karamazov: Teknikat 
Novelistike (Hagë, 1957), fq. 36 – 41. 



shuarje.18 
Dhe ne drejtohemi shpejt në veprim. Kështu që edhe pse të nxjerrë 

nga konteksti ashtu si po ndihemi, në fakt, të parealizuar, është një gjendje 
më efektive, dhe nuk vihet re si një njollë nda dikush që lexon romanin – 
vetëm po të këtë lexuar e më pas mësuar se këto paragrafe nuk janë kurrë 
të lejuar.

Është me interes të krahasohen shfajësimet e suksesshme të këtij lloji 
me shumë dështime sesa të njolloset historia e fiksionit. Pse duhet mbrojtja 
e Jane Austen-it të të duket me vend, kur mbrojtja e Fanny Seymour-it, 
ngjan e rëndë, pa shijë dhe jo e ndershme? “A duhet që këto shënime 
biografike të bien të duart e Krenarisë, apo të lexohen përpara një rrethi 
virgjëreshash antike, edhe pse unë e di se Heroina ime do të çnderohet nga 
ata. Ajo bërtiti, thanë ata; dhe pasoja e kësaj ishte se ajo e meritontë atë 
meqë kishte qenë një lavire. Le t’i lëmë këto dreqër e grinjar ... të digjen 
nga vetvetja.... Por për lexuesin tim të sjellshëm të një Lloji tjetër, unë 
do të doja t’i kërkoja, vullnetarisht, ndjesë sepse po përpiqem të shpëtoj 
Heroinën time nga dënimi i mëtejshëm i tyre... Imagjinoni veten tuaj në një 
situatë të tillë.” “Kudo të ishin gabimet e saj, vuajtja dhe dhimbje e madhe 
e bëri atë të veprojë ashtu.”19 

Sidoqoftë këtu nuk ka mundësi përgjigjje edhe në vlerësimet më të 
pastra, një përgjigje e plotë do të kërkojë një analizë të kujdesshme të të 
dyja punëve. Kini parasysh që autori është barazisht furracak, imponues, 
barazisht personal, barazisht i njëanëshëm dhe barazisht jorealist për të dy 
llogaritë. Shumë nga argumentet kundër retorikës së hapur me të cilët, ne u 
morëm në kapitujt ii dhe v, vlejnë si për njërin ashtu edhe për tjetrin.  Për të 
gjetur terren për zgjidhjen, ne duhet të braktisim rregullat e përgjithshme 
dhe të bëheni preçizë: Nevojën apo dështimin e këtij komenti të portretizuar 
në këtë stil dhe në këtë strukturë, do ta sqaroj më mirë në kapitullin ix, ku, 
këtë lloj përpikmërie do ta përball me një nga punët e austen-it.

Nevoja për gjykime autoriale rritet, sigurisht, me rritjen e 
kompleksivitetit të virtyteve dhe të veseve brenda të njëjtit personazhi.20 

18  This Gun for hire (New York, 1955), fq. 55 – 56. 
19 [John Cleland?], The History of Fanny Seymour (Londër, 1753), fq. 60, 319.  
20 Shih Paul Goodman, Struktura e Letërsisë (Çikago, 1954), fq. 117: “Përgjithësisht 
në ndonjë poemë ku komikja dhe seriozja, ose lloje të tjera etike, janë përzier në mënyrë të 
vazhdueshme, kërkohet ndërfutja sistematike e tregimtarit që i drejtohet leximit.” Goodman, 
është autori i vetëm, që kam hasur që diskuton mbi këtë aspekt të retorikës paq gjatë. Shih. 
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Intensiteti i udhëtimit tonë tragjik, me Major of Casterbride dhe heroin 
e vrullshëm Hardy, që has shumë pengesa gjatë rrugës, pjesërisht, nga ia 
varet zëri “dalë mode” i tregimtarit duke na treguar për kompleksitetet në të 
cilët personazhet e hanchard dhe të partnerit të tij janë të pavetëdijshëm.

“Ajo e qeshur nuk ishte aspak inkurajuese për të huajt... Mirësia 
personale e prodhuesit të tij, nëse kishte një të tillë, do të ishte  përllogatitje 
e çrregullt –  bujari gati-gati rastësore despotike, sesa një mirësjellje e 
butë dhe e qëndrueshme” (kap. v). “Me të gjithë finesën shtëpiake, ai ishte 
i pashpresë në grindje. Ta donte një njeri apo ta urrente, diplomacia e 
tij ishte kaq keq e drejtuar sa e një bualli” (kap. xvii). “Ai mund të mos 
jetë përshkruar në mënyrë të përputhur ashtu si Fausti – si një qenie e 
vrullshme, e errët që ka lënë rrugët e njerëzve vullgarë pa dritë për ta 
drejtuar atë në rrugë më të mira” (kap.xvii). 

Shumica e shkrimtarëve të mëdhenj të fiksionit – ku unë sigurisht 
do të përfshija edhe autorët e poezisë epike – në fakt, kanë punuar me një 
spektër të pasur vlerash. Në të vërtetë asnjë art tjetër nuk është kaq mirë 
i përputhur me portretizimin e personazheve që janë përzierje komplekse 
të së mirës dhe të së keqes, të të admirueshmes dhe të të neveritshmes. 
Madje edhe drama, e cila paraqitet shumë e mbyllur ndaj fiksionit, duhet 
të mbështetet relativisht në dikotomitë e zemrës dhe të kokës. Është e 
vërtetë se pak drama, mund t’i krijojnë hapësirën (mund të rehatojnë) një 
Hamleti apo një Makbethi, por edhe tek këto personazhe dramatike nga 
më kompleksit ne nuk gjemë  diçka kaq të ndërlikuar sa personazhet e 
faulkner-it ose si vrasësi zemërgjerë Raskolnikov, i cili inkorporon si pjesë 
“të justifikimit” të tij, historinë intelektuale të një brezi. Mund të ndodhë 
që shumë personazhe dramatike janë të konceptuar në një kompleksitet 
të tillë, por asnjë spektator i cili ndjek shfaqen për dy a me shumë orë, 
nuk mund të shpresojë të asimilojë konfliktin në të gjithë gamën që ai 
prezantohet: fetare, psikologjike apo politike.

Në vend që të krahasojmë fiksionin, i cili nuk përshtatet në muzikë 
e në dramë, pse të mos presim që arte të tjera të dëshirojnë me zili t’i 
nënshtrohen kushteve të fiksionit? Natyrisht që pritja nuk është e barabartë 
me arsyen e domethënien; edhe pse ne mundemi – në kërkimet tona për 
estetikë të vazhdueshme – të gjejmë ca cilësi që të jenë të përbashkëta 
për të gjitha llojet e arteve, çdo art lulëzon kur ai ndjek mundësitë e veta 
unike. Te çdo lloj, nuk na nevojitet falje për një art që mund t’i japë formë  
Fq. 75 – 76, 158 – 160, 223. 



kompleksiteteve morale, si ata që treguesi na ndihmon  të shohim tek A 
passage to India. “Mirëdashësia, ashtu si xhuxhat tundin duart, ishte në 
ajër. Të dy burri dhe gruaja ishin në lartësinë e fuqive të tyre ndijuese, të 
ndershme. Ata flisnin të njëjtën gjuhë dhe ndanin të njëjtët opinione dhe 
fakti i të qenurit në mosha dhe në sekse të ndryshme, nuk ndikonte në ta. 
Tashmë, ata ishin të pakënaqur...” (Bot. i Librarisë Moderne, fq. 264).  

Dikush mund të goditet nga gjykimi i shëndetshëm mbi fielding dhe 
Miss Quested, duke e krahasuar me varfërinë relative të gjykimit të vetë 
personazheve. “Si shtrëngimi i duarve të xhuxhave” – askush në libër nuk 
është i aftë të dallojë atë që dallon tregimtari, personazhi i vetëm që sheh 
vlerën e saktë e të qenurit i ndjeshëm, i ndershëm e që akoma mendon se 
burra dhe gra mund të shembullëzojnë këto virtyte dhe të mbeten akoma 
xhuxha të përzemërt.

Ku janë mekanizmat dramatikë që shumë shkurt na pasqyrojnë atë 
panoramë në të cilën Conrad-i, nuk respekton principet, të cilët ford-i i 
atribuon atij, e që gjrnden tek Decoud in Nostromo (1904): “Kjo jetë, ku 
trishtimi, në sipërfaqe është mbuluar nga shkëlqimi i gjepurave universale, 
si sjellja prej kllouni budalla e një palaçoje nga xhinglat e llojllojshme të 
kostumeve, shkaktojnë tek ai frencizimet, kozmopolitanizëm, në realitet një 
indiferentizëm shterp duke u hequr si epërsi intelektuale”  (Bot. i Librarisë 
Moderne, fq. 168) Ose performancën e doktorit, duke përfshirë të gjithë 
detajet, që askush, madje as vetë subjekti mund të dijë? “Njerëzit e besuan 
atë duke thartuar buzët përbuzshëm,” thashetheme që ai nuk di rreth saj. 
“E vërteta e natyrës së tij konsiston në aftësinë e tij për pasion dhe në 
ndrojtjen e temperamentit të tij. Ajo që ai kishte nevojë ishte egërsia e 
rafinuar e njerëzve të botës, egërsia nga e cila lind një tolerancë e lehtë 
për vetën dhe për të tjerët; toleranca e gjerë aq sa polet ndahen nga e 
vërteta dhe keqardhja njerëzore. Kjo mungesë egërsie shkon për llogari 
të kthimit të hidhur të mendjes dhe ligjëratës thumbuese” (fq. 581). Asnjë 
lexues nuk mund ta ngatërrojë gjykimin nga veprimet e dikujt, që i ka 
gënjyer të gjithë rreth tij. Gjykimi rrjedh nga kjo dhe mjaftueshmërisht i 
mbështetur nga ajo çfarë tregohet. Tregimi këtu na ka shfaqur e rrëfyer një 
pjesë të paarritshme, por jo të domosdoshme të vetë objektit dramatik.

 Rëndësia e plotë e këtyre tre fiksioneve mund të shihet më qartësisht 
në një shembull të zgjeruar duke parë një punë “para” dhe “pas” përsëritjes. 
Që të jemi të sigurt që një shembull mund të jetë në gjendje të tregojë vetë 
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autorin duke “u kacafytur” me vështurësitë, të cilat zgjidhen më mirë duke 
përdorur mekanizmat e dalë mode.

Ilustrimet e qarta me të gjithë çështjet e komplikuara, natyrisht, nuk 
është e lehtë të gjenden. Por fatkeqësisht, më shumë nga ajo që ne kemi 
nevojë tregohen përpjekjet e f. Scott fitzgerard-it për të gjetur mënyrën 
e duhurpër të treguar Tender is the Night.

Ashtu si kritikët për një kohë të gjatë janë mëdyshur rreth krahasimit 
të dështuar të fitzgerard-it, krahasuar, ajo që ne mund të kemi pritur nga ai 
pas triumfit të The Great Gatsgy-t, në 1925, kështu mëdyshoi fitzgerard-i 
rreth dështimit të krahasimit te Tender is the Night. Publikimi i parë i 1934-
ës, nuk e kënaqi atë – dhe jo vetëm sepse përgjigjia e publikut ishte më e 
ngadaltë nga sa ai kishte shpresuar. Ai u bë rremtar shëtitës bashkë me librin 
e tij derisa vdiq, e mendohet se ai kurrë nuk e mori kënaqësinë që meritonte 
nga pritshmëria e librit. malcolm Cowley mundi të nxirrte në vitin 1953, 
një version të librit që Fitzgerard-i e kishte quajtur “perfundimtar”.21

Të dy versionet e botuara, nuk duket se kanë ndonjë dallim radikal 
(megjithëse, ekzistojnë versione të mëparshme dorëshkrimesh të cilat 
nuk kuptohen, nuk deshifrohen). Në botimin e fundit, ne jemi fillimisht të 
kufizuar nga pikëpamja e 17-vjeçares Rosemary mbi lidhjen e dashurisë 
mes asaj dhe heroit Dick Diver. Pas 150 faqesh tregimtari (që normalisht 
është për t’u besuar) merr kontrollin dhe na tregon vetëm në katër faqe se 
si ishte Dick-u tetë vite më parë; “një hero peiodik”. 

Më pas, duke përdorur kryesisht vizionin e vetë Dick-ut, ai, në 
pesë episode të shkurtra, na tregon sesi psikiatri i ri, i pasur, bujar dhe i 
mrekullueshëm, martohet me  Nicole Warren dhe kështu pa dashje, fillon 
rënia e tij në errësirën e pijes me të cilën, romani mbaron.

Në versionin e përpunuar të fitzgerard-it, dallimi më i madh është 
se 60 faqet e periudhës rinore të heroit janë kthyer në fillim të librit. Ne 
mbërrijmë te ajo që mendon Rosemary për Dick-un, vetëm pasi ne e kemi 
njohur atë në një këndvështrim më intim sesa vetë Rosmary-ja e rrok.

Si mundet që dikush të vendosë se një ripërpunim i tillë është një 
përmirësim? Qartësisht ne mund të ndihmohemi nga marrja në konsideratë 
e cilësive të përgjithshme të stilit ose teknikave që ne diskutuam në kapitujt 

21 Unë jam totalisht i pavarur për faktet në llogari timen në Hyrjen dhe Shënimet 
e shkëlqyera të Tender në Three Novels të F. Scott Fitzgerard (New York, 1953). Faqet e 
referimeve të mia janë të tekstit të Coëley-it. Interpretimi i tij si shkak i publikimit të dy 
versioneve, me të cilët une bie dakort, kanë qenë shumë të leverdisshëm. 



ii – v.
Versionet janë barazisht jokonsistente në këndvështrim. Të dy versionet 

lëvizin, rregullisht, të dy brenda dhe jashtë mendjes së personazheve, me 
komentin e analizën korrekte ose mbështetëse, të siguruar me liri të plotë 
nga tregimtari i i besueshëm dhe i privilegjuar.  Kur Dick-u dyshon se 
Baby Warren, po planifikon ta bëjë për vetë atë për motrën e tij, tregimtari 
e lë Dick-un të thotë “Ai e kishte gabim, Baby Warren, nuk kishte qëllime 
të tilla. Ajo e kishte kontrolluar atë... dhe kuptoi që i kishte munguar, që e 
donte” (fq. 49). 

Të dy versionet duke u nisur nga këto ndërhyrje, janë barazisht ndihmës 
dhe çorientues, në cilësitë e tyre realiste: një përmbledhje-shfajësim prej 
katër fletësh, nga tregimtari realist fillon e bëhet shumë artificiale kurfillon 
faqja e  tretë e kështu me rradhë.

Kemi një princip të përgjithshëm të të treguarit realist, popullor në 
atë kohë, që mund të na drejtojë të zgjedhim versonin më të lehtë: Ai është 
“jorealist” për të filluar në fillim dhe të vazhdojë më tej metodikisht deri 
në fund. Nën impaktin e këmbënguljes së james-it, që të prezantohet një 
version që të shpërqendron ndërmjet një versioni tjetër, që po edhe ky të 
turbullon me eksperimentet e Conrad-it dhe të të tjerëve me kronologji 
të shtembëruara, aty, rreth gjysmës së viteve njëzetë, u zhvillua një teori 
që teknika, e cila përdorte kthimin pas, ishte më realiste sesa ajo e modës 
së vjetër (ose e dalë fare mode) me kronologji rutinë. “Ajo bie shume 
shpejt në sy tek ne”, ford-i kishte shkruar për vetveten dhe Conrad-in, 
një vit përpara se fitzgerard-i të fillonte Tender në 1925-ën, “e cila ishte 
çështja kryesore me romanin në përgjithësi dhe me romani  britanik në 
veçanti, ishte se ai po përparonte, sidoqë mund të ishte njohja graduale me 
partnerët, ai (romani) kurrë nuk shkoi drejt”. 

Për të marrë një përshtypje të gjallë të çdo personazhi të fortë në 
fiksion, “ju nuk duhet të filloni që në fillim e të punoni me jetën e tij 
kronologjikisht, deri në fund. Ju duhet që në fillim të hyni në të me një 
përshtypje të fortë dhe më pas të punoni me jetën e tij para dhe pas.”22  

Një numër i konsiderueshëm i romancierëve të rinj, në atë kohë, jo 
vetëm që ndoqën principet e ford-it, por edhe hodhën poshtë nocionet 
tradicionale në komplot të përbashkët. Dhe në vitin 1933, kur fitzgerard-i 
22  Joseph Conrad: A Personal Remembrance (Boston, 1924), fq. 129 – 130. Shih 
Joseph Warren Beach, Romanet e Shekullit të XX-të (New York, 1932), fq. 359 -365, për një 
diskutim të mirë të transformimit të kronologjisë së Conrad-it.
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po punonte të përfundonte versionin e tij të parë të printuar, ai kishte shumë 
modele të vlefshme të shumë punëve të lëvduara, të cilët në fillimet e tyre 
i futën heronjtë e tyre në “një përshtypje të fortë” e më pas i mbushën në 
kronologji; një nga ata, me të cilin ai pati sukses ishte The Great Gatsby, 
në të cilat teknikat e kthimit pas, rezultuan me të vërtetë shumë efektive.

Ka mundësi, që ne të mos e mësojmë kurrë sesi interesime të tilla të 
kenë ndikuar në vendimin e tij në favor të flashback-ut origjinal. Por nëse 
do të kishin qenë të rëndësishme për të, në 1934-ën, kur ai publikoi Tender, 
me shpresa të mëdha për sukses, në Dhjetor të 1938-ës, kur ai propozoi që 
të rishikontë rendin kronologjik Maxwell Perkins-it (fq.v), vëmendja e tij 
ishte tërësisht në kërkesat e veçanta të historisë së Dick Diver-it.  

Sidoqoftë, zhvendosje kronologjike të duhura, mund të jenë për 
Conrad-in ose ford-in ose huxley-in ose dos Pasos, sado me vend të 
jenë ato mund të jenë edhe për historinë e jay gatsby, mbretin e tragjedisë 
Dick Diver, i cili kërkon një retorikë ndryshe. 

Shumë më para publikimit të botimit të parë, fitzgerard-i, kishte 
parë se historia e tij kishte të bënte me tragjedinë e Dick Driver-it. Në 
1932, ai shkroi “Romani duhet ta bëjë këtë; të tregojë një njeri normal, 
një prift të rrënuar, i cili dorëzohet në shumë raste ndaj ideve të borgjezisë 
kryelartë, dhe në ngritjen e në majë të botës sociale humb idealizmin e tij, 
talentin e tij duke iu kthyer pijes dhe shthurjes”. (fq. X). Është e vërtetë se 
ai shprehu qëllimet e tij të ndryshme në kohë të ndryshme, dhe  ashtu si 
edhe Cowley-i sugjeron,  ai kurrë nuk do të mund të harmonizojë qëllimet 
e ndryshme të planeve të ndryshme.23 

Por njëherë që ai pa qartësisht që historia e tij do të bëhej tragjedia e 
Dick Diver-it, ai nuk i ndryshoi kurrë shprehjen e tij: ai donte të tregonte 
shkatërrimin e një burri, jo duke dhënë thjeshtësisht një përshtypje bindëse 
të këtij ose atij personazhi ose mjedisi. Theksimi ishte në “dorëzimin” e 
Dick-ut dhe “kthimin” te morali i shkatërruar e i ulët. Nëse kjo është kështu, 
çdo goditje do të gjykohet për shërbimin e saj në realizimin e tragjedisë së 
Dick-ut. 

Më tej problemi ka të bëjë me vendosjen se çfarë është përmbushur 
nga zhvendosja e paragrafëve në çdo pozicion të tyre – ç’lloj efektesh 

23  Shih Arthur Mizener, “F. Scott Fitzgerard: Poeti që kërkon kohë borxh, “Kritika 
dhe Ese të Fiksionit Modern: 1920 – 1951, publikuar nha John W. Aldridge (New York, 
1952), fq. 286. 302, fq. 297 – 299. Eseja është publikuar për herë të parë në Sewnee, Dimër, 
1946.  



specifike janë ndërruar. Në të dy pozicionet, duket shumë qartësisht se 
janë në llogari të përformancës së tre funksioneve, që unë kam përshkruar 
gjermëtani, veçanërisht dy të fundit. 

Lidhja e Dick Diver-it me Nicole-ën dhe normat mbi të cilat tregimtari 
i gjykon, janë përshkruar më drejtpërsëdrejti në këtë paragraf. Tregimtari 
e përshkruan Dick-un si një beqar 26-vjeçar, brilant, premtues në “moshën 
më të mirë për një burrë”, “kulmi i beqarisë”, “mosha më e mirë për Dick-
un.” Ai është sharmant, i aftë të japë afeksion frymëzues, “me fat”, “gjeni”, 
“idealist”, por pavarësisht shumë idealizmave, ai është i frikësuar se fati i 
mirë që bën “idealizmin” e ij, ka mundësi që vetë të jetë një lloj dobësie. Ai 
është i aftë të dashurojë me të vërtetë; ai mund t’i japë vetvetes më shumë 
se ç’mund t’i japin shume njerëz të tjerë vetes së tyre. Ai, në mënyrë të 
dëshpëruar, dëshiron të jetë i mirë, i sjellshëm dhe kurajoz e, në shumicën 
e rasteve ai ka sukses, ashtu si ne e shohim prapë e prapë në paragrafët e 
tij. Fizikisht ai është i fortë dhe tërheqës; ai është ekspert me njerëzit, duke 
zotëruar takt të veçantë dhe ndjeshmëri. Kështu që, i tërhequr nga rinia 
dhe freskia, ai mund të shohë mashtuesit e hipokritët e Hollivudit, kultit 
amerikan, idenë së rinisë së përjetshme. Shkurtimisht, ai është futur kaq 
rrezikshëm në kurthin e karikaturës së virtyteve të Fitzgerald-ianëve, sa 
një imazh skelet i tillë, i zhytur në një klimë monotone nga ilustrimet me 
shembuj, e bëjnë atë të tingëllojë pak qesharak.

Të vendosura përballë perfeksionit të tij të afërt, janë të metat në 
karakterin e  tij dhe kërcënimet e shumta të botës që e rrethojnë atë. 
Të metat e tij janë pak, por të kërcënuese ama. Kështu, ai nuk mund t’i 
rezistojë oravatjeve për t’u dukur sharmant siç ndodh në skenën më Kaethe 
Gregorovius, e cila e drejton atë të mallkojë vetveten si “të gjithë të tjerët, 
në fund të fundit” (fq. 23). 

Ajo që është më e rëndësishme është se ka diçka kërcënuese rreth 
trajtimit të plotësisë dhe perfeksionit që ai bën. “Ai dëshironte të ishte i 
mirë, ai dëshironte të ishte i sjellshëm, ai dëshironte të ishte i zoti e i mençur, 
por e gjithë kjo ishte shumë e vështirë. Ai donte të ishte i dashuruar, donte 
që ta donin, nëse ai do të mund të ishte i përshtatshëm për të.” 

Më kërcënuese është ideja se ai është i vendosur të njohë fatin e keq 
(si mundet që dikush të jetë perfekt pa të?); ai ndihet fajtor për fatin e 
tij. Ai, me pak fjalë, është gati të bëjë ca gabime fatale. Ashtu si edhe 
tregimtari thotë, burra e gra kanë bërë shumë për të dhe intuita e tij thoshte 
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që ajo nuk ishte shumë e mirë për një burrë serioz.
Bota që e rrethon Dick-un është bosh dhe vicioze. Të dyja këto 

karakteristika janë përdorur për të ngritur mendjen tonë për vlerën e tij 
unike dhe për të rritur mendjen tonë për dobësinë e tij. Dick-u, në fakt, 
është zënë në kurth mes dy botëve; bota e aspirateve të tij – romatike, 
pak i stilit “Viktorian” (fq. 236), ashtu si edhe ai thotë, duke besuar në 
“instiktin e mirë”, nderin, mirësjelljen dhe kurajon (fq. 221) – dhe botën e 
pasluftës të Baby Ëarren-it, pa vlera, dridhëruese, e paaftë për të kuptuar 
çështjet rreth të cilave Dick-u do t’ia dijë, i gatshëm, për të blerë Dick-un si 
bashkëshort për Nicolë-n duke shpresuar ta përdorë atë që të kujdeset për 
të. Pjesa më e keqe e kësaj bote trajtohet në paragrafe të tjerë të librit, por 
kontrasti në vetvete, qartësisht është ndërtuar në periudhat më të hershme 
të jetës së Dick-ut.

Tashmë, panorama jonë intelektuale e këtij burri dhe e të dy botërave 
ndërmjet të cilave ai lëviz, është identike në të dy versionet. Cilado temë 
morale apo shoqërore ndihmon për të mbajtur punën e tij të bashkuar është 
lënë e pandryshuar nga njëri version në tjetrin. Ajo që është ndryshuar 
rrënjësisht, është lidhja emocionale e lexuesit me Dick-un. 

Në fillim të romanit pjesërisht në tatëpjetë, kufizohet me vizionin 
konfuz të një personazhi të dytë, do të thotë të sakrifikohet pak nga 
lidhja dhe i ashtuquajturi afrimi i ynë më Dick-un dhe rrjedhimisht një  
marrëveshje të ironisë dramatike therëse, ashtu si ne e shohim atë të lëvizë 
në fatkeqësinë e tij.

Është e vërtetë që ne fitojmë efekte të tjera nga ky fleshbek i shtrenjtë. 
Ashtu si thotë Cowley-i, fillimi origjinal nga këndëveshtrimi i Rosemary-s, 
është më shkëlqyes, ekzotik dhe misterioz. Ai zgjon kuriozitet rreth 
sëmudjes së Nikolës dhe rreth çfarë Violet McKisko pa në banjon e Villas 
Diana; ajo na mjegullon, na huton jo vetëm ndaj asaj sesi Dick-u fillimisht, 
e lëshon vetveten në këmbët e dështimit, por edhe sepse ai është personazhi 
kryesor. Dashuria me interes mes Dick-ut dhe Rosemary-s, më në fund, 
bëhet më tërheqëse në këtë version; ne nuk e shohim atë si një shtysë e 
qartë e shkatërrinit të një njeriu, që ne e kishim admiruar.

Por, hujësia, misterioziteti dhe tërheqja nuk janë cilësi për t’u 
përmendur me të gjitha kushtet në të gjithë romanet. Ky roman kërkon 
simpati të fortë për Dick Diver-in. “Ai libër nuk ka vdekur”, do të shkruajë 
Fitzgerard-i. “Unë, rregullisht takoj njerëz, të cilët kanë të njëjtin 



afrimitet eskluziv ndaj saj, sa të tjerët kanë për Gatsby-n... njerëz të cilët 
identifikojnë njëri-tjetrin me Dick Diver-in. Gabimi i tij i madh është se 
fillimi i vërtetë – psikiatri i ri në Zvicër – është flakur në mes të librit” 
(fq.v).  Nëse “identifikimi” me Dick-un është një standart i suksesit të 
këtij libri, ceni i vizionit të Rosemary-s, nuk është i duhuri në fillim; ai 
nuk mund të vendosë kontrastin mes Dick-ut dhe botës që po e rrëzon 
atë. Vizioni i tij për Dick-un është, pothuajse, menjëherë i mjegulluar nga 
pasioni dhe prishja nga mendtë e kokës; ne nuk mund të kuptojmë nga ai 
as kur ai është aktiv pastërtisht, derisa ai bëhet gati për të rënë në dashuri, 
me thuajse çdo burrë të pashëm. 

Më tej gjejmë mënyrën më të përshtatshme për të prezantuar 
panoramën e komplikuar të pozicionit të Dick-ut e kjo ndosh gjatë rrugës 
nga premtimi i lumtur për të dështuar. Duke parë ndërmjet syve të saj, ne 
futemi në roman, ashtu si edhe Cowley thotë, por jo qatësisht i fokusuar 
(fq. Ix) dhe rezulton se ndërmjet përkujdesjen graduale ndaj Dick-ut, edhe 
në versionin e tij të parë, ne hezitojmë dhe konkludojmë shumë vonë.

Ne mund ta shohim, qartësisht, këtë sakrificë duke e studiuar me 
shumë vëmendje ndonjë epison shumë të rëndësishëm, si p.sh skenën në 
të cilën Rosëmary-ja ka mësuar se Nikola dhe Dick-u janë takuar në orën 
katër. Nëse do të lexonin reagimin e xhelozisë së Rosëmary-s (“Ishte më 
e vështirë nga sa mund ta mendonte dhe e tërë qenie e saj protesonte, 
ndërkohë që Nicole, u largua tutje me makinë”), pa qenë shfaqur asnjëherë 
dashurina e Dick-ut meNicolw-n, pa ditur e pa njohur asgjë për cilësitë 
njerëzore, përveç seksit dhe dhe futjes në atë dashuri, me shumë veshtirësi 
mund të shmangim ndjenjat të gjitha në anën e Rosemary-s; shumë keqe për 
atë burrë të shkretë të zënë në kurth nga Nicola, misterioze dhe qartësisht 
e rrezikshme.

Por, në versionin e rishikuar simpatitë tona ndahen: ne mund të 
shohim dy gra duke luftuar mbi trupin e burrit që po mbytet në ujë, vetë një 
viktimë e të dyjave, edhe pse, secila në vetvete përfaqëson një mënyrë të 
dhimbsur. Një punë shumë pak e rëndësishme, me instrumentet e duhura, 
është transformuar, në një moral të kolapsuar ku asnjë nga principet që do 
të donim të shihnim, nuk shihet qartësisht.

Arritjet e rishikimit të punës, në pak fjalë, bëhen për të korrigjuar një 
gabim të mbi-shkëputjes, një gabim që del nga rishikimi i punëve të tjera 
në kohë të tjera, por jo nga ajo që tragjedia e fitzgerald-it, dëshiron të 
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shkruajë. Efekti i tij i vërtetë mund të fitohet vetëm duke hedhur poshtë 
shumë nga ato gjëra që ishin thënë nga kritikë të rëndësishëm të fiksionit 
rreth këndvështrimit dhe  prezantimit të një heroi të pastër, të drejtpërdrejtë 
e të dalë nga moda duke nisur që me hapat e tij të parë, lulëzimin dhe 
rrëzimin gradual deri në tragjedi.

Nga anglishtja: alma dema 



konCEPTET ElEmEnTarE Të filmiT 

Sikurse embrioni në bark, filmi fotografik u zhvillua prej disa 
pjesëve të ndryshme. Lindja e tij erdhi prej kombinimit të fotografive të 
atypëratyshme, të çastit, siç i ka përdorur Muybridge dhe Marey, me veglat 
e vjetra të projektorit diapozitiv dhe të phenakistoskope (finakistoskopit). 
Më vonë këtyre iu bashkuan edhe elemente tjera jofotografike, si editimi 
dhe zëri. Megjithatë, fotografia, e veçanërisht fotografia e atypëratyshme, 
ose e çastit, ka të drejtë legjitime për prioritet në mes të këtyre elementeve 
dhe kësisoj mbetet faktor determinues në krijimin e përmbajtjes filmike. 
Kështu që fotografia nuk e humb natyrën e vet në film.  

Fillimisht, filmi është parashikuar ta përfundojë evolucionin e 
fotografisë duke e përmbushur dëshirën e vjetër që të pikturohen gjërat duke 

Siegfried Kracauer  (1889-1966), me kombësi 
judeo-gjerman, është gazetar, shkrimtar, soci-
olog, kritik dhe teoricien i filmit. Ka studiuar 
arkitekturë dhe inxhinieri para se të merrej 

me teori filmi. Ka punuar si editor i letërsisë dhe filmit 
në një gazetë të Frankfurtit qysh në vitet ‘20. Pastaj ka 
migruar në SHBA në vitin 1939 ku ka shkruar kritikë 
filmi dhe kritikë sociologjike në përgjithësi. Njihet si 
një ndër teoricientët kryesorë, së bashku me Andre Ba-
zin, që shihte ‘realen’ si funksionin kryesor të kinemasë.

Siegfried  
Kracauer 
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lëvizur. Kjo dëshirë ndikoi në zhvillime të mëdha brenda vetë fotografisë 
si mjet komunikimi. Qysh në vitin 1839, kur u shfaqën daguerrotypes 
(dagerotipe) dhe talbotypes (talbotipe) nuk kishte aq shumë admirim, sepse 
në to shiheshin vetëm rrugë të zbrazëta dhe peizazhe të mjegullta. Dhe në 
vitet e pesëdhjeta të atij shekulli, më herët se zbulimi i kamerës së dorës, 
qenë bërë përpjekje të suksesshme për fotografimin e subjekteve në lëvizje. 
Të njëjtat impulse që kanë prirë prej ekspozimit të kohës deri te fotografia 
e çastit mugulluan ëndrrat për ta shtyrë më shumë fotografinë në të njëjtin 
drejtim – të ëndrrës për filmin. Rreth vitit 1860, Cook dhe Bonnelli, të 
cilët kishin zhvilluar një aparat të quajtur photobioskope (fotobioskope) 
parashikuan “revolucion të plotë të artit fotografik “duke thënë se...ne do të 
shohim…peizazhe në të cilat drunjtë përulen prej erërave, gjethet valëzojnë 
dhe vezullojnë në rreze të diellit”. 

Së bashku me lajtmotivin familjar të gjetheve, subjekte të tilla të 
ngjashme si valët e dallgëzuara, retë lëvizëse dhe shprehjet fytyrore ishin 
mjaft të shpeshta në parashikimet e hershme.  Të gjithë ëndërronin për një 
instrument  i cili do t’i  kapte incidentet  më të vogla të botës sonë – skenat 
përplot re, lëvizja e pandërprerë e të cilave do të përngjante, në një mënyrë 
a tjetër, me ato të valëve apo gjetheve. Në një fjali, përvjetori të publikuar 
para ardhjes së fotografisë së çastit (atypëratyshme), John Herschel jo 
vetëm se parashikonte karakteristikat elementare të kamerës filmike, por ia 
dha asaj një detyrë që s’ju ka ndarë më: ”Reproduksion i gjallë dhe real, si 
trashëgim për pasardhësit e mëvonshëm, të çdo manifestimi në jetë – beteje, 
debate, solemniteti publik apo meçi boksi”. Ducos du Hauron dhe shumë të 
tjerë po ashtu parashikuan lajmet dhe dokumentarët, që ne i kemi emëruar 
si të tillë – filma të cilët i janë kushtuar dhënies, ekzekutimit të ngjarjeve 
të vërteta. Insistimi në incizim ishte i nduarnduarshëm me parashikimin 
se pikturat lëvizëse na japin një lëvizje të paperceptueshme në mënyrë të 
zakonshme dhe të padyfishueshme – transformime të shpejta të materies, 
rritje e ngadaltë e bimëve, etj. 

vetitë e mediumit

Vetitë e filmit mund të ndahen në veti elementare dhe në ato teknike.
Vetitë elementare janë identike me vetitë e fotografisë. Filmi, me fjalë 

të tjera, është jashtëzakonisht i pajisur të incizojë dhe të paraqesë realitetin 



fizik, dhe për këtë arsye graviton drejt tij. Mirëpo, ekzistojnë botë të ndryshme 
që janë vizuale, pamore, të dukshme. Për shembull, aktrimi në skenë apo 
piktura: dhe ato janë të vërteta dhe mund të shikohen. Mirëpo i vetmi realitet 
i cili na intereson neve në të vërtetë është realiteti fizik – bota e përkohshme 
në të cilën jetojmë. (Realitetin fizik po ashtu do ta quajmë edhe ‘realitet 
materialist’ ose ‘ekzistencë fizike’ ose ‘aktualitet’ ose përafërsisht vetëm 
‘natyrë’. Term tjetër i përshtatshëm do të ishte edhe ‘realiteti i kamerës’. 
Botët e tjera vizuale (pamore, të dukshme) vijnë në këtë botë pa qenë pjesë 
formuese e saj. Loja teatrale, për shembull, sugjeron univers të vetin i cili do 
të thërrmohej apo dobësohej menjëherë po të vihej në relacion me gjendjet 
e realitetit jetësor. 

Si mjet, medium reproduktiv, natyrisht se filmi e justifikon veten në 
‘’riprodhimin’ e operave, baletit e të tjerave si ato. Edhe po ta pranonim se 
riprodhimet’ e tilla në njëfarë mënyre u përgjigjen kërkesave të kinemasë 
ato janë më shumë se sa ‘montime’, por s’do të na interesojnë neve tani për 
tani. Prezervimi i shfaqjeve që ndodhin jashtë realitetit fizik është vetëm 
pjesë anësore e këtij ‘mediumi’(mjeti komunikues) që është posaçërisht i 
përshtatshëm për gjurmimin e këtij realiteti. Kjo s’do të thotë se riprodhimet 
e skenave teatrale s’mund të futen në përdorim të mirë artistik në film artistik 
apo zhanre filmike.

Editimi është një prej vetive teknike më të gjithanshme dhe të 
domosdoshme në kuadër të filmit. Editimi shërben për të krijuar një 
vazhdueshmëri të kuptimtë të skenave dhe si i tillë nuk është përkatës në 
fotografi. (Fotomontazhi është art grafik e jo veçanërisht zhanër fotografik). 
Në mes të teknikave të veçanta kinematike janë ato të cilat janë huazuar 
prej fotografisë – p.sh., pamja nga afër (close–up), imazhi i butë, përdorimi 
i negativeve, ekspozimi i dyfishtë apo i shumëfishtë, etj. Ndërsa, të tjerat 
si p.sh: shpërtretja e skenave në film, ngadalësimi dhe shpejtimi i skenave 
filmike, prapakthimi i kohës, “efektet speciale”e kështu me radhë, janë 
ekskluzivisht tipike për filmin për arsye që veçse dihen.  

Këto fjalë që ranë rrethemrreth do t’mjaftojnë. Nuk është e 
domosdoshme të përqendrohemi në çështjet teknike të cilat së fundi 
veçse kanë qenë tema të shkrimeve teorike rreth filmit. Përkundrejt këtyre 
shkrimeve të cilat i kushtojnë shumë kohë e hapësirë mjeteve për editim, 
mënyrave të ndriçimit, efekteve të ndryshme të pamjeve nga afër etj., ky 
libër trajton teknikat kinematike deri në atë masë ku ato përshkojnë natyrën 
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e filmit, siç është definuar prej vetive elementare të saj dhe prej implikimeve 
të ndryshme të atyre vetive. Këtu interesimi nuk ka të bëjë me editimin në 
veçanti, pa marrë parasysh qëllimin të cilit i shërben, por me editimin si 
mjet për implementimin – apo sfidimin në këtë rast – e potencialeve që ky 
medium ofron, të cilat janë në përputhje me karakteristikat e tij substantive. 
Me fjalë të tjera, qëllimi nuk është që t’u përkushtohemi të gjitha metodave 
të mundshme të editimit veç për hir të tyre, por t’i përcaktojmë kontributet të 
cilat editimi mund t’i bëjë për arritjet e mëdha kinematike. Kjo s’do të thotë 
se problemet e teknikave filmike do të mënjanohen, mirëpo do të diskutohen 
vetëm atëherë kur ato dalin përtej çështjeve teknike. 

Ky komentim në procedura pra nënkupton atë që është mjaft e qartë: 
vetitë elementare dhe ato teknike ndryshojnë mjaft konkretisht. Si rregull, të 
parat mbretërojnë mbi të dytat duke lënë të kuptohet se janë përgjegjëse për 
cilësinë kinematike të filmit. Imagjinoje një film i cili duke iu përmbajtur 
vetive elementare incizon aspekte interesante të realitetit fizik, por duke e 
bërë këtë  në mënyrë teknikisht amatoreske, joperfekte; ku mund të ndodh 
se ndriçimi është i përçudshëm e editimi s’është inspirues aspak. Megjithatë, 
filmi i tillë është më veçanërisht film sesa filmi i cili përdor mjetet dhe trika 
kinematike jashtëzakonisht mirë për me thanë diçka që e shpërfill realitetin 
kinematik fare. Mirëpo, kjo s’duhet ta nënvlerësojë ndikimin e vetive 
teknike në film. Në të ardhmen do të evidentohet se në disa raste të veçanta 
njohja dhe përdorimi i teknikave të shumta mund t’i pajisë filmat jorealistë 
me atmosferë kinematike. 

dy tendencat kryesore

Nëse filmi buron prej fotografisë, tendencat realistike dhe formative 
duhet të jenë operative edhe këtu. A është vetëm çështje aksidentale se 
këto dy tendenca u manifestuan së bashku menjëherë pas ngjalljes së këtij 
mediumi? Duke përmbledhur  të gjitha përpjekjet kinematike, që të dyja 
shkuan deri në skaje duke i provuar  mundësitë e tyre. Prototipat e tyre 
ishin Lumière, realist i rreptë, dhe Mèliès, i cili i dha liri imagjinatës së tij 
artistike. Filmat që ata realizuan mbërthejnë në vete, siç bie fjala, tezën dhe 
antitezën në sensin hegelian.



 lumière dhe mèliès

Filmat e Lumière – it përmbanin inovacion të vërtetë, po t’i krahasonim 
me repertorin e zootropes (zutropeve) apo me kutitë përgjuese të Edisonit. 
Ata pikturuan përditshmërinë sipas modës fotografike. Disa prej filmave të tij 
të hershëm, si Mëngjesi i Foshnjës (Le Dejeuner de bébé) apo Loja me letra 
(La parti d’écarté), dëshmojnë ëndjen e fotografit amator në idil familjar 
dhe zhanre të tilla. Po ashtu ishte edhe Mahi me Kopshtarin (L’arroseur 
arrosé), që gëzoi popullaritet të madh, sepse prej jetës së përditshme nxori në 
dritë një tregim të mirë, por edhe shumë qesharak. Një kopshtar është duke 
ujitur lulet dhe, ashtu siç është duke vazhduar, një vocërrak i lazdruar shkel 
me të dy këmbët  në tubin ujitës prej llastiku, dhe e lëshon vetëm atëherë 
kur viktima e tij fillon ta shikojë hundëzën e tubit. Uji shpërthen dhe i bie 
kopshtarit fytyrës. Epilogu i rrëfimit është vërtetë stilistik që përmbyllet me 
kopshtarin duke ndjekur vocërrakun. Ky film, i cili është qelizë dhe arketip 
për tërë filmat komikë që pasojnë, reprezentoi një përpjekje imagjinative nga 
Lumière që ta zhvillojë fotografinë në mjet rrëfimi për të treguar tregime. 
Ndërsa ky tregim ishte vetëm një incident nga jeta e përditshme. Dhe ishte 
vërtetësia dhe besnikëria e tij fotografike që e bëri Gorki-n të shkruajë për 
Mahi me Kopshtarin: “Duke shikuar filmin, njeriu mendon se uji do ta lagë 
edhe atë dhe instinktivisht tkurret mbrapa”.

Në përgjithësi, Lumière duket se kishte filluar  të kuptojë se rrëfimi i 
tregimeve s’ishte punë e tij; kishte probleme me të cilat ai nuk dëshironte 
të merrej. Çfarëdo filmash që rrëfenin tregime të cilët ai ose kompania e tij 
kishte prodhuar – shumica komedi, duke vazhduar prej komedisë së tij të 
parë, apo skena t’vogla historike – s’ishin karakteristika të produksionit të 
tij. Krejt filmat e tij e incizonin jetën përreth për qëllim vetëm të prezantimit 
të saj. Kështu së paku ka menduar Meguich, njëri prej kameramanëve 
kryesorë të Lumière – it, për mesazhin e këtyre filmave. Në atë kohë kur 
filmat me zë kishin marrë hov, ai foli qartë rreth punës së mjeshtrit të tij 
me të cilin punoi me këto fjalë: “Unë mendoj se vëllezërit Lumière kanë 
krijuar fushën e kinemasë ashtu siç duhet. Romani e teatri mjaftojnë për 
studimin e zemrës së njeriut. Kinemaja është dinamika e jetës, e natyrës dhe 
manifestimeve të saj, të turmës dhe të vorbullimeve të saj. Gjithçka që duhet 
t’vlerësohet nga lëvizja varet prej saj. Thjerrëzat e saj hapen para botës.”

Kësisoj u hapën para botës thjerrëzat e  Lumiére – ve. Nëse i shikojmë 
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filmat e paprerë si Punëtorët duke dalë nga fabrika Lumiére (Sortie des 
usines Lumiére), Ardhja e trenit (L’arrivée d’un train), La place des 
Cordeliers â Lyon: temat e tyre ishin vende publike, me grupe njerëzish 
duke tretur në drejtime të ndryshme. Rrugët e mbushura të incizuara prej 
fotografive stereografike të fundit të viteve ’50-të u paraqitën prapë në 
skenë filmike. Ishte jeta në momentet e saj më të pakontrolluara dhe më të 
pavetëdijshme, lëmsh shembujsh përftues, që shpërtreten gjithnjë, të cilët 
janë të kapshëm vetëm prej kamerës. Skena pothuajse imituese e stacionit 
të trenit, me sforcimin e saj në ngatërrinë në mes  ardhjes dhe shkuarjes së 
trenit, në mënyrë efektive i ilustron këto momente rastisjeje dhe karakteri i 
tyre tregohej nga retë  e tymit të cilat ngjiten përpjetë ngeshëm. Në mënyrë 
kuptimplote, Lumiére përdori motivin e tymit edhe në raste të tjera. Ai u 
shmangej ndikimeve personale në incizime.  Kështu, në disa incizime të 
veçanta, pamja e tij përngjante në  dukje të gjyshes të cilën Prouste–i e 
krahasonte me imazhin përkujtues për të. 

Bashkëkohorët i lavdëruan këta filma për kualitetet të cilat vetë profetët 
dhe paraardhësit i kishin veçuar në vizionet e tyre për këtë medium. Kështu 
që është e paevitueshme që në komentet e e Lumiére – it, “përkundja e 
gjetheve nga era” të mos referohet nga të gjithë me entuziazëm. Gazetari i 
Parisit Henri de Parville, qe ai që përdori shprehjen “natyra e kapur në akt”. 
Të tjerët iu referuan përfitimeve që shkenca mund të nxjerrë prej zbulimeve 
të Lumiére – it. Në Amerikë realiteti i kamerës së  tij e mposhti kinetoskopin 
e Edisonit me subjektet (karakteret) e tij të skenuara. Ndikimi i Lumiére 
– it në publik ishte jetëshkurtër. Më 1897, jo më shumë se dy vjet pasi 
kishte filluar të prodhonte filma, popullariteti i tij u zvogëlua. S’bënte më as 
përshtypje e as bujë. Mungesa e interesimit e bëri Lumiére – in ta pakësojë 
produksionin. 

Georges Mèliès e filloi aty ku e la Lumiére, duke përtërirë dhe 
intensifikuar joshjen e këtij mediumi që po venitej. Edhe ai njëherë ndoqi 
hapat e Lumiére – it. Në fillim ai po ashtu publikut të tij u shfaqi disa vizita 
turistike ose dramatizoi, sipas mënyrës së dramatizimit në kohën në të cilën 
jetonte, disa ngjarje të skenuara në mënyrë reale. Mirëpo, kontributi i tij 
kryesor për kinemanë ishte zëvendësimi e  iluzioneve të skenuara në realitet 
të paskenuar dhe tregimet e shpikura rreth incidenteve të përditshme.

Këta dy pionierë ishin të vetëdijshëm për diferencat radikale që kishin. 
Lumiére i kishte thënë Mèliès se ai e konsideronte filmin jo më shumë se një 



“kuriozitet shkencor”, dhe kësisoj duke lënë të kuptohet se kinematografia 
e tij nuk mund të shërbente për qëllime artistike. Më 1897, Mèliès publikoi 
një planprogram i cili kontestoi Lumiére–in: “Zoti Mèliès dhe Zoti Reulos 
specializojnë kryesisht në skena artistike a fantastike, reproduksione 
të skenave teatrale etj.…kësisoj duke krijuar zhanre të veçanta të cilat 
ndryshojnë krejtësisht prej pamjeve të zakonshme që prodhon kinematografi 
(është fjala për mjet, instrument) – skena rrugësh ose skena të jetës së 
përditshme”. Suksesi i madh i Mèliès duket se tregonte që ai u kishte shërbyer 
kërkesave të cilat kishin mbetur të papërmbushura nga realizmi fotografik 
i Lumiére – it. Lumiére tërhiqte vëmendjen për observimin, kuriozitetin e 
“natyrës së kapur në akt”; Mèliès la anash të bëmat e natyrës për kënaqësinë 
e artistit në fantazi. Treni te “Ardhja e Trenit” është real, kurse treni te Një 
Udhëtim i pamundshëm (Voyage â travers l’impossible) i Mèliès është një 
lodër e pavërtetë siç është e pavërtetë skena nëpër të cilin ajo lëviz. Në 
vend të pikturimit të lëvizjeve të parregullta e herëhershme te fenomeni, 
Mèliès ndërlidhi sipas dëshirës së vet ngjarjet e imagjinuara sipas kërkesave 
të fabulës së tij përrallore. 

A s’kishte ofruar media që është shumë afër filmit kënaqësi të njëjta? 
Fotografët artistikë preferonin ato që ata i konsideronin si kompozime 
estetike e atraktive në kërkim të zbulimeve të natyrës. Qysh para ardhjes në 
përdorim të kamerës së imazhit lëvizës (motion picture camera), shfaqjet 
e projektorëve diapozitivë kishin në përmbajtje tema religjioze, tema nga 
romanet e Walter Scot – it dhe nga dramat e Shakespeare – it.

Edhe pse Mèliès nuk i dha përparësi mundësisë së kamerës për të 
incizuar dhe treguar botën fizike, ai gjithnjë e më shumë krijoi iluzionet 
e tij me ndihmën e teknikave të privilegjuara për mediumin e filmit. Disa 
të tjera i gjeti aksidentalisht. Duke filmuar skena të filmit Paris Place de 
l’Opera, ai ndërpreu filmimin për shkak se shiriti i celuloidit nuk mbështillej 
siç duhet; rezultati i papritur dhe mahnitës ishte filmi në të cilin pa asnjë 
arsye fare, një autobus papandehur shndërrohet në karrocë funerali. Edhe 
pse Mèliès synonte të ketë sekuenca të ngjarjeve të shpaluara në model 
riversibil, ai ishte i pari që manipuloi me mjetet kinematike në mënyrë 
sistematike. Duke u inspiruar prej fotografisë dhe skenës teatrale, ai zbuloi 
shumë teknika tjera që luajtën rol të rëndësishëm në të ardhme, siç janë: 
përdorimi i maskës, ekspozimi i shumëfishtë, superimpozimi si mjet për t’i 
krijuar fantazmat, shpërtretja e skenave, etj. Prej mjeshtërisë që posedonte 
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në përdorimin e këtyre teknikave ai shtoi një trohë kinematikë në narrativat 
e tij interesante dhe trikat e tij magjike. Të metat e skenës teatrale s’ishin 
më të pashmangshme; shkathtësitë magjike përfunduan në metamorfoza të 
hatashme të cilat vetëm filmi do të ishte në gjendje t’i krijonte. Iluzionet 
e krijuara kësisoj vareshin nga tjetër mjeshtëri e jo nga ajo e magjistarit. 
Ky pra ishte iluzion kinematik dhe si i tillë e tejkalonte shumë më shumë 
teatrin.  Kështjella e lugëtëve (Le Manoir du diable) “është e mundshme 
vetëm në kinema dhe për shkak të kinemasë” thotë Henro Langlois, një 
prej njohësve më të mirë të erës primitive të filmit. Pavarësisht nga sensi i 
tij filmik, Mèliès prapëseprapë ishte ai regjisor teatri i cili kishte qenë më 
herët. Ai përdori fotografinë në frymë parafotografike – për riprodhimin e 
universit papier–maché (brumë letre) të inspiruar nga tradita teatrale. Në 
njërin prej filmave të tij më të arrirë Udhëtim për në hënë (L’voyage dans 
la lune) hëna strehon një njeri që veç kërveshet dhe yjet janë sytë e kaut 
përplot me fytyra të vashave që këndojnë nëpër sallone muzikore. Dhe në 
të njëjtin model aktorët e tij përulen para publikut sikur të kishin luajtur në 
skenë teatrale. Shumica  filmave të tij dallohen nga teatri në planin teknik. 
Këta filma s’ia dolën që të transendentohen duke përfshirë subjekte t’vërteta 
kinematike. Kjo në një mënyrë e sqaron faktin pse Mèliès, përkundër krejt 
inovacionit të tij, nuk mendoi asnjëherë për ta lëvizur kamerën. Kamera e 
vendosur në një vend vazhdoi relacionin e spektatorit me skenën teatrale. 
Spektatori i tij ideal ishte i njëjti; ai që shkonte në teatër rregullisht, i mitur 
apo i rritur. Duket të jetë i vërtetë fakti se, sa më shumë që moshohen njerëzit, 
aq më shumë përmblidhen instinktivisht në pozitën prej së cilës ata filluan 
të përpëliten e të përleshen dhe  fillojnë ta pushtojnë. Në vitet e tij të fundit, 
Mèliès u kthye prej filmave teatralë në prodhim të teatrit të filmuar, duke 
prodhuar féeries, të cilat përkujtuan festat madhështore Paris Châtelet. 

Tendenca realiste

Sipas tendencës realiste filmi e tejkalon fotografinë në dy aspekte. 
Së pari ato e pikturojnë vetë lëvizjen si plotni e jo një ose dy fazave 

të saj. Por, çfarë lloj lëvizjesh pikturojnë ato? Në kohën primitive, kur 
kamera vendosej në tokë, ishte natyrale për kineastët që të koncentrohen në 
lëvizjen e fenomeneve materiale - jeta në ekran (projektor) ishte jetë vetëm 
nëse manifestohej nga lëvizja “objektive”.  Me zhvillimin e mëtutjeshëm 



të teknikave kinematike, filmi dukshëm filloi të bazohet në mobilitetin e 
kamerës dhe teknikave edituese që të shfaqte mesazhin e tij. Edhe pse fuqia 
e filmit ende bazohet në thurjen e lëvizjeve, gjë në të cilën mediat e tjera 
ende s’kanë qasje, këto lëvizje nuk mbeten domosdoshmërisht objektive. 
Në një film të arritur teknikisht, lëvizjet ‘subjektive’ – lëvizje këto tek të 
cilat spektatori ftohet që të ekzekutojë – garojnë në mënyrë konstante me 
lëvizjet objektive. Shikuesi në një farë mënyre duhet të identifikohet me 
lëvizjet e kamerës pjerrtas, anash, e po ashtu edhe kur kamera endet, kështu 
që insiston t’i vërejë edhe objektet lëvizëse edhe ato të palëvizshme. Ndërsa, 
një thurje e papërshtatshme e skenave mund ta nxitojë shikuesin gjanezgat 
nëpër kohë e hapësirë sa që mund të përjetojë, pothuajse në të njëjtën kohë, 
ngjarje në periudha dhe vende të ndryshme. Mirëpo, ne kemi fjalën te lëvizja 
objektive ku filmi duket të jetë pjesë  e saj. Kështu e shikon edhe  Rene 
Clair: ‘Nëse ekziston estetika kinematike... ajo mund të përmblidhet me një 
fjalë: lëvizje. Kjo është lëvizja e jashtme e objekteve që perceptohet nga 
syri, së cilës ne sot jemi duke ia shtuar lëvizjen e brendshme të aksionit’. 
Fakti se Rene Clair i jep rol primar lëvizjes së jashtme reflekton, së paku në 
rrafshin teorik, cilësi të theksuar të filmave të tij të hershëm – evolucionet 
baletane të karaktereve të filmave të tij. 

Së dyti, filmi mund ta pushtojë tërë realitetin fizik dhe lëvizjet që e 
përshkojnë atë me anë të procedurës ndërmjetësuese – skenimit (staging), 
e cila s’duket të jetë aq e domosdoshme në fotografi. Për ta rrëfyer ndonjë 
ngatërresë, kineasti (regjisori) është i obliguar ta skenojë jo vetëm aksionin, 
por edhe rrethanat. Kjo mbështetje te skenimi është krejt legjitime nëse bota 
e krijuar në skenë ngjan plotësisht me botën e vërtetë. Është i rëndësishëm 
fakti se skenat e ndërtuara në studio rrezatojnë impresion të aktualitetit, 
kështu që spektatori ndjen se po shikon ngjarje që  kanë ndodhur në realitet 
dhe janë fotografuar aty për aty. 

Duke rënë viktimë e një keqkuptimi, Emile Vuillermoz i jep rëndësi 
primare, për hir të “realitetit”, skenave që reprezentojnë realitetin ashtu siç 
duket prej piktorit. Sipas tij, këto skena janë më reale se skenat e jetës reale, 
sepse ato e transmetojnë  esencën e asaj, të cilën këto skena e paraqesin. 
Mirëpo, sipas pikëpamjeve kinematike, këto të ashtuquajtura ‘skenime 
realistike’ janë të kompozuara sikur kompozimet kubiste apo abstrakte. Në 
vend të skenimit të materialit të gjallë, siç bie fjala, ato ofrojnë  thelbin e 
tij. Me fjalë të tjera, i ikin realitetit që ofron kamera, të cilin filmat synojnë 
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ta inkorporojnë. Për këtë arsye, shikuesi sensibil i kinemasë ndjehet i fyer. 
(Problemet me filmat fantastikë, të cilët po ashtu i shmangen realitetit fizik, 
do t’i sjell në konsiderim më vonë). Çuditërisht, është shume e mundshme që  
një ngjarje e vërtetë e skenuar evokon iluzion më të fuqishëm të realitetit në 
ekran sesa po ajo ngjarje origjinale po të ishte e incizuar drejtpërdrejti prej 
kamere. Ernö Metzer, i cili kompozoi skenografinë në studio për katastrofën 
e një miniere në Kameradschaft të Pabst-it – një episod me autenticitet të 
plotë – insistonte  se  skenat e incizuara në katastrofe të minierës së vërtetë  
nuk do të prodhonin të njëjtin efekt bindës. 

 Në tjetrën anë, njeriu mund të pyes se a do të mund të skenohet realiteti 
aq saktësisht sa që syri i kamerës të mos hetojë dallim në mes origjinales 
dhe kopjes. Blaise Cendrars komenton në këtë çështje në një eksperiment 
të shkëlqyer hipotetik. Ai i imagjinon dy skena filmi të cilat janë krejtësisht 
identike përveç faktit se njëra është incizuar në Mont Blanc (maja më e lartë 
në Evropë), ndërsa tjetra është e skenuar në studio. Ai argumenton se e para 
ka cilësi të cilat nuk mund t’i gjesh te e dyta (kjo në studio) dhe shprehet 
qartë se në male ka disa “rrezatime të cilat e kanë ngrohur filmin dhe i kanë 
dhënë shpirt”. Sipas të gjitha gjasave, shumë pjesë të ambientit tonë, natyral 
ose artificial, e rezistojnë dyfishimin (dublikatën). 

Tendenca formative 

Mundësitë që i ofrohen kineastit janë mundësi që i tejkalojnë ato të 
cilat i ofrohen fotografit. Arsyeja qëndron në faktin se filmi përhapet në 
dimension të cilin fotografia s’mund ta përcjellë. Këto dallojnë nga njëra-
tjetra për nga tema dhe kompozimi. Sa i përket temës, kineastët nuk janë 
përmbyllur vetëm në hulumtimin e realitetit fizik që shtrihet para kamerës, 
mirëpo janë përpjekur që t’u qasen edhe aspekteve historike e fantastike. 
Kujtoni Melies. Edhe Lumiere i cili tentonte kah realizmi, u përkul para 
kërkesave të mëdha për skena historike. Sa i përket kompozimit, dy tipat 
më kryesorë janë filmi rrëfimor dhe filmi jorrëfimor (apo filmi fabular dhe 
ai jofabular). Ky i fundit mund të ndahet në film eksperimental dhe film të 
fakteve që mund të përfshihet, pjesërisht apo krejtësisht, në subzhanret e 
tilla siç janë filmi mbi artin, lajmet dhe dokumentari. 

 Është lehtë të kuptojmë se disa prej këtyre dimensioneve mund 
ta nxisin kineastin më shumë që të shfaqë aspiratat e tij formative drejt 



tendencës realiste. Mirëpo, sa u përket temave duhet të konsiderohet fakti se 
regjisorët e filmave fantastikë gjithmonë kanë realizuar ëndrrat dhe vizionet 
e tyre me skena të cilat janë shumë larg prej reales. Kësisoj në Këpucët e kuqe 
(The Red Shoes) Moira Sheare vallëzon, në gjumë somnambul, nëpër botë 
fantastike duke tentuar ta projektojë mendjen e saj arsyeshëm – trupëzime 
të formave visore, trajta abstrakte dhe skena ngjyrash epshndjellëse, ku 
që të gjitha kanë cilësi të peizazheve të skenimit. Kështu që, kreativiteti i 
shkëputur largohet prej interesave primare të mediumit. Shumë dimensione 
të tjera të kompozimit favorizojnë preferencat e njëjta. Shumica e filmave 
eksperimentalë nuk janë të dizajnuar që të fokusohen në ekzistencë fizike: 
dhe praktikisht të gjithë filmat që i ndjekin rrugët e rrëfimeve teatrale 
evoluojnë vija  narrative, rëndësia e të cilave e tejkalon atë të materiales 
natyrore që në fakt është përdorur për implementimin e këtyre narrativëve. 
Sa u përket filmave të tjerë,  përpjekjet formative të kineastit mund të 
ndikojnë në pikëpamjet e tij  realiste në dimensione të cilat, për shkak të 
rëndësisë  që i japin realitetit fizik, nuk tërheqin nëpërkëmbje  të tilla; ka plot 
dokumentarë  me skena te vërteta  të cilat shërbejnë vetëm për të ilustruar 
ndonjë komentim oral.   

   
ndeshjet në mes dy tendencave

Filmat të cilët kombinojnë dy ose më shumë dimensione janë mjaft 
të shpeshtë; për shembull, shumë filma të cilët rrëfejnë ndonjë incident të 
përditshëm përfshijnë ndonjë sekuencë ëndrre apo ndonjë copë dokumentari. 
Kombinime të tilla hapin rrugë për ndeshje në mes të tendencave realiste 
dhe atyre formative. Kjo ndodh atëherë kur kineasti duke tentuar të krijojë 
një univers imagjinar prej materialit të skenuar ashtu si është; po ashtu 
ndjehet i obliguar që të huazojë edhe prej realitetit të kamerës. Në filmin 
Hamlet, Laurence Olivier shtyn aktorët e tij që të lëvizin nëpër Elsinore 
– n e dekoruar së tepërmi, të ndërtuar në studio, arkitektura labirintore e 
së cilës duket të jetë konstruktuar që të reflektojë qenien e pazbërthyer të 
Hamletit. Kjo strukturë e përçudshme shtrihet nëpër tërë filmin, si e tërhequr 
prej ambientit tonë real, po të mos ishte për një skenë të vogël e jo fort të 
rëndësishme në të cilën oqeani real shfaqet jashtë orbitës në të cilën sillet 
tërë filmi. Spektatori përjeton një lloj shoku në të njëjtën kohë kur oqeani 
shfaqet. Sido që të jetë, ai s’mund t’i ikë dyshimit se kjo skenë është haptas 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

427



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

428

një ndërhyrje dhe papritmas ofron një element i cili nuk është në përputhje 
me imazhin në tërësi. Si reagon spektatori varet prej sensibilitetit të tij. Ata që 
janë indiferentë ndaj veçorive të mediumit filmik, dhe e pranojnë pa hezituar  
Elsinore – n e skenuar, mund të ofendohen nga ky brofullim i natyrës reale, 
kurse ata që janë më sensibilë ndaj vetive të filmit, e hetojnë më shpejtë 
karakterin ‘imagjinar’( që të shtyn të besosh) që mundohet të simbolizojë 
kështjella mitologjike. Tjetër rast i veçantë është edhe filmi Romeo dhe 
Xhulieta (Romeo and Juliet) i Renato Castellani – t. Përpjekja e tij për ta 
skenuar Shakespeare – in në rrethana natyrale (të zakonshme) natyrisht 
se qëndron në besimin se realiteti i kamerës dhe realiteti poetik i vargjeve 
të Shakespeare – it mund të treten në njëra-tjetrën. Mirëpo, si dialogu, si 
intriga, krijojnë univers krejt ndryshe prej atij të rrugëve të Veronës reale, 
kështu që të gjitha skenat ku gërshetohen këto dy bota krijojnë përshtypje të 
një lidhjeje jonatyrale në mes forcave në konflikt. 

Në të vërtetë përplasjet e tilla nuk janë aspak normë apo rregull. Ka plot 
evidencë që të sugjerojmë se që të dy tendencat të cilat ndikojnë në mediumin 
filmik mund të jenë të ndërlidhura në mënyra të tjera të ndryshme. Pasi që 
disa prej këtyre relacioneve në mes të përpjekjeve realiste dhe normative 
mund të thuhet se janë estetikisht më të këndshme se të tjerat, qasja tjetër do 
të jetë definimi i tyre.  

 
qasja kinematike

Mund të vazhdojmë aty ku kemi thënë se filmi mund të kërkojë 
vlefshmëri estetike nëse merr prej vetive themelore siç është fotografia, që do 
të thotë se filmi duhet të incizojë dhe ta shfaqë realitetin fizik. Dikush mund 
të argumentojë se nëse sforcohen ekskluzivisht  relacionet themelore të filmit 
me realitetin fizik, atëherë filmi përmbërthehet plotësisht. Ky argumentim 
gjen mbështetje në shumë filma të cilët janë krejtësisht të painteresuar në 
reprezentimin e natyrës. Siç për shembull është filmi abstrakt eksperimental. 
Po ashtu është suksesi i pafund i ‘photoplays’ apo filmave teatralë të cilët 
nuk pikturojnë material të realitetit fizik veç për hir të tij, por e shfrytëzojnë 
atë që të krijojnë dinamizëm e aksion sipas modës së skenës teatrale. Ka 
edhe filma të shumtë fantastikë të cilët po ashtu shpërfillin botën e jashtme 
në vizionet e tyre imagjinuese. Filmi i vjetër ekspresionist gjerman marshoi 
mjaft në këtë drejtim. Një prej kampionëve të tij, kritiku i artit Herman 



G. Scheffauer (gjerman) lavdëron ekspresionizmin në ekran (projektor) për  
distancim  nga udha e fotografisë. 

Pse atëherë këto zhanre duhet të quhen më pak ‘kinematike’ se sa filmat 
që koncentrohen në ekzistencën fizike? Përgjigja qëndron natyrisht në këtë 
të fundit, e cila mund të japë kënaqësi dhe vrojtim të paarritshëm gjetiu. 
Është e vërtetë se kjo mund të tingëllojë dogmatike nëse kemi parasysh 
se edhe zhanret që nuk kultivojnë realitetin e jashtëm fizik janë ende të 
pranishme. Mirëpo, ndoshta do ta justifikojmë këtë çështje në parashtrimin 
e  këtyre dy shqyrtimeve. 

Së pari, reaksioni pozitiv ndaj zhanrit s’do të thotë se zhanri  varet në 
saktësinë  e tij në mediumin prej të cilit përpunohet. Në të vërtetë, shumë 
herë zhanri i tillë e ka në dorë publikun, sepse u shërben kërkesave të shumta 
sociale dhe kulturore. Zhanri i tillë është i popullarizuar për arsye të cilat 
nuk kanë të bëjnë me legjitimitet estetik. Kështu që photoplay ka avancuar 
veten në mënyrë mjaft të suksesshme, edhe pse shumë kritikë janë pajtuar 
se nuk përkon me filmin. Mirëpo publiku, i cili ndjehet i ngashënjyer, si për 
shembull nga versioni filmik i Vdekja e Shitësit, e pëlqen këtë version për 
virtytet të cilat e patën bërë hit të kohës këtë shfaqje të ciklit Brodway dhe 
nuk i intereson aspak se a ka a s’ka merita të veçanta kinematike. 

Së dyti, për arsye argumentuese le të pretendojmë se definimi im i 
vlefshmërisë estetike është i njëanshëm dhe se rezulton prej animit për një 
tip të veçantë kinematik dhe kështu është vështirë të konsiderohet mundësia 
e zhanreve hibride apo ndikimi i pjesëve jofotografike të mediumit. Por 
kjo s’është domosdoshmërisht kundër cilësisë së atij definimi. Për interesa 
strategjike do të ishte më përshtatshëm t’i ikim premisës së njëanshme sesa 
të fillojmë prej premisave katolike e pastaj të fillojmë t’i specifikojmë. Kjo 
alternativa e fundit rrezikon në përmjegullimin e diferencave mes medieve, 
sepse rrallë ndodh të mos synojë në gjeneralizime të përpunuara qysh në 
fillim. Rreziku i saj është se tenton të shkaktojë ngatërrim në arte. Kur 
Eisenstein, teoriku në këtë rast, filloi t’i theksojë ngjashmëritë në mes të 
kinemasë dhe arteve mediale tradicionale, duke identifikuar filmin si forma 
e tyre themelore, Eisenstein – artisti, filloi të cenojë kufijtë që ndajnë 
filmin prej spektakleve teatrale më të gjera: shiko për shembull filmin e tij 
Alexander Nevsky dhe aspektet operatike të filmit të tij “I tmerrshmi Ivan” 
(Ivan The Terrible)!

 Në analogji strikte të termit ‘qasje fotografike’, qasja e kineastit 
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quhet ‘kinematike’ nëse e mirëfill aspektin elementar estetik. Tashmë është 
evidente se qasja kinematike materializohet në të gjithë filmat që ndjekin 
tendencën realiste. Kjo nxjerr në shesh se edhe  filmat që s’kanë aspirata 
kreative, siç janë lajmet, filmat edukativë apo shkencorë, dokumentarët 
joartistikë, etj., kanë dispozita të shëndosha kur shihen prej perspektives 
estetike – ndoshta më shumë se filmat që  edhe pse njihen si artistikë, ata 
nuk i kushtojnë rëndësi botës së jashtme fizike. Mirëpo, ashtu sikur që janë 
reportazhet fotografike edhe lajmet dhe të tjerat të të njëjtit rang, këta i 
plotësojnë vetëm kërkesat minimale. Ajo që është esenciale në film, hiq më 
pak se në fotografi, është intervenimi i energjisë formative të kineastit në të 
gjitha dimensionet të cilat ky medium ka arritur t’i kaplojë. Kineasti mund 
të paraqesë impresionet e tij te cilido segment i ekzistencës fizike në modë 
dokumentareske, mund t’i transferojë halucinacionet dhe imazhet mentale 
në ekran (projektor), të zhytet në përpunimin e skicave të ndryshme ritmike, 
mund të rrëfejë tregime të ndryshme rreth interesave të ndryshme njerëzore, 
etj. Të gjitha këto përpjekje kreative janë në përputhje me qasjen kinematike, 
përderisa ato janë të dobishme, në një mënyre apo tjetër, në kureshtjen 
substanciale që ky medium ka për botën tonë pamore, të dukshme, fizike. 
Sikur në fotografi, çdo gjë varet në balancën e ‘saktë’ në mes tendencës 
realiste dhe asaj formative; dhe që të dy tendencat janë të balancuara mirë 
nëse kjo e fundit nuk tenton ta tejkalojë të parën, por e lejon që të prijë. 

Nga anglishtja: arsim Canolli



diSa mEndimE Për TradiTaT EPikE 
ShqiPTarE dhE boShnjakE

Parë nga një këndvështrim i huaj, eposi shqiptar është produkt i një 
kulture shumë pak të njohur dhe një gjuhe të vështirë dhe të studiuar shumë 
rrallë. Si i tillë, ky epos ka mbetur nën hijen e eposit serbokroat, apo më 
mirë të themi të atij mysliman boshnjak, me të cilin, pa diskutim, ka afërsi. 

Studiuesi homerik Milman Parry (1902-1935) dhe ndihmësi i tij, 
Albert Lord (1912-1991), nga Universiteti “Harvard” tërhoqën vëmendjen 
e një brezi të tërë dijetarësh, me zbulimin e tyre të bardëve të pashkollë të 
Bosnjës dhe Sanxhakut, të cilët, me një zotësi të vërtetë homerike, mund të 
recitonin vargje epike me orë të tëra. Pas një vizite të parë në Jugosllavi në 
vitin 1933, Parry u kthye në Ballkan, për një qëndrim më të gjatë, nga muaji 
qershor 1934 gjer në shtator 1935, kësaj here me ndihmësin e tij Albert 
Lord-in. Gjatë qëndrimit në Bosnjë, Hercegovinë, Mal të Zi dhe Sanxhakun 
e Novi Pazarit, ata regjistruan 12500 tekste, shumë prej të cilëve i ruajtën në 
formën e regjistrimeve zanore në disqe alumini. Ky material përbëri bazën 

Robert Elsie  (Canada, 1950) është ekspert i kul-
turës shqiptare. Ka studiuar në University of 
British Columbia. Në vitet pasuese, ka vazhduar 
studimet post-diplomike në  Free University of 

Berlin, në École Pratique des Hautes Études dhe në Uni-
versity of Paris IV: Paris-Sorbonne, në Dublin Institute for 
Advanced Studies në Irlandë dhe në Universitetin e Bonit, 
ku ka mbaruar doktoratën më 1978 në Institutin e Gjuhëve. 
Nga viti 1978, Elsie ka vizituar disa herë Shqipërinë dhe 
ka marrë pjesë disa herë në seimnare e sesione shkencore 
në Prishtinë. Është studiuesi që ka shkruar historinë më 
të plotë për letërsinë shqiptare. Ka botuar disa libra dhe 
artikuj të ndryshëm për letërsinë dhe kulturën shqiptare. 

Robert Elsie 
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e botimit të tyre shumë të rëndësishëm me dy vëllime Serbocroatian Heroic 
Songs (Këngët heroike serbokroate – Kejmbrixh, Masaçusets & Beograd 
1954, 1953). 

Është interesante të vihet re se katër, prej pesë këngëtarëve që përmenden 
në këtë vëllim, qenë shqiptarë: Sali Uglani (Salih Ugljanin), Xhemal Zogiq 
(Djemal Zogić), Sulejman Makiq (Sulejman Makić) dhe Ali Fulani (Alija 
Fjuljanin). Këta këngëtarë nga Sanxhaku i Novi Pazarit qenë të gatshëm, 
dhe të aftë, të recitonin përmendësh të njëjtat këngë në gjuhën boshnjake 
(serbokroate) dhe shqiptare. Në vitin 1937, pas vdekjes së parakohshme të 
Parry-t, Albert Lord-i u kthye i vetëm në Ballkan, ku filloi të mësojë shqip 
dhe të udhëtoi nëpër malësinë e Shqipërisë, ku mblodhi një pjesë të madhe 
të vargjeve heroike shqiptare, të cilat ruhen në Koleksionin “Milman Parry” 
pranë Universitetit “Harvard”. Lidhur me këtë veprimtari, ai shkruante:

“Në Novi Pazar, Parry kishte regjistruar disa këngë shqiptare nga njëri 
prej këngëtarëve që këndonte në të dyja gjuhët. Vegla muzikore e përdorur 
për t’i shoqëruar këto këngë është gusle (shqip, lahutë) por vargu është më i 
shkurtër se dhjetërrokëshi serb dhe nëpër to vihet re një lloj rime primitive. 
Duket qartë se do të ishte me vlerë një studim i shkëmbimit të formulave 
dhe pjesëve tradicionale midis këtyre dy grupeve poetike, duke qenë se 
kjo do të tregonte se çfarë ndodh kur poezia gojore kalon nga një grup 
gjuhësor në një tjetër, i cili ndodhet ngjitur me të parin. Mirëpo, në vitin 
1935 nuk kishte kohë të mjaftueshme për të mbledhur shumë material apo 
për ta mësuar shqipen. Kur ndodhesha në Dubrovnik gjatë verës së vitit 
1937, mu dha mundësia të mësoja shqip dhe, në shtator dhe tetor të po 
atij viti, udhëtova nëpër malet e Shqipërisë së Veriut, nga Shkodra deri në 
Kukës, nëpër Bogë, Theth, Abat dhe Tropojë, prej ku u mora për nga jugu. 
Mblodha rreth njëqind këngë tregimtare, shumë prej të cilave të shkurtra, 
por disa qenë diku te pesëqind deri njëmijë vargje të gjata. Zbuluam se ka 
disa këngë të përbashkëta të traditës serbokroate me atë shqiptare dhe se 
një sërë heronjsh myslimanë të eposit jugosllav, si, për shembull, Mujo dhe 
Halil Hërnjica dhe Gjergjelez Alija, gjenden edhe në këngët shqip. Mbetet 
shumë për të bërë në këtë fushë, përpara se të mund të themi me saktësi se 
cila është marrëdhënia midis të dyja traditave.1”

1  ‘Homer, Parry and Huso,’ në: American Journal of Archeology 52.1 (1948), f. 
43. Ribotuar në: The Making of Homeric Verse, The Collected Papers of Milman Parry. Ed. 
Adam Parry (Oksford 1981), f. 477.



Përkundër këtij materiali të begatë, i cili tani është botuar në shqip në 
Prishtinë, Tiranë dhe gjetkë, pengesa gjuhësore e ka bërë të vështirë njohjen 
e eposit shqiptar mes publikut të huaj. Për pasojë, vëmendja e të huajve 
është përqendruar thuajse tërësisht te eposi boshnjak. 

Megjithatë, kanë dalë disa monografi prezantuese për eposin shqiptar, 
në gjuhën angleze. Libri Albanian and South Slavic Oral Epic Poetry (Poezia 
epike gojore shqiptare dhe jugosllave - Filadelfia 1954, Nju Jork 1969) me 
autor Stavro Skëndin (1905-1989) na jep një informacion të përgjithshëm 
të mjaftueshëm, mirëpo duket qartë që është i vjetruar. Mendoj se kontakti 
i Skëndit me eposin shqiptar ishte i kufizuar. Librat Albanian Folk Verse: 
Structure and Genre (Vargu popullore shqiptare:, strukturë dhe zhanër - 
Mynih 1978) i të ndjerit Arshi Pipa (1920-1997) dhe The Bilingual Singer: 
a Study of Albanian and Serbo-Croatian Oral Epic Traditions (Këngëtori 
dygjuhësh: një studim i traditave epike gojore shqiptare dhe serbokroate - 
Nju Jork 1990) me autor John Kolsti-n (l. 1935) nga Universiteti i Teksasit 
në Ostin, përqendrohen kryesisht në metrin dhe strukturën e eposeve dhe 
nuk shohin në ndonjë thellësi kuadrin kulturor dhe historik të këngëve dhe 
këngëtarëve. Botimi im dygjuhësh me titull Songs of the Frontier Warriors: 
Këngë Kreshnikësh, Albanian Epic Verse in a Bilingual English-Albanian 
Edition (Këngë Kreshnikesh: Poezi epike shqiptare në një botim dygjuhësor 
anglisht-shqip - Wauconda, Illinois 2004) është përkthimi i parë i madh në 
anglisht i këtij materiali. Me kënaqësi kam mësuar se Gjekë Marinaj (l. 
1965) dhe Frederick Turner (l. 1943) nga Universiteti i Teksasit në Dallas 
kanë përgatitur tani një përmbledhje në anglisht të folklorit shqiptar e cila 
do të përfshijë edhe një pjesë të materialit epik dhe kreshnik. Sigurisht, 
vazhdojnë të kenë vlerë libri në gjermanisht “Die Volksepik der Albaner” 
(Epika popullore e shqiptarëve - Halle 1958) i autorit Maximilian Lambertz 
(1882-1963), i cili ofron një përkthim në gjermanisht të këngëve, krahas një 
shpjeguesi filologjik, dhe punimet në italisht të Ernest Koliqit (1903-1975) 
si “Poesia popolare albanese” (Poezia popullore shqiptare - Firence 1957). 
Ka edhe përkthime në frëngjisht të këngëve epike, të krijuara në Tiranë, në 
vëllimet Chansonnier des preux albanais (Këngë kreshnikësh shqiptarë - 
Paris 1967) të botuara nga Zihni Sako dhe Trésor du chansonnier populaire 
albanais (Visari i këngëve popullore shqiptare - Tiranë 1975), përkthyer nga 
Kolë Luka.

Eposi boshnjak, si traditë e gjallë, duket se nuk ekziston më pas ditëve 
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të Parry-t dhe Lord-it. Nuk gjenden më këngëtarë të pashkollë në kafenetë e 
Novi Pazarit apo Bijelopojës dhe askush nuk është më në gjendje ta vazhdojë 
traditën e rapsodisë së sllavëve të jugut. Por, për çudinë e shumëkujt, eposi 
shqiptar është ende më se i gjallë. Edhe pas agut të shekullit XXI-të, mund 
të gjesh ende jo pak lahutarë në Kosovë, sidomos në malësinë e Rugovës, në 
perëndim të Pejës, dhe në Shqipërinë e Veriut, krahas atyre pak rapsodëve 
që jetojnë në Mal të Zi, të cilët janë në gjendje të këndojnë dhe recitojnë 
bëmat e Mujit dhe Halilit dhe tridhjetë agëve të tyre. Këta janë këngëtarë 
të cilët e kanë trashëguar repertorin e tyre si pjesë e traditës së pakëputur 
gojore, të kaluar nga brezi në brez. Pa frikë, mund të arrish në përfundimin 
se këta pleq përbëjnë grupin e fundit të këngëtarëve tradicionalë të eposit 
në Evropë! 

Është shkruar shumë për lashtësinë dhe origjinën e eposit shqiptar dhe 
për marrëdhënien e tij me eposin boshnjak. Nga ana tregimtare, dhe për 
arsye të tjera, ekziston tashmë një konsensus i përgjithshëm se “Këngët e 
kreshnikëve” janë kristalizuar në shekujt XVII-të dhe XVIII-të, në zonën 
kufitare të Ballkanit ku ndaheshin krishterimi dhe bota islame, edhe pse në 
këngë ka të pranishme edhe shtresa shumë më të vjetra. Kemi të bëjmë, pra, 
kryesisht me një pasqyrim letrar të Luftërave kundër Turqve (Türkenkriege) 
midis Perandorisë Osmane dhe derës të Habsburgëve. Heronjtë tani janë 
rebelë myslimanë që jetojnë në krahinë, dhe të cilët për zemër kanë të 
kalojnë malin për të bërë plaçkë në krajli, në Mbretërinë e të Krishterëve, 
dhe t’ua hedhin mbretit dhe luftëtarëve sllavë. 

Toponimet e përmendura në këngë janë identifikuar se ndodhen në 
luginat e Likës dhe Kërbavës dhe rreth tyre, në lindje të Zarës (Zadar) në 
Kroaci, jo larg prej kufirit të Bosnjës së sotme. Jutbina, vendi i Mujit dhe 
Halilit, është qyteti i vogël i Udbinës në rrugën që të çon nga liqenet e 
Plitvicës në drejtim të Zarës. Jutbina ndodhet në skajin jugor të Luginës së 
Kërbavës. Klladusha, vendlindja e Gjeto Basho Mujit, është Velika Kladuša, 
një qytet 35 kilometra në juglindje të Karlovacit dhe vendi i udhëheqësit të 
dikurshëm Fikret Abdiq (l. 1939). Ky vend ndodhet në zonën e Bihaçit, në 
skajin veriperëndimor të Bosnjë-Hercegovinës. Sinja është porti i vogël i 
Senjit në detin Adriatik, midis Rekës (Rijeka) dhe Zarës. Ky port ka qenë 
bastioni i kaçakëve dhe piratëve të njohur me emrin uskoci të cilët u kanë 
bërë rezistencë të ashpër forcave osmane. Zahara mund të jetë shumë mirë 
Zadari, që në shqipen dhe italishten e sotme njihet me emrin Zarë/Zara. 



Është sidomos interesant toponimi Kotorri i Ri. Në pamje të parë duket 
se ka të bëjë me Gjirin e Kotorrit në Mal të Zi, duke qenë kështu shumë 
më pranë me territorin shqiptar, mirëpo shumë më larg se toponimet e 
tjera në Dalmaci. Mirëpo, studiuesi shqiptaro-amerikan Stavro Skëndi me 
shumë zotësi e ka identifikuar Kotorrin e Ri me Ravni Kotari apo Kotarin 
e Rrafshët, një varg kodrash 15 kilometra në lindje të Zarës, ku prodhohet 
një verë shumë e mire dalmate. Fjala serbokroate “ravni” (i rrafshët) me sa 
duket këngëtarëve shqiptarë u shkonte me fjalën i ri, sh. të rinj, duke arritur 
kështu në fjalën Kotorri i Ri. 

Mes toponimeve të tjera në këngët shqipe që kanë toponime përkatëse 
në versionet boshnjake janë:

Lugje të Verdha  (Zeleni Lugovi)
Gurrët e Bardha  (Beli izvori, Beli kamenje)
Podrume të Jutbinës (Udbinski podrumi)
Bjeshkët e shkreta  (Jadne planine)
Edhe protagonistët e këngëve tona në shqip kanë paralelet e tyre 

në lëndën boshnjake. Gjeto Basho Muji apo Muji dhe Sokol Halili, të 
përmendur më lart janë Çetobasha Mujo (= Mustafa, udhëheqës i çetës) dhe 
Halil Hërnjica në versionet sllave. Muji dhe Halili duket se janë mbështetur 
në figura historike. Një dokument në gjermanisht i shkruar në Karlovac më 
20 nëntor 1641, me një listë toponimesh dhe rebelësh myslimanë, duket 
qartë se i përmend edhe ata.2 Më poshtë, citoj:

“Von Gross Kladuscha, da am maisten tschettiert würdet: der Haram-
Bassa Mustaffa, dess Hernizo Brueder, sonsten Khasslitschitsch Musstaffa 
genandt.”

(“Nga Kladusha e Madhe, ku çetohej më së shumti: Mustafa Harambasha 
dhe i vëllai Hërnjico, i njohur ndryshe me emrin Mustafa Hasliçić”)

Gjergj Elez Alia ynë ka për paralel emrin sllavo-boshnjak Alia 
Gjerzelez (Alija Djerzelez) dhe emrin turk Gürz Ilyas. Kjo figurë del për 
herë të parë në kadastrat turke si pronar toke në vitin 1455. Sipas studiuesit 
boshnjak Rashid Gjuriq (Rašid Djurić), kronisti dhe historiani turk Ibn 
Kemal (1468-1534) e përmend heroizmin e Gürz Ilyas-it në vitin 1479-1480 
dhe popullaritetin e tij në folklorin e Bosnjës. Sidoqoftë, Gjergj Elez Alia 

2  Dragutin Mićović: “Severnoarbanaške i srpskohrvatske deseteračke junačke 
narodne pesme.” në: Stanovništvo slovenskog porijekla u Albaniji. Zbornik radova sa 
međunarodnog naučnog skupa održanog na Cetinju, 21, 22 i 23. juna 1990. godine. Cf. 
www.rastko.rs/rastko-al/zbornik1990/dmicovic-pesme_1.php
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është shumë i njohur te boshnjakët dhe shqiptarët si një hero legjendar dhe 
si simbol i besnikërisë vëllazërore. 

Shumë protagonistë të tjerë të këngëve shqiptare i gjejnë paralelet e 
tyre në lëndën boshnjake: 

Dizdar Osman Aga  (Disdar Osman Aga) 
Zuku Bajraktari   (Zuk Barjaktar)
tridhjetë agët   (trideset aga)
Tanusha e Krajlit   (Kraljeva Tanuša)
agët e Jutbinës   (Udbinske age)
Vuku Harambashi   (Vuk Harambaša) 
Ajkuna    (Hajkuna)
Bud Aline Tale  (Budinalina Tale)
Llabutani i Krajlit  (Kraljev Labutane)
Krajli i Talirit  (Talirski kralj)
Maxhar Jabanxhija  (Madžar Jabandžija)
Osman Qehaja  (Osman ćehaja)
Ymeri i Mujit  (Mujov Imer)
Halil aga i ri  (Mladi Halil aga)
Ganiqe Galani  (Ganiće Galjani)
Plaku Mehmet aga  (Stari Mehmet aga)
Deli Mehmet aga  (Deli Mehmet aga)
Plaku Qefan aga  (Stari Ćefan aga)
Rushja e Kralit  (Kraljeva Ruža)
Krajli i Mehorjes  (Krajl iz Merohje)
Arnaut Osmani  (Arnaut Osmani)
Në këngët shqiptare përmenden edhe Lumi i Danubit dhe rojat e 

kostumet hungareze, të cilat janë shumë të largëta nga trojet ku kanë jetuar 
historikisht shqiptarët. Nga këto paralele dhe nga terma të tjerë të dukshëm 
sllavë në këngët shqiptare, duket qartë se kemi të bëjmë me një lëndë gojore 
e cila, mbase pas një periudhe të gjatë zhvillimi, u kristalizua në një hapësirë 
sllave jugore në trojet kufitare midis Perandorisë Osmane dhe trojeve të 
Habsburgëve të Austro-Hungarisë, padyshim në zonën e luginës së Likës 
dhe Kërbavës, dhe e cila pastaj u transmetua nga këngëtarë dygjuhësh në 
një hapësirë shqiptare. 

Nga fillimi i shekullit XVII-të, Bosnja, Kosova dhe Shqipëria qenë 
të përfshira dhe të bashkuara nën Perandorinë Osmane dhe një pjesë e 



mirë e popullsisë vendase shqiptare dhe sllave qenë kthyer në myslimanë. 
Lindi një kulturë e përbashkët në trojet osmane të Evropës Juglindore, ku 
ndarjet kombëtare dhe gjuhësore kishin me më pak rëndësi nga sa kanë 
sot. Territori mysliman shtrihej nga zona e lartpërmendur e Bihaçit drejt 
juglindjes nëpër Bosnjë e deri në Sanxhakun e Novi Pazarit. Si Sanxhaku, 
ashtu edhe Kosova fqinje po përjetonin një rritje të ndjeshme të popullsive 
shqipfolëse e cila ishte në kontakt të afërt me folësit sllavë myslimanë të 
kësaj zone. Të paktën, në gjysmën e dytë të shekullit të XIX-të, shumica 
e popullsisë në Kosovë ishte shqiptare dhe shqiptarët përbënin një numër 
të konsiderueshëm edhe në Sanxhak, duke përbërë, mbase, shumicën edhe 
atje. Për shembull, studiuesi rus Aleksandër Fedoroviç Giferding raportonte 
në vitin 1856 se shqipja ishte e vetmja gjuhë e folur në Sjenicë. 

Pra, nuk është rastësi që pikërisht në Sanxhak Albert Lord-i takoi 
këngëtarët dygjuhësh. Sidomos interesante është historia e përmendur 
në librin e Albert Lord-it The Singer of Tales (Këngëtari i tregimeve - 
Kejmbrixh, Masaçusets, 1960) lidhur me bashkëbisedimin që kishte bërë 
me Sali Ugljanin ku ky i dyti i shpjegonte për aftësinë që kishte për t’i 
kënduar këngët si në gjuhën e vet shqipe ashtu edhe në gjuhën boshnjake.

Rrjedhimisht, duket qartë se ka shumë paralele midis eposit shqiptar dhe 
atij boshnjak. Ato kanë një origjinë të përbashkët dhe, në thelb, pasqyrojnë 
një kulturë të përbashkët. 

Mirëpo, pas procesit të transmetimit, eposi shqiptar u zhvillua vetëm 
në hapësirën shqiptare dhe mori shumë karakteristika, vlera dhe forma 
gjuhësore të shprehjes që janë tërësisht shqiptare, dhe është pikërisht kjo ajo 
që e bën sidomos mbresëlënës. Edhe pse nuk u hoqën toponimet, konflikti 
bazë i rrëfimit u zhvendos nga lufta midis myslimanëve dhe të krishterëve 
te lufta midis shqiptarëve dhe shkijve, domethënë sllavëve. 

Studiuesit shqiptarë, me dëshirën e përhershme për të konfirmuar 
paraardhjen e kulturës së tyre përpara asaj të sllavëve, evidentojnë elemente 
të vjetra të kulturës heroike shqiptare të cilat mund të kenë ndikuar në 
zhvillimin e këtyre vargjeve shumë kohë përpara periudhës së kristalizimit 
të tyre. Ata theksojnë se vargu epik i këtij lloji u zhvillua vetëm mes fiseve 
sllave që jetonin në zona gjeografike shumë pranë popullsisë vendase 
parasllave të Ballkanit, domethënë pranë paraardhësve të shqiptarëve, dhe 
ka disa vëzhgues të cilët kanë menduar për një shtresë parasllave. Mirëpo, 
fatkeqësisht, diskutimi për fillesat e vargjeve epike ballkanike kanë marrë 
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një drejtim tipik ballkanik, sipas avazit “Isha unë i pari!” Pas kaq shumë 
shekujsh zhvillimesh paralele dhe kontaktesh, nuk ka të ngjarë që do të 
kemi ndonjëherë një pamje të qartë dhe të prerë të shtresëzimit të eposit.

Përkundër transmetimit nga një hapësirë sllavoboshnjake, Këngët e 
Kreshnikëve nuk janë aspak përkthim i eposit boshnjak. Ato i janë nënshtruar 
një zhvillimi të vazhdueshëm dhe të pavarur që pas periudhës së kristalizimit 
dhe nuk janë, pra, as boshnjake, as kroate, as malazeze, as serbe, dhe as 
gjithë-shqiptare, por janë produkt i gjeniut krijues të malësisë së Shqipërisë 
së Veriut. Mbetet shumë për të bërë që kjo trashëgimi e jashtëzakonshme 
kulturore të njihet dhe vlerësohet si një traditë alternative ndaj këngëve 
boshnjake, të cilat njihen më shumë. 



unë dhE XhEladin bEu Si PaCiEnTë Të 
frojdiT

 A është Xheladin Beu, personazh i kutelit, pacient i frojdit? Si do 
ta kishte kuruar ai, nëse Kuteli, do ta kishte dërguar në klinikën e tij? 
Pyetjeve të tilla duhet të dish t’i përgjigjesh me shumë kujdes, sepse “Artet 
e ndryshme[…]  evoluojnë gjithsecili në mënyrë të veçantë[…]. Padyshim, 
ata kanë lidhje të qëndrueshme mes njëri-tjetrit, por këto raporte nuk janë 
ndikime, që nisen nga një pikë me qëllimin për të përfunduar evoluimin 
e arteve të tjera. Kjo duhet konceptuar si një skemë komplekse raportesh 
dialektike që veprojnë në dy kuptime, nga një art në tjetrin dhe anasjelltas, 
e që mund të transformohen nga arti që do t’i përdorë. Nuk është fakt i 
thjeshtë i “shpirtit të kohës”, por ai përkufizon dhe përshkon çdo art; do 
të thoshim, madje, të gjithë artin, e për këtë duhet të mendojmë shumën 
totale të aktiviteteve kulturore të njeriut si një sistem i tërë, që zhvillohen 
në mënyrë të mëvetësishme. Secila prej tyre ka një raport normash që nuk 

A lma Dema (1978) ka përfunduar studi-
met pasuniversitare për letërsi dhe stu-
dimet Pasuniversitare Evropiane. Është 
doktorrante në Universitetin e Urbinos 

në Itali, në Departamentin e Sociologjisë Kulturore. 
Punon si pedagoge e jashtme e lëndës Paraqitja dhe 
Komunikimi në Fakultetin e Edukimit, në Universite-
tin “Marin Barleti”, Tiranë; në Fakultetin e Edukimit, 
në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, si dhe 
Pedagoge e Gjuhës Shqipe të Shkruar, në Fakultetin 
e Shkencave dhe Arteve. Po ashtu, është ligjëruese në 
Universitetin Amerikan të Tiranës. Ka botuar këto libra: 
Heshtje që flet (poezi), Larg dhe afër teje (poezi) etj. 

Alma Dema
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duhet të jetë patjetër identik si seritë e tjera1.”
Kështu që filozofia dhe psikoanaliza e frojdit, herë pas herë “kanë thirrur” 
në klinikën e tij, personazhe të ndryshme të jetës së përditshme, por edhe të 
fiksionit artistik-letrar, gjë të cilën, unë do të mundohem ta bëj në diskutimin 
në vazhdim. Më shkoqur, do të “dërgoj” në klinikë të tij një personazh të 
kutelit. 
Jam e sigurt se kushdo që ka dëgjuar diçka si për njërin apo për tjetrin, nuk 
do ta ketë aspak ta vështirë të ndjekë fillin e asaj që do të parashtrohet.
Kuteli, personazh i letërsisë, që për ta kuptuar lipset ta lexosh në shumë lloje 
rrafshesh, në prozën e tij vendosi pranë e pranë thënien, artin, estetikën, 
të bukurën, të çuditshmen, të zakontën, të jashtëzakontën, stilin e rafinuar 
e lakonik, ndjenjën e qytetarit të botës, por edhe të stëmundimshmen e të 
qenit banor i botës (të qenit njeri me të gjithë kompleksitetin e tij). 
Pikërisht në këtë pikë, ushqejmë të drejtën tonë për t’i “vizituar” personazhet 
e tij tek frojdi. Do të ndalem, së pari2 tek Xheladin Beu3.

************************************************************

Thuajse një shekull më parë, frojdi do të përcaktonte teoritë e personalitetit, 
teori të cilat do t’i paraprinte me përkufizimin “...Aftësia për t’u kënaqur 
me këto përafrime në vend të sigurisë dhe aftësia për të vazhduar punën 
konstruktive pavarësisht nga mungesa e konfirmimeve të fundme, janë, në 
fakt tipare të prirjes shkencore të mendjes”.4

 Ishte pikërisht mendja5 ajo që i bëri personazhet e kutelit (Meroa i 
Cutës, Ago Hajro, Komi, Tanushi, Xheladini e ndonjë tjetër), të bëheshin aq 
të lexueshëm nga të gjithë, por edhe t’i rezervonin “babit” të tyre një vend 
piedestal në rrafshet letrare, artistike, kulturore, sociologjike, psikologjike, 
folklorike e simboliste.
 Xheladin Beu, e nis rënien e tij mendore (nga ku unë gjej të drejtën 

1  R.Wellek, A.Warren, Theory of Literature, 1949, përkth. në it. Teoria della lettera-
tura, il Mulino, Bologna 1989, fq. 180-181.
2  Më vonë, do të mundohem ta bëj këtë gjë edhe me Tan Tanushin e Bubutimës, tek 
E madhe gjëma e mëkatit.
3  Kuteli, Mitrush, Ago Jakupi dhe rrëfime të tjera, Enti i Botimeve Shkollore i Re-
publikës Socialiste të Serbisë, Prishtinë, 1968, fq.201-212. 
4 Boeree, C. George, Shkrimet bazë  të Zigmund Frojdit, 1997. 
5 Frojdi thotë se një pjesë e rëndësishme e organizmit është sistemi nervor, i cili ka 
si karakteristikë të vet, ndjeshmërinë ndaj këtyre nevojave të organizmit.



për ta vizituar) nga ajo pikë që frojdi e quan paravetëdije ose kujtesa e 
përdorshme, ku në të, çdo gjë mund të kthehej lehtësisht në vetëdije, kujtime 
që nuk i sjell në mend për momentin, por që mund t’i sjellësh lehtësisht në 
kujtesë, faktor ky që derivon në pavetëdijen, aty ku përfshihen të gjitha ato 
gjëra që nuk sillen lehtësisht në ndërgjegje, sidomos kur kanë të bëjnë me 
motivet apo instinktet njerëzore.
... dhe tani pas një ahengu të vogël fort që mënt e harronte, ndjente një bosh 
në zembër...6

... jevga priti pakëz donjë shenja e donjë urdhër dhe si nuk u dha u largua si 
hije. Xheladin Beu, sikur s’ish, aty...7 
 Por shfrenimin e Xheladinit, duket sikur frojdi e merr në mbrojtje kur 
shprehet se sistemi nervor (i cituar në footnote) si një id, i shndërron nevojat 
e organizmit në forca motivuese të quajtura instinkte ose impulse, ose 
ndryshe dëshira, ku sipas kësaj, idi, vepron për t’iu përshtatur parimit të 
kënaqësisë, i cili mund të kuptohet si kërkesë për t’u kujdesur menjëherë 
për nevojat.8

...kish bërë vërtet një aheng të vogël të asaj nate, me raki shumë të fortë, 
me meze boll (plotësimi i etjes dhe urisë), më the të thashë – një jevgë me 
dajire, dy të tjera me këngë në gojë që tuntnin vithet aman-aman, një dylber 
faqe-tabak, qeleshe mi-vetull e zë të hollë si zë goce... – por kjo s’ish punë 
e re. Se Beu kish qenë i qejfit dhe i ahengut që në të ri dhe jo njëherë e kish 
zënë djelli në përdheskat e jevgave, tebabinj brez pas brezi. Atje konak më 
konak. Beu kish edhe odat e tija.  Kur i shkrepej e kur lodhej nga haremllëku 
ngrihet e vinte ku desh vetë e me atë që desh vetë edhe dajireja binte ne dera 
pa pushuar gjer sa beu mbaronte punë (plotësimi i nevojës seksuale).
...këto ia dinin të gjithë e më fort ia dinin e ia druanin ata që kishin donjë 
çupë të bukur në shtëpi. Po sikur edhe në bri të buallit të hynin këto çupat 
e bukura Xheladin Beut gjith i vinte era e ftoit. Edhe si i vinte...akrosej e 
xhindosej si kali kur ka hëngër elb, gjersa e bënte të tijnë- ja me të mirë, ja 
me të keq. Se jo më kot i thoshin Xheladin Beu i Xheladin Pashës. E jo më 
kot mbante kaqe trima me bukë! (një formë e shmangies së dhimbjes). 
 Kjo formë e shmangies së dhimbjes nga frojdi është quajtur edhe 
6 Kuteli, Mitrush, Ago Jakupi dhe rrëfime të tjera, Enti i Botimeve Shkollore i Re-
publikës Socialiste të Serbisë, Prishtinë, 1968, fq. 203. 
7 Po aty, fq. 205.
8 Gjithmonë sipas tij, organizmi vepron në mënyrë të tillë, që të mbijetojë, të riprod-
hohet dhe të udhëhiqet ndaj këtyre qëllimeve nëpërmjet nevojave të tij: urisë, etjes, shman-
gies së dhimbjes dhe seksit.
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dorëzim altruist, e cila ka të bëjë me projeksionin që në pamje të parë duket 
si e kundërta, d.m.th, personi (Xheladin Beu) përpiqet të plotësojë nevojat 
e tij, dukshëm, nëpërmjet njerëzve të tjerë. Ai nuk është në gjendje të bëjë 
asgjë vetë, sepse tek e fundit kështu është edukuar.   
 Dorëzimi altruist i Xheladin Beut, nuk paraqitet kaq i prekshëm në tregimin-
rrëfenjë, sepse vetë ai do të shprehet (sigurisht kur i shkon në mend kjo gjë): 
kam bukën edhe shkopin. 
 D.m.th., e ilustruar edhe me përmbajtje, frojdi, të cilit, ne i kërkuam 
të ekzaminonte Xheladin Beun, do të na linte të nënkuptonim se ky i fundit 
deri në këtë pikë, nuk ka bërë asgjë tjetër, veçse u është bindur instinkteve, 
impulseve dhe parimit të kënaqësisë, që do të bënte çdo njeri tjetër normal 
me një sistem nervor të shëndoshë.
 “Pacienti ynë” Xheladin, nuk e ka aspak problem që me egon të tij, 
të bëjë të lumtur idin, sepse ai gëzon një status, status ky i cili qëndron tek 
ndajshtimi-titull. Ai është be, ofiq9 i cili do ta përfshijë në një kategori tjetër 
njerëzish e sigurisht do t’i japë të drejtën të trajtohet ndryshe (si tek e fundit 
ndodh edhe sot e kësaj dite). Xheladini është totalisht i vetëdijshëm për këtë 
e i gëzohet maksimalisht këtij fakti:- se të gjitha ishin pemë në drut e tija; 
sgjat dorën e mërr!
... çdo gjë e gjallë, që pillet, rritet e kullot në dhenë tënd është jotja. Merre 
e bëj ç’të duash. Mbaje e shtoje atë që ke; preja kokën atij që mundohet ta 
ngerë lart; mos lër të dalin në kasabanë tënde e në çifligjet e tua njerëz më 
të mënçur; mos u prish me të madhin, ki mendjen të shikosh nga fryn era e 
nga ngroh djelli. Për punët e tjera bëj ç’të duash, si zot malli...
 Ajo që sollëm më lart, d.m.th veprimet e paskaj të Xheladinit, kanë të bëjnë, 
gjithmonë sipas frojdit, me ndërgjegjen, e cila si  aspekt i superegos është 
quajtur brendësim i shpërblimeve dhe paralajmërimeve. A nuk janë të gjithë 
të mirat që Xheladin Pasha i lë Xheladin Beut, një lloj shpërblimi që ai 
po trashëgon llojin e tij dhe a nuk janë të gjithë këshillat që ai i jep (si me 
ngulm) si  paralajmërime që ai duhet t’i ketë medoemos parasysh që të 
ruajë ato që posedon? Por a quhen të gjitha veprimet e tij të ndërgjegjshme, 
nëse do ta bënim pyetjen duke u nisur nga rrënja e fjalës ndërgjegje? Sipas 
frojdit, duket se po.
 E Xheladin Beu, sikur të ketë lexuar frojdin në atë kohë e të ishte 

9  - Vallë të jenë të gjithë njerëzit si mua? – pyeti Xheladin Beu vetë-veten. Dhe 
gjithë vetë iu përgjigj:
- Jo! Një është Xheladin Beu! 



një frojdist i çmendur, do të rendë pashmangshmërisht pas dëshirave të tij, 
duke iu bindur lepe-peqe libidos së tij, duke i motivuar veprimet e tij jo 
thjesht si instinkte apo impulse, por më shumë sesa kaq, duke i shndërruar 
ata në parimin e kënaqësisë, e cila sipas Frojdit (që duket sikur vazhdon ta 
justifikojë pacientin e tij) na mban në lëvizje të vazhdueshme, ku qëllimi 
i kësaj lëvizjeje është të vazhdojmë të jemi (Mbaje e shtoje atë që ke), të 
kënaqemi (çdo gjë e gjallë, që pillet, rritet e kullot në dhenë tënd është 
jotja), të jetojmë në paqe (preja kokën atij që mundohet ta ngerë lart; mos 
lër të dalin në kasabanë tënde e në çifligjet e tua njerëz më të mënçur; mos u 
prish me të madhin, ki mendjen të shikosh nga fryn era e nga ngroh djelli), 
të mos kemi më nevoja (Për punët e tjera bëj ç’të duash, si zot malli...). 
Vetëm se në këtë pikë, frojdi duket se po e tradhton pacientin e tij, kur thotë 
se qëllimi në jetë, ndoshta do të thoshim se është vdekja, sepse nën ose në 
krah të instinkteve, impulseve dhe dëshirave të jetës, qëndron instinkti i 
vdekjes. Ai thotë se çdo njeri ka një dëshirë të pavetëdijshme për të vdekur, 
gjë e cila as që i shkon ndërmend beut tonë; ai donte të jetonte e të gëzonte 
gjithçka i kishin lënë e kishte shtuar.
U mplake, Xheladin be...
Kush foli kështu?
Askush. Askush përveç vetë Xheladin Beut.
Ndiente dridhje në shpirt se i afrohet pleqërija. Pas pleqërije ndofta edhe 
vdekja.
Në këtë prag të ri i vinte keq jo për kohën e kaluar, po për të arthmen. 
Ja,  kudo zunë e po rriten çupa të tjera si në jevgë e në harbutë. Aty e pak 
kohë lonin në pluhurin e rrugës si pjeshka, tamam të zgjatësh dorën e t’i 
këputësh. Kujt do t’i mbeten këto?
Hë, kujt do t’i mbeten këto?- pyes edhe unë, që me dashje e dërgova Xheladinin 
tek frojdi, por ky i fundit, duket se po më bën mua si të sëmurë.  
Por frojdi, si psikanalist i mirëfilltë dhe i vetmi në llojin e tij, parimin e 
nirvanës, duket se po e aplikon te ne të dy: mua, lexuese të Xheladinit dhe 
Xheladinit, lexues timin. Ky parim, si një impakt budist i cili ka mbërritur  
në ditët tona si shëmbëlltyrë e parajsës, i mëshon idesë së vdekjes së një 
dite dhe lënies pas asgjënë, boshllëkun,tërheqjen dhe harrimin. D.m.th fara 
e Xheladinit apo e kujtdo tjetër, ashtu si lindi, u shumua, abuzoi, po ashtu 
do të përjetojë parimin e nirvanës, do të fiket, por në ç’mënyrë do të fiket, 
së pari, vetë ai?
 Fikja e tij nis që në agun e asaj dite vjeshte të dytë, kur Xheladin 
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beu, për herë të parë në jetën e tij, njihet me ankthin moral, i cili formësohet 
atëherë kur ndjejmë se po na afrohet një kërcënim jo nga bota fizike, por nga 
bota e brendësuar shoqërore e superegos.
... ndjente një bosh në zembër. Sikur mëndja e oda i vinin rrotull. Vajti 
e u shtrua në divan-havanë, me cigare në dorë, po s’mundi të qëndrojë 
shumë...
Më pas vjen zhbërja e cila, në përgjithësi, ka të bëjë me veprime  që bëhen për 
të fshirë mendime apo ndjenja të pakëndshme që kanë ndodhur. Xheladini 
pasi lodhet duke  ndërmendur gjithçka kishte e gjithçka ishte e duke mos 
dashur të mendojë atë që i vjen natyrshëm, i kërkon Rizait, të shalojë pelën 
se ai ishte mërzitur e donte të dilte për gjah.
 Pas zhbërjes, do të vijë sublimimi  i cili është transformimi i  
impulseve të papranueshme (kërkimi i plotësimit të epsheve të tij) në një 
formë më të pranueshme shoqërisht, madje produktive të ligjërueshme. Kjo 
shkallë e fikjes, do të realizohet te kroi i fshatit, kur ai nuk e njeh (ç’flet 
more, ç’flet moj e marrë? Ku kish bijë Xheladin Beu?) vajzën e tij e si pasojë 
ai, duke e quajtur shumë të drejtë dëshiron ta zotërojë atë. ...se të gjitha 
ishin pemë në drutë e tija: zgjat dorë e merr. Me këtë frazë, ai justifikon 
transformimin e impulseve të papranueshme në të pranueshme, madje edhe 
shoqërisht. Cili ishte ai burrë nëne, që i dilte kundër beut në këtë pikë?
    E pas tij, do të vijë racionalizmi, pra shndërrimi mendor i “fakteve” 
për ta bërë ngjarjen – në rastin konkret impulsin- më pak kërcënues për 
mirëqenin e tij, sepse më në fund, duket se Xheladin Beu, ka zënë të bëhet i 
vetëdijshëm e ta shfaqësojë veten.
Pasi do të përballet me të ëmën e vajzës, Maron, ai përjeton regresionin, 
kthimin pas në kohë psikologjike, duke u përballur me stresin e si pasojë, 
zë e mbrohet. 
E në këtë vorbull të veprimit të tij, me Maron, do të na japë të kuptojmë se 
ai ndërton një zhvendosje të jashtme, që me fjalë të tjera do të etiketohej si 
projeksion ose e kundërta e kthimit kundër vetes. Le të jemi më të qartë:
 Xheladin Beu e dashuroi me të vërtet Maron disa kohë. Dhe ajo uli 
kryet dhe bëri si desh Beu. Se edhe asaj i ziente gjaku i ri, në damarë. Kjo 
mbajti gjersa e ndjeu veten të rëndë kur Xheladin Beu e këputi fillin. I dërgoi 
fjalë një katundari – emrin nuk ia dinte tani – t’a marrë për grua. Bile u 
tregua zemër-gjërë dhe i foli një pendë qe e s’di ç’sende të tjera. Katundari 
desh s’desh e mori...
 Me fjalë të tjera projeksioni ka të bëjë me prirjen për të parë dëshirat e 



papërshtatshme të vetes te njerëz të tjerë, pra dëshirat janë aty, po nuk janë 
më dëshirat tua. Maroja ishte aty, kishte qenë gjatë gjithë kohës, por nuk 
ishte më dëshirë e Xheladinit. Ajo kishte pushuar së qeni, tek e fundit siç 
kishte ndodhur me të gjitha të tjerat, por ky rast, është pak i veçantë, jo 
sepse përligj projeksionin, por sepse lidhja me dëshirën kishte ekzistuar 
gjatë gjithë jetës. Kishte ekzistuar një vajzë e tij, ndoshta edhe dhjetëra të 
tjera, por vetëm ajo iu ballafaqua atij, ai e pa, madje e pëlqeu shumë.
 E pas projeksionit, do të vijë mohimi, si element tjetër i  teorisë 
së personalitetit, i cili ka të bëjë me bllokimin e ngjarjeve të jashtme nga 
përvetësimi në vetëdije - Xheladini fillon të bëhet i vetëdijshëm, a thua se 
ka filluar të shërohet? - , ku një situatë kur është e tepërt për t’u përballuar, 
refuzohet përjetimi i saj, përkufizim i cili do të shërbejë si pikë lidhjeje e 
krisjes së mëtejshme të ndërgjegjes së Xheladinit. Krisja do t’i përngjajë 
“pastrimit të oxhakut”, veprim apo përjetim i cili thirret në ndihmë për t’i 
dhënë kuptim një simptome të veçantë. Ballafaqimi me Maron dhe njohja 
me të bijën zë dalëngadalë të ushtrojë te Beu funksionin e katharsis-it.
Katharsisi, pashmangshmërisht, do ta çojë Beun drejt represionit, apo 
harresës së motivuar, kur ai do të monologojë në këtë mënyrë:
Mirë, po cili është Rizaj? 
Çun katundi.
Çun katundi, pa fjalë, po i kujt?
Çun i asaj si i thonë bre? I Xhemiles! 
E bukur pat qenë e ëma, i bukur ish edhe vetë Rizaj. Prandaj e mori Beu 
në shtëpi. Më parë... ndryshe si dylber hesapi pastaj, qajha, se ay tjetri u 
mplak. I ati i Rizajt (që s’ish tamam i ati) ish plak, me të vërtetë jo që tani, 
po që kur Beu i dha Xhemilen për grua...
E nuk është fort në gjendje të kujtojë një situatë, një person apo një ngjarje 
kërcënuese. Kjo, si pjesë e mbrojtjeve të tjera, që frojdi dhe teoritë e tij i 
bënë, deri në këtë moment, është shumë e rrezikshme.
Është shumë e rrezikshme, sepse Xheladin Beu, si njeri i gjakut dhe i qejfit, 
do të identifikohet me agresorin duke u fokusuar në përshtatjen e tipareve 
negative dhe të frikshme, duke u identifikuar me të gjithë veprimet, ligësitë 
e tij, sepse ai kishte humbur mendjen dhe ikte nëpër fushë natën...
Unë, do të thosha, se ai e gjeti mendjen!
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SiSTEmi PoETik në lETërSinë ShqiPE

retorika e sistemit poetik

Sistemi letrar nënkupton një lidhje të fortë të njësive tekstore. Sistemi 
poetik është model shkrimi, është stil e strukturë, është koherencë e 
kohezion. Këto çështje i shtron retorika e sistemit letrar, e në mënyrë të 
veçantë retorika e sistemit poetik.

Në veprat diskursive Struktura e tekstit artistik1 dhe Analiza e tekstit 
poetik,2 Lotman e trajton tekstin poetik si një sistem shumështresor, kuptimi 
i të cilit përcaktohet vetëm nga konteksti dhe përmes një serie ngjashmërish 
e kundërshtish. Ndryshimet dhe paralelizmat në tekst janë koncepte relative 
dhe mund të perceptohen vetëm në raport me njëri - tjetrin.3

Çdo tekst letrar përbehet nga një numër ‘sistemesh’ leksikore, 
grafike, metrike, fonologjike dhe arrin efektin e tij nëpërmjet përplasjeve 
të vazhdueshme dhe tensionuese ndërmjet këtyre sistemeve. Secili prej 
1  Jurij M. Lotman: Struktura umetničkog teksta, Nolit, Beograd, 1976
2  Jury Lotman: Analysis of  a poetic text: The structure of poetry, Soviet studies in 
literature: A Jurnal of Translations, nr.10, f. 3-41, 1974
3  Terry Egelton: Hyrje në teorinë e letërsisë, f. 103
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sistemeve, në fund të fundit, përfaqëson një normë, prej së cilës devijojnë 
sisteme të tjera dhe krijon një kod hipotezash, të cilat kapërcehen prej të 
tjerave. Kështu për shembull, sistemi metrik krijon një model të caktuar, i 
cili mund të copëzohet dhe të cenohet sintaksa e poezisë. Në këtë mënyrë, 
çdo sistem i tekstit e “tjetërson” sistemin tjetër .4

Teksti poetik, sipas Lotman-it, duke qenë një sistem sistemesh, një 
raport raportesh, ai përben formën diskursive më të vështirë që mund të 
imagjinohet, në një hapësirë minimale kondenson sisteme të tjera, çdonjëri 
prej të cilëve përmban tensionet, paralelizmat, përsëritjet dhe kundërshtitë e 
veta dhe, ku secili prej tyre modifikon vazhdimisht gjithë të tjerët.5

Kështu, sistemi letrar është shenjë e vetëdijes mbi letërsinë, jashtë 
teorive normative e doktrinare. Në këtë mënyrë, sistemi poetik përjashton 
ideologjinë dhe shkruhet jashtë saj. Sistemi poetik strukturohet nga një 
sërë elementësh, të cilët ruajnë njëfarë kohezioni të brendshëm. Kësisoj, 
sistemi poetik është rend, është strukturë unike. Levi-Strosi konstatonte 
se struktura është sistem dhe se ky sistem i falet kohezionit të brendshëm, 
duke rekomanduar një studim të sistemeve, sepse sipas tij, vëzhgimi i 
kohezionit duhet të nisë nga disa modele të sistemeve.  Modelet e sistemeve 
poetike bëjnë sistemin e madh letrar. Sistemi letrar është më tepër sesa një 
kombinim: është vërtetësia dhe ndikimi i marrëdhënieve të brendshme 
themelore. Ka shumë mënyra me të cilat mund të flitet për sistemin letrar, në 
këndvështrimin e parë, si një sistem në vetvete p.sh. si një unitet elementësh 
(faktorësh) që realizojnë  funksionin e tyre pikërisht në raport me gjithë 
sistemin, ku njëri element bëhet kryesor pa zhvleftësuar rolin e elementeve 
të tjera. Sipas një përcaktimi tjetër, letërsia është sistem normash e përbërë 
nga shumë nivele që përmbajnë nënivelet e tyre.6

Në kuptimin semiotik, sistemi letrar është një sistem shenjash, ku 
rrafshi i shprehjes dhe rrafshi i përmbajtjes krijojnë një raport specifik; 
brenda këtij sistemi lindin kuptime që lidhen me rikodifikime të brendshme 
dhe të jashtme.7

Sistemi letrar, në mënyrë të veçantë sistemi poetik, është projekt 
semiotik. Duke qenë i tillë mban larg pragmatikën. Në sistemin poetik, tema 

4  Idem, f. 104
5  Idem, f. 106
6  Floresha Dado: Letërsia si sistem, në Letërsia si e tillë, ASH &IGJL, Tiranë, 
1996, f. 23
7  Idem, f. 23
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është referencë, ndërsa stili bëhet imanencë e tekstit. Meqë stili përherë 
dominon tematikën, sistemi poetik përjashton ideografinë dhe i shpallë luftë 
skemës ideologjike. 

Sistemi poetik më tipiku është ai sistem që përfill poetikën simetrike 
ose estetikën ekzakte, si i tillë qëndron larg letërsisë okazionale. Duke qenë 
shkrim i projektuar, tekst me strukturë semiotike, gjithnjë i shumëfishon 
leximet.

Sistemi poetik shpeshherë afrohet apo ‘krijon’ një shkollë, e në hera të 
tjera qëndron jashtë shkollave dhe përvojave tradicionale. Kështu, sistemit 
poetik të Dantes i atribuohej një shkollë dhe një stil i ri i quajtur stil nuovo. 
Po ashtu, edhe Bodlerit i falej bajraku për modernizmin në letërsi.

Në letërsinë shqipe, Lasgush Poradeci, me sistemin e tij poetik, 
rikualifikonte modernitetin edhe një hap më larg seç ishte. Praktikisht, 
sistemin poetik e shkruan krijuesi,  autori i zgjedhur dhe i cili ëndërron 
lexuesin e zgjedhur. Përfundimisht, sistemi poetik është unik, shkruhet 
rrallë e ngadalë.

Rugova, duke folur për këtë fenomen në letërsinë bashkëkohore shqipe, 
konkretisht për veprën e Sabri Hamitit, identifikonte dy forma të sistemit 
poetik: sistemin e rivendosur, të rekapituluar në kuadër të tërësisë apo në 
mbarim të veprës së një poeti dhe, sistemin  poetik  të menduar, të realizuar,  
e të materializuar. Sipas tij, forma e parë është më e lirë dhe rivendoset nga 
kritika si prani dhe klasifikim analitik, ndërsa forma e dytë në formulim më 
e ashpër dhe shumë strikte, por, sipas studiuesit në fjalë, duhet të kuptohet 
mjaft hapur, si insistim krijues për zhvillimin e disa koncepteve brenda një 
rregulli në tërësitë e caktuara. Në formën e dytë e kualifikonte sistemin 
poetik  të Sabri Hamitit.8 

Në bazë të poetikës së tyre të formësimit, kërkimet sistematike në këtë 
fushë evidentojnë edhe modele të tjera të sistemeve poetike, si: sistemin 
poetik plural apo sistemin poetik me poetikë pluraliste dhe sistemin poetik 
singular apo sistemin poetik me poetikë singulare. Sistemi i parë poetik 
është më i hapur në kuptimin e komunikimeve me tekste të tjera, është tekst 
më bashkëpunues dhe subjekti poetik është më neutral, ndërsa sistemi poetik 
singular shënon sistemin poetik të një subjekti më të mbyllur si në kuptimin 
e motivimit, po ashtu edhe të kodeve tematike. Sistemi poetik plural është 
sistem poetik referencial, përderisa sistemi poetik singular është sistem  
poetik autoreferencial.
8  Ibrahim Rugova: Refuzimi estetik, Rilindja, Prishtinë, 1987, f. 216



Gjithashtu, praktika e studimeve të sistemit poetik njeh edhe dy 
modele të sistemit poetik:  sistemi poetik me poetikë dhe estetikë simetrike 
dhe sistemi poetik me poetikë asimetrike. I pari është sistem që i përgjigjet 
një poetike ekzakte me një numër ekzakt njësish poetike koherente, siç 
ndodh me strukturën poetike danteske. I dyti qëndron vetëm brenda vijës 
tematike e ideore, pa përfillur ndonjë strukturë artistike nominale dhe si i 
tillë është sistem poetik relativ.  Bazuar edhe në korpusin e letërsisë shqipe, 
sistemi poetik mund të jetë sistem poetik i opusit dhe sistem poetik i librit. 
Sistemi poetik i opusit nënkupton komplet veprat poetike të shkruara në 
sistem, ndërsa sistem libri, flasim vetëm për një libër poetik të organizuar, 
i cili mund të jetë edhe sistem i veçantë brenda sistemit të opusit. Sistemi 
poetik mund të jetë sistem i hapur dhe sistem i mbyllur. Sistemi poetik i 
hapur nënkupton përveç librin, tekstin e hapur, komunikimin me tekste të 
tjera edhe sistemin poetik të pa përfunduar, i cili mund të shkruhet akoma. 
Përderisa sistemi poetik i mbyllur shënjon sistemin poetik të përfunduar, e 
që në raste më të shpeshta bëhet fjalë për sistem libri, e shumë më  rrallë për 
sistem opusi. 

Sistemi poetik dhe autori

Sistemi poetik afirmon autorin model dhe lexuesin implicit. Thuhet se 
autori i sistemit poetik është krijues i elitës dhe për elitën. Autori i sistemit 
poetik është kërkues sistematik për të ndërtuar një libër sistem. Sistemi letrar 
ose libri sistem, është i papërsëritshëm. Libri sistem është më i menduari, 
më i shkruari gjatë dhe më personali. Ndaj kemi variante e variacione të 
ndryshme. Kujto këtu variantet në poezinë e Lasgushit. Autori të njëjtën 
poezi e shkruan në tri variante, ruan temën, shpërndërron figurën, ruan 
vargun dhe ndërron rimën, por gjithnjë sistemi mbetet i njëjtë. 

Kah fundi i mesjetës, sistemin poetik më shumë sukses e provoi Dante 
me Komedinë hyjnore, i cili mirëfilli aplikoi poetikën simetrike, strukturën 
trinike dhe simbologjinë e numrave mistikë. Kjo strukturë simetrike, ekzakte, 
në parim kërkon autorin, krijuesin sistematik. Mbi këtë poetikë simetrike, a 
estetikë ekzakte, Bokaço krijoi veprën e tij Dekameroni. Një sistem shkrimi 
ky mbi një arkitekturë të veçantë, me matje dhe prerje të sakta, duke ruajtur 
kategorinë e zhanrit, figurës dhe diskursit. Brenda këtij rrethi, një formë të 
organizuar të sistemit poetik e ndërton edhe Petrarka, duke u lidhur për një 
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strukturë formale, siç është soneti e madrigali dhe  për një personazh, siç 
është Laura.

Kjo poetikë simetrike e shkrimit në sistem, pavarësisht kohën dhe 
rrethanat, përherë ka pasur fatin të mbajë afër vetes cilësorin modernus.

Në letërsinë shqipe, provën e parë të një sistemi poetik e bëri Bogdani 
me Këngët e Sibilave. Sidoqoftë, vepra e Lagushit është sistemi i parë poetik 
në letërsinë shqipe në nivel të opusit. Ndonëse, renditja, sistemimi i poezisë 
së Lasgushit herën e parë i vishet Kutelit, e herën e dytë S. Hamitit. Ky 
i fundit, si rizbulues dhe risistemues i Lasgushit, po ashtu ndërton sistem 
poetik të opusit. Synime për një sistem poetik të opusit kishte edhe Beqir 
Musliu.  Në fund të jetës, ai sistemoi një pjesë të poezisë, duke provuar të 
bëjë një libër të vetëm poetik, të lidhur fort në formë dhe përmbajtje nën 
titullin përmbledhës Orfeiana.9 Por, ajo që e bën këtë autor më sistematik 
janë dy librat e tij poetikë: Bukuria e zezë10dhe Prabola11. 

Në mes të sistemit poetik të opusit dhe sistemit poetik të librit qëndron 
edhe Musa Ramadani. Sistemi poetik i Ramadanit mbështet në dy veprat e 
tij poetike të shkruara gjatë, si: Mëkatet e Adamit 12 dhe 35 vjet me vonë, 
Mëkatet e Ha(e)ves.13 Nyje ndërmjet këtyre dy veprave qëndron libri 
Thirravaje, një sistem ky i nisur herët dhe akoma i hapur, e që e konstituon 
autorin si krijues sistematik që provon të shkruajë dhe të ndërtojë sistem 
opusi. Ndërsa, me librin Neurosis,14 Ramadani krijoi sistem poetik të librit. 
Nga këtu, si te Hamiti, ashtu edhe te Ramadani funksionalizohet libri sistem 
brenda sistemit të opusit, e që në të dy rastet mbetet i hapur si tërësi dhe i 
mbyllur si veçanti. Kjo ndodh me Trungun ilir15 të Hamitit, kjo ndodh edhe 
me Neurosis-in e Ramadanit, dy modele të ndryshme të sistemeve poetike: 
i pari referencial, i dyti autoreferencial.

Moikom Zeqo dhe Basri Çapriqi krijojnë sisteme poetike të librit 
të lidhur për figura sistematike të karakterit iterativ. I pari me figurën 
e Meduzës, i dyti  me figurën e Ujit. Po ashtu, Çapriqi krijon një sistem 
me poetikë numerike asimetrike, në 36 njësi poetike, aq sa ka Neurosisi i 
9  beqir musliu: Orfeiana, Faik Konica, Prishtinë, 2004
10  beqir musliu: Bukuria e zezë, Rilindja, Prishtinë, 1968
11  Beqir Musliu: Parabola, Rilindja, Prishtinë, 1976
12  musa ramadani: Mëkatet e Adamit, Rilindja, Prishtinë, 1969
13  musa ramadani: Mëkatet e Ha(e)ves, PEN, 2006
14  musa ramadani: Neurosis, Prishtinë, 1973
15  Sabri hamiti: Trungu ilir, Rilindja, Prishtinë, 1979



Ramadanit.
Moikom Zeqo, ndërton trilogjinë poetike, një sistem në temë dhe figurë 

i ndjekur në tre libra poetikë: Meduza, Meduza mban syze dielli dhe Meduzës 
i thyhen syzet, përderisa përpjekjen për sistemimin e gjithë poezisë e bëri në 
sektalogjinë  Miscelanea. Kërkesa është për sistem opusi, por prapë mbetet 
sistemi i lidhur  vetëm për figurën e Meduzës. 

Në dhjetëvjetëshin e fundit fenomeni i sistemit poetik, konkretisht librit 
sistem është më i shprehur. Adem Gashi me librin Lady Mak(th)beth,16 Kujtim 
M. Shala me librin  Saga17 dhe Ag Apolloni me librin ZOMB,18 dëshmojnë 
se autori i sistemit poetik më parë se krijues është lexues bodlerian, që njeh 
shkolla e përvoja, modele dhe paramodele letrare. I tillë ishte Dante, i tillë 
ishte Bodleri, i tillë ishte edhe Lasgushi ynë. 

Sistemi poetik i lasgushit

Sistemi poetik i Lasgushit njeh konceptin e lidhjes së fortë të librit 
sistem dhe të ciklit brenda sistemit. Sistemi poetik i Lasgushit në plan të parë 
lidhet me librin e strukturuar në cikle, brenda të cilit lidhen ndërmjetvete 
titujt e librave, njësitë poetike, subjekti poetik dhe libri me një figurë të 
vetme: metaforën dashurisë, e cila është kryefigurë. Kështu, në të dy titujt 
e librave poetikë: Vallja e Yjeve dhe Ylli i zemrës shënjohet figura e njëjtë 
kozmogonike. Poezia e Lasgushit shfaqet si sistem poetik unazor, meqë dy 
librat evidentohen si dy rrathë të lidhur njëri me tjetrin. Pra, sistemi poetik i 
Lasgushit njeh përbërësit kryesorë konceptualë të sistemit poetik, si: njësinë 
poetike, ciklin poetik, subjektin dhe librin poetik.

Njësia poetike Zog i qiejve shërben si uverturë e krejt sistemit e që 
paralajmëron një ndjekje të titullit, një lidhje kjo në temë, motiv, në strukturë 
dhe figurë. Njësitë poetike në pjesën më të madhe lidhen me njëra–tjetrën, 
madje ato mund të identifikohen me një titull në fillim dhe në fund të librit. 
Ndërsa, cikli poetik është i shënjueshëm, si: Vallja e yjeve, Vallja e qjellit, 
Vallja e dherit, Vallja e yjeve, Vallja e përjetësisë dhe Vallja e vdekjes. Ndërsa 
në përmbyllje të këtij sistemi kemi njësinë poetike Kur nuk ndjehesh fare 
mirë, e cila kryen funksionin e prologut.

Duke qenë se sistemi poetik shtrihet në dy vepra, ato mund të lexohen 
16  adem gashi: Lady Mak(th)beth, Buzuku, Prishtinë, 2006
17  kujtim m. Shala: Saga, Buzuku, Prishtinë, 2004 
18  ag apolloni: ZOMB, Faik Konica, Prishtinë, 2009
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edhe si  një libër i vetëm, për faktin se sistemi poetik i Lasgushit është sistem 
poetik i mëvetësishëm.19 Në këtë kontekst, Lasgushi mund të lexohet drejt 
vetëm si i plotë,20 si libër i Lasgushit, i motivuar fort, i thurur në atë mënyrë, 
që njësitë poetike të librit të parë lidhen me njësitë poetike të librit të dytë; 
ciklet poetike të librit të parë, me ciklet poetike të librit të dytë, figurat, 
format poetike etj. Libri i parë ka një njësi poetike, e cila funksionon si 
parathënie, hyrje në sistem poetik dhe një njësi poetike, e cila shënjon 
daljen apo përmbylljen e sistemit. 

Pra, sistemi poetik i Lasgushit bart edhe shenjat formale nga poezia 
programatike, të cilës i jep statusin e parafjalës, brendisë dhe përmbylljes 
kompozicionale të sistemit. Sistemi poetik i Lasgushit i përgjigjet kësaj 
skeme poetike: 

libri vallja E yjEvE ylli i zEmrëS

Hyrje në sistem “Zog i qiejve” “Ylli”

Cikli Vallja e qjellit Zemra e qjellit
Cikli Vallja e dherit Zemra e dherit
Cikli Vallja e yjeve Zemra e jetës
Cikli Vallja e përjetësisë Zemra e përjetësisë
Cikli Vallja  vdekjes Zemra e vdekjes

Dalje nga sistemi “Kur nuk ndjehesh fare mirë” “Kush ma njohu dhembshurinë”
 
Sistemi në fjalë, edhe pse ndjek një rend tematik dhe figurativ të 

njësive, të formave dhe të diskurseve poetike, i takon tipit të sistemit të 
estetikës asimetrike. Nuk ka një numër ekzakt të njësive poetike, përveç 
që njeh sistemin metrik tradicional. Me një fjalë, Lasgushi u ka kushtuar 
rëndësi njësive poetike, cikleve, por jo poetikës numerike.

Kjo poetikë nuk do të formësohej ndryshe edhe për faktin se ai ndërton 
edhe variante poetike, shenjë kjo e kërkimeve sistematike dhe e shkrimit 
sistematik letrar. Sistemin poetik të Lasgushit e karakterizon koherenca dhe 
kohezioni i brendshëm, harmonia muzikore, figura mbretëreshë, sintagma e 
përsëritur dhe afrimi maksimal me vetveten. Në këtë plan, Lasgushi ofron 
sistemin poetik me poetikë singulare, i cili afirmon modelin autoreferencial. 

19  Sabri Hamiti: Shqiptimi i poezisë, te Arti i leximit, Rilindja, Prishtinë, 1980 
20  Idem



Kësisoj, duke qenë sistem me poetikë singulare në planin intertekstual është 
i mbyllur, derisa në planin kompozicional është i hapur. E, veprat moderne 
përherë janë të mbyllura dhe elitiste, thotë Eco. Meqë Lasgushi nuk e kishte 
përfunduar sistemin e tij poetik, nëse do të provonim që edhe poemën 
Kamadeva ta shihnim brenda sistemit,  atëherë themi që nga këtu shënjon 
hapin e parë drejt sistemit poetik referencial me referencë vedat indase.

Sistemi poetik i Sabri hamitit

Sistemi poetik i Sabri Hamitit është tip i sistemit të menduar dhe të 
materializuar,21 një sistem opusi, i hapur që ndjek një vijë poetike fillim e 
fund.

 Sabri Hamiti njeh të gjitha kategoritë e sistemit poetik. Hamiti ndërton 
ciklin si sistem, ndërton librin si sistem, gjithashtu funksionalizon ndërrimet 
brenda sistemi (Trungu ilir), sepse ndërrimet brenda sistemi duhet të ndodhin 
për faktin se përsëritjet në art janë të padëshirueshme.22 Mbi këto koncepte 
subjekti lirik thur, vë në provë projektin e tij prej demiurgu. 

Sistemi poetik i Sabri Hamitit është sistem i hapur në planin e ideve dhe 
në planin e komunikimit, mbase edhe vazhdon akoma të shkruhet. Brenda 
koncepteve të sistemit poetik mund të lexohen edhe titujt e njësive poetike, 
të cilët, së bashku formojnë njësi poetike në vete. Tituj shënjojnë edhe një 
zinxhir tematik, për të dalë si fragment i një poeme, i një libri të madh të 
sistemuar mirë. P.sh. njëri ndër ciklet poetike ndërtohet sipas kësaj skeme, 
e që duke i lexuar vetëm titujt lexojmë një poezi të veçantë, të organizuar 
madje edhe me rimë:

flet e s’flet zë i tretur1. 
thellë me thellë ti sy shpellë2. 
nuk fle kushi thellë në pyll3. 
syrit të fjetur i vjedh gju4. 
s’flet e thotë vdes një yll5. 
 fle një det një dashuri6. 
përtej malesh përtej detesh7. 
 në fushë muzikë8. 

21  Ibrahim Rugova: Refuzimi estetik, Rilindja, Prishtinë, 1987, f. 216
22  Sali Bashota: Dialog me shkrimtarin Sabri Hamiti, Jeta e Re, nr. 1, 2001
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 gaz i dhembjes sime9. 
 m’u përflak edhe gjumi10. 
 njoha veten të përmbysur. 11. 

Kjo është poezia e titujve, ku secili varg  shënon titullin e një poezie. 
Në këtë mënyrë, Sabri Hamiti e ka kërkuar sistemin poetik me vetëdije të 
plotë. Ai, duke qenë edhe rizbulues dhe njohës i sistemit poetik të Lasgushit, 
bëhet zbulues i honeve të reja poetike në letërsinë shqipe. Ndonëse, sistemi 
poetik i Sabri Hamitit karakterizohet si sistem opusi, lidhja më e fortë e 
sistemit letrar bëhet në tri veprat e para: Njeriu vdes i ri,23 Faqe e fund24 dhe 
Thikë harrimi.25

Fillimisht, Hamiti organizon librin siç është Njeriu vdes i ri, libër i cili 
njeh edhe koncepcionin e ciklit. Njësitë poetike marrin funksione lidhëse 
përmes titujve edhe përmes shenjave formale, e që lë të kuptohet se mund 
të funksionojë edhe pa tituj. Ndërsa, kryetitujt ‘përkufizojnë’ më mirë kodin 
tematik dhe përfaqësojnë më mirë sistemin e cikleve, si: Lojë, Mashtrim, 
Mërzitje, Elegji, Vrasje, Lule. Sa për të funksionuar më mirë sistemi, njësitë 
në ciklin Lojë krijojnë një harmoni formale në formë trioletash nga dy distikë, 
siç ndodh me ciklin Elegji. E tërë kjo mbështetet në katër faktorë kryesorë: 
në koncepcionin e ciklit, librit, të realizimit të subjektit dhe opusit poetik. Në 
këtë kontekst, ciklet marrin premisa të reja zhanrore e ndërzhanrore, sepse 
luajnë rolin e kapitujve, si në epikë, ndërsa ndërzhanrore, sepse brenda 
sistemit involvohen edhe shenjat e tekstit dramatik. Ato hynë në funksion 
të idesë formale, si te cikli Revolt, i cli strukturohet si një dramë në tri akte. 
Gjithashtu, ka prologun dhe epilogun, për ta përmbyllë me një figurë të 
madhe të portretizimit paradoksal të subjektit lirik, një përmbysje kjo e mitit 
të Narcisit, siç ndodh në poezinë Kohë e faqe. 

Si për ta përmbushur skemën programatike të sistemit jo vetëm të librit, 
por të librave, kjo poezi e përmbyll librin e parë dhe e hap librin e dytë Faqe 
e fund, kurse poezia e fundit e këtij libri është e para në Thikë harrimi, një 
strukturë kjo e sistemit poetik unazor drejt një kurore artistike e shtrirë në 
tre libra, e që sipas autorit, ky sistem, nuk është  sprovë e dashurisë për 
kërkimin, por esencë e vetë veprës së artit.26

23  Sabri hamiti: Njeriu vdes i ri, Rilindja, Prishtinë, 1972
24  Sabri hamiti: Faqe e fund, Rilindja, Prishtinë, 1973
25  Sabri hamiti: Thikë  harrimi, Rilindja, Prishtinë, 1975
26  Sali Bashota: Dialog me Sabri Hamitin, Jeta e re, nr 1, 2001, Prishtinë



Sistemi poetik i Sabri Hamitit është sistem me poetikë singulare, 
ndërsa në planin e organizmit dhe të figurës është sistem me poetikë  plurale. 
Pluraliteti shihet në planin e njësive tematike,  stilit, ligjërimit dhe figurës.

beqir musliu shtrin sistemin e vet poetik nga vepra në vepër. Poezia 
e tij njeh ciklin si sistem dhe librin e sistemuar. Pretendimi për një sistem 
të madh poetik e letrar vërehet edhe nga bartja e kodeve (të njëjta) tematike 
nga poezia në prozë. Sistemi poetik ciklik shndërrohet në teknikë dhe parim 
të përhershëm shkrimi. Secili libër poetik i Musliut bart shenjat e njëjta 
në gjuhë dhe figurë. Lidhja e brendshme ndërmjet veprave është evidente, 
porse lidhja më e fortë qëndron brenda sistemit të cikleve poetike. Shenjat 
e sistemit poetik shpërfaqen që te përmbledhjet e para. Kështu, te libri 
Bukuria e zezë, Musliu provon një sistem libri, por së pari strukturon  ciklet. 
Sistemi poetik ciklik e përcjellë tërë veprimtarinë e tij. Libri Bukuria e 
zezë krijon një lidhje të fortë në temë dhe në figurë me tri përmbledhjet e 
para, në mënyrë të veçantë me Lulëkuqet e gjakut (1966). Sidoqoftë,  libri 
Bukuria e zezë është sistem poetik referencial me poetikë plurale. Kështu,  
cikli i parë Loja me kohën në fushën e lulëkuqeve ndërtohet në shtatë njësi 
të lidhura tematikisht ndërmjet vete. Madje, për të qenë kjo lidhje edhe më 
e fortë formale, e shkrimit sistem, Musliu të gjithë titujt i shenjon me numra 
rendorë, duke iu vënë paranteza. Kjo është shenjë e varësisë së njësisë prej 
njësive të tjera, dhe të gjitha këto njësi prej titullit përmbledhës.

Ndërsa, pjesa më e madhe e librit të dytë strukturohet si sistem i cikleve 
me kod tematik e mitik, një sistem poetik i mbindërtuar nga rrëfimet, format 
dhe mitemat popullore. Lidhja është eksplicit si te cikli Balada dhe legjenda. 
Fillim e fund, librin Bukuria e zezë  e lidh edhe një sistem figurativ prej së 
cilit formësohet estetika moviste. 

Kjo strukturë provohet edhe te libri poetik Parabola, libër i cili i ka të 
gjitha shenjat kompozicionale të librit sistem, si: Karta e magjisë, Nata e 
Bartolomeut,  Parabola (1) ( në shtatë blej), Parabola (2), pastaj Molla e 
Afërditës, Princesha Dardana, Parti shahu dhe Vazhdimi i magjisë . 

Secili sistem cikli parqet sistemin e librit dhe në secilin sistem libri 
ruhet dëshira për sistem opusi. Sidomos kjo reflektohet te libri i fundit 
poetik Orfeiana.
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musa ramadani sistemin poetik e nis me Mëkatet e Adamit, riciklohet 
me Thirravaje dhe qarkohet me Mëkatet e Ha(e)vës. Kodi biblik dhe figura 
mitike është e shenjueshme që në tituj të këtyre dy veprave. Pavarësisht pse 
referencë ka Adamin dhe Evën, autori është i bindur se nuk ka ligjërim të 
pastër. Sistemi poetik i Musa Ramadanit njeh të gjitha shenjat retorike të 
sistemit poetik, si: opusin, librin dhe ciklin. 

Musa Ramadani brenda sistemit poetik ndërton një libër sistem, siç është 
libri Neurosis. Ky  sistem brenda sistemit të opusit, është sistem i mbyllur 
brenda sistemi të hapur. Si tip, ky sistem i takon sistemit autoreferencial, 
përderisa i referohet rrethanave të jetës së tij. Sistemin poetik e shkruan 
sipas një rendi jetësor, në 36 shkronja të alfabetit të shqipes e që konoton 
edhe me 36 dialogët e Platonit, prej nga kohëve të fundit po dekodohet 
ligjërimi konotativ filozofik.

Poezia e Musa Ramadanit për të qenë sistem me strukturë të fortë 
poetike plotësohet edhe me paratekste. Secila prej tyre bart vulën e shkrimit 
në sistem dhe secila nga këto paratekste lidhet me njësitë poetike. Njësitë 
poetike lidhen me situatat jetësore. Në këto njësi poetike përftohet një 
minifabulë  prej nga lëshon rrënjët lëngata neurotike. 

Libri Neurosis mund të lexohet edhe si një poemë brenda secilës autori 
shtreson rrëfimin në paratekste. Në këtë mënyrë, paratekstet lexohen edhe 
si njësi të vetme, sepse strukturohen në frymën prozaike. Në pjesën më të 
madhe janë paratekste proleptike ose nëse duhet t’i identifikojmë si figurë 
janë proleksa tipike, sepse paralajmërojnë përmbajtjen e njësisë  poetike të  
radhës.

Sidoqoftë, kërkesa e autorit është që të ndërtojë një libër model, një 
sistem model, për  një model jete. Kështu, Neurosis, duke qenë libër i 
tillë përfaqëson një sistem singular autoreferencial, i cili përfill poetikën 
numerike asimetrike.

Fill e fund, ndiqet jeta në sistem. Kështu ndërtohet poetika e jetës, të cilën 
tashmë pëlqejmë ta quajmë herë si autopoetikë, e herë si semiautobiografi.

adem gashi me librin poetik Lady mak(th)beth ndërton sistem poetik 
libri, një sistem i bukur ky, i menduar mirë në temë, figurë dhe në gjuhë. Si i 
tillë, sistemi poetik i Adem Gashit njeh tri rangje të prezantuara nga retorika 
e sistemit: librin sistem, ciklin sistem dhe gjuhën si sistem.

Në planin e referencës e tematikës, ai është sistem poetik singular. 



Në planin e komunikimit paraqet sistemin poetik plural, sepse përqafon 
poetikën plurale, sidomos në gjuhë dhe figurë. Thuhet sistem poetik singular 
në planin e referencës, sepse libri i nënshtrohet vetëreferencës ose ka një 
referencë personale, një kod tematik personal, se këndejmi edhe diskursi 
dhe figura janë personale.

Sistemi poetik i Adem Gashit përqafon një shkollë: shkollën shkodrane 
(Jezuite e Françeskane) dhe përfaqëson një poetikë, poetikën pluraliste.

 E para prezantohet  nga gjuha dhe  e dyta nga objekti, figura . 
Kësisoj, libri sistem ndjek një poetikë numerike, e cila nis nga parashenja 

e vet poetike, si titull dhe si përkushtim. Më tej, edhe një udhëzues i 
leximit sipas shenjave të poezisë moderne. Kështu nga vetë titulli Lady... 
dhe udhëzimi për doktrinën e dashurisë si mësime dashnije për të birin, 
njësitë poetike, ciklet, autori shfaq pretendimet për një projekt semiotik, që 
i përgjigjet një strukture poetike formale me synime që të funksionojë si një 
sistem unik: me gjuhë, stil dhe kod tematik.  

Libri hapet me një njësi poetike dhe mbyllet nga një  tjetër. Të  gjitha 
poezitë të tjera kanë të njëjtin titull: atë  të  ciklit, pavarësisht pse në  deftojs  
është prezantuar si titull vargu i parë i secilës njësi poetike. Si poezia hyrëse, 
ashtu edhe ajo përmbyllëse kanë një mikrofabulë provokative. Pasojnë tri 
ciklet e këtyre njësive poetike, si: Kur kollen malet me mjegull me nënshenjën 
(Gjâma eme), Humnera e orëve t’ankthit me në nëshenjën (Gjâma e saj) 
dhe Fundi ka me kjen nisa e re me nëshenjën (Mbas gjâmash).

 Zaten kjo mund të lexohet edhe si triadë në  tri variante: Dashuri, Jetë, 
Vdekje, që  ndjek tre breza njerëzish: fëmijëri-moshë e pjekur-pleqëri. Duke 
qenë një sistem mirë i organizuar, i përgjigjet edhe një poetike numerike, në 
atë  mënyrë  që  numri i njësive poetike reduktohet për 10. Kështu, cikli i 
parë ka 31 poezi, i dyti 21, i treti 11. Nëse do të  luanim me numra mistikë 
dhe zgjedhim numrat e parë ka një  renditje nga 3 deri në 1 ose anasjelltas 
nga 1 deri në 3. Kështu 3-shi prapë konoton me tre ciklet dhe trinomin e 
madh. Nëse lexohen numerikisht vetëm numrat e dytë, përherë del Njëshi, 
dëshmi kjo për një sistem të menduar mirë dhe të materializuar në të gjitha 
planet e komunikimit. Kjo poetikë numerike është vetëm një element që e 
përforcon konceptin e librit sistem dhe sistemit poetik në përgjithësi. 

Tutje, Gjâma eme, Gjâma e saj, Mbas gjâmash paraqiten edhe si 
tri nyje  të cilat e lidhin fort sistemin poetik të Gashit. Gjâma sinjifikon 
dhimbjen, jetën si një klithmë. Pas gjâmash, sinjifikon përjetësinë, një 
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riciklim fizik e metafizik prej ku fillon, mbaron dhe rinis prapë dashuria. Për 
të përforcuar paktin me sistemin dhe shkrimin në sistem, cikli i fundit ka 
një koherencë më të madhe tekstore. Autori përherë rimerr vargun e fundit 
të çdo poezie dhe fillon poezinë tjetër, duke ndjekur një kurs sistemik  me 
kohezion tematik e stilistik.

kujtim m. Shala, krijuesi i cili edhe shkruan për sistemet letrare, në 
mënyrë të veçantë për sistemet poetike, praktikisht këtë model shkrimi e ka 
realizuar në librin poetik Sagë. Kështu Saga e Kujtim M. Shalës është libër 
sistem, një sistem i materializuar, siç do të shprehej Rugova. Me Sagën e tij 
poetike, Shala ndërton një sistem poetik ciklik brenda librit sistem. Në këtë 
mënyrë, secili cikël poezish ka një lidhje të fortë ndërmjetvete dhe lidhja 
e poezive  përbrenda ciklit shenjon shkrimin sistematik dhe motivimin 
personal. Në ciklin dega, sistemi poetik formësohet nga e përgjithshmja 
te e veçanta, sipas një gradacioni drejt  esencës. Saga, përveç si shkrim në 
sistem, është një kërkim empirik drejt vetes. Ky kërkim empirik kalon nëpër 
nëntë shkallë drejt një figure eliptike, ku subjekti lirik, subjektin poetik e 
shndërron në një sistem figure. Kështu, kemi identifikimin e hapësirës, pastaj 
të vetes dhe e tëra kjo përmes shënjueshmërisë së titujve, duke ndjekur 
shkallët: Shqipëria, Veriu, Vendlindja, Shpija, Fryma, Në shtëpinë teme, 
Fëmijëria , Shpirti dhe Dega. Ky kurs poetik i ndjekur këtu, në retorikën 
e sistemit poetik njihet si kalim nga sistemi poetik referencial, në sistemin 
poetik autoreferencial edhe pse ky i fundit shenjon intencë  autoriale, sepse 
i përgjigjet edhe natyrës së shkrimit të deklamuar në titull. Po ashtu, ky 
kurs ndiqet edhe në ciklin e dytë, i cili nga figurat ambientale rrëshqet në 
figurat personale, sipas këtij rendi: Gjyshi, Gjyshja, Baba, Nëna, Unë, Ti,  
Ne. Sistemi poetik ciklik i Shalës brenda këtij libri sistem përfaqësohet  nga 
kjo formulë:

Cikli i parë: Dega - Hapësira 
Cikli i dytë: Saga -Jeta
Cikli i tretë: Zoti- Ideologjia 
Cikli i katërt: Efemera-Kujtesa 
Kështu, Saga e Kujtim M. Shalës është model i sistemit poetik 

referencial dhe autoreferencial, një sistem që lidhet me jetën, literaturën 
dhe kulturën.



ag apolloni me librin ZOMB ndërton sistem poetik libri në të gjitha 
planet e komunikimit.  ZOMB-i, duke  pasur një shtrirje të organizuar në 
nivel të sistemit poetik, meqë kemi të bëjmë edhe me një emërues formal, 
ditar me madrigale, e njeh procedurën e shkrimit sistematik. Libri në fjalë 
ka njëqind poezi, po aq sa ka këngë Komedia e Dantes.  Si i tillë është sistem 
poetik simetrik. 

Në fillim kemi parashenjën hyrëse Ouverture dhe poezinë Genesis, 
pastaj janë katër cikle si katër partitura madrigale, si: Valsi edenik, Sonatë 
dionisiane, Simfonia e sirenave, Requiem Erosit, për të përmbyllur 
me epishenjën Coda dhe poezinë Apocalypsis. Mbi këtë strukturë 
funksionalizohet edhe sistemi poetik, si një tetraktys muzikal brenda të cilit 
shtresohen kodet poetike, në mënyrë të veçantë kodi poetik mistik. Përmes 
këtij tetraktysi, autori, për të dëshmuar sistemin poetik thekson kodin mistik, 
sipas një saktësie matematikore, për të zbuluar dhe dekoduar simbologjinë 
e numrave, si 1+2+3+4=10.27 Në këtë mënyrë, kodi poetik mitik dhe kodi 
poetik mistik janë bashkudhëtarë dhe përbërësit kryesorë të librit sistem.

Shikuar në të gjitha kontekstet letrare kemi të bëjmë me një strukturë 
shkrimi që i përgjigjet matjeve dhe prerjeve të sakta si në strukturë, ashtu 
edhe në formë, për një libër si sistem poezish. Duke qenë i tillë, ky sistem 
poetik formësohet mbi kanone, të cilat shtrihen në dy skaje të mëdha; 
fillimin dhe mbarimin e jetës, brenda së cilës shpërfaqet dualiteti i madh 
erotik: mashkull –femër, në relacionin Unë–Ti. 

Kështu, duke shkruar për fillimin dhe mbarimin e jetës, dashurisë, ai 
shpërfaq biografinë tij transpersonale.

ZOMB-i është sistem poetik ideal, më tipiku në letërsinë shqipe të këtij 
fillimshekulli. Meqë madrigali nënkupton një lidhje me muzikën, Apolloni 
shkon një hap më larg sistemeve të tjera poetike: krijon sistem poetik 
intermedial, një sistem poetik të dyfishtë  me poetikë pluraliste.

27  Në autometatekstin e titulluar “Filozofia e kracionit” dhe të botuar në fund të 
librit, çështjen e harmonisë së tekstit të tij e shpjegon: “Tetraktysi fizik i “Zomb”-it është ky: 
titulli ka katër germa, poezia e parë (që kallëzon krijimin e harmonisë) ka strofa katërshe, 
libri ka katër cikle. Tetraktysi metafizik ka: katër personazhe–figura (unë+Ti+Sirena+z) 
dhe katër fusha dominante: poezia, muzika, filozofia dhe religjioni. Bile ekziston edhe tet-
raktysi kontekstual: libri u krijua për katër vjet resht. Më shumë kohë nuk i është dashur as 
Leonardos për “Mona Lizën”, as Mikelanxhelos për “Kapelën sikstine”,  f. 173
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Sistemi poetik dhe forma

Sistemin poetik të Lasgushit me kohë e kishte evidentuar Mitrush 
Kuteli, i cili pranonte formën si element primar të poezisë së tij, përderisa 
përmbajtjen e cilësonte si element sekondar. Siç e dimë, sistemi poetik 
lidhet më shumë për formën, strukturën sesa për përmbajtjen. Në anën 
tjetër, duke provuar mënyrën e lëçitësit model, Krist Maloki e vente në 
dyshim shkrimin kritik të Kutelit, njëkohësisht edhe poezinë e Lasgushit. 
Megjithatë, në kuadër të kësaj ‘fushate’, ai thoshte një të vërtetë të madhe 
për poezinë e Lasgushit, e cila i shkon për hulli mendimit për një sistem të 
veçantë poetik. Maloki ankohej se poezisë së Lasgushit i mungonte “...njajo 
vuajtje e përbashkët për kombin e vet. Lasgushi shkruen ndoshta bukur e 
pastër, porse vepra  e tijë nuk përmban asnjë paraqitje, asnjë fytyrë, asnjë 
ngjarje”.28 

Në këtë mënyrë, Maloki kërkonte një letërsi me përmbajtje nacionale, 
një letërsi të rastit (okazionale), e cila është antinomi e sistemit letrar, çfarë 
provonte sistemi poetik i Lasgushit. Elitist, sikur qe në koncept, Lasgushi 
përherë i deshi format dhe figurat poetike popullore. Megjithatë, ai ishte një 
kultivues i formave të ndryshme poetike, si: trioleta, poema sintetike, himni, 
balada, elegjia etj.

Poeti Sabri Hamiti është kërkues dhe njohës i formave të llojllojshme 
poetike. Kjo vërehet edhe në shkrimet e tij diskursive.  Forma e tij poetike 
është e përafërt me format letrare të shkollës moderniste, në mënyrë të 
veçantë me simbolistët francezë. Ndërsa, duke qenë lexues sistematik i 
Lasgushit, ai  deshi vargun e matur, e herë-herë të thyer në gjuhë e figurë. 
Sidoqoftë, Hamiti mbetet klasik i poezisë bashkëkohore shqipe.

Sistemi poetik i Musa Ramadanit, konkretisht libri sistem Neurosis, 
mund të lexohet edhe si një autobiografi poetike me strukturë poeme. 
Brenda kemi format voko-vizuale, të cilat i japin konotacione intermediale. 
Pastaj, trajtat poetike eksperimentale, aty ku mungon e zeza mbi të bardhën, 
si te poezia e cila bart shenjen B. Gjithashtu, format prozaike në trajtë 
paratekstesh, e që funksionalizojnë minirrëfimet autobiografike, së bashku 
me poezitë voko-vizuale, të cilat kërkojnë lexuesin semiotik, përfaqësojnë 
tipik forma poetike mikste-intermediale. 

Kështu, sistemi poetik i Ramadanit është medium i formave letrare 
28 krist maloki: A asht poet Lasgush Poradeci, në Oriental apo Oksidental, Plejad, 
Tiranë, 2003



mikste e minimaliste, voko-vizuale, eksperimentale e intermediale. 
Edhe sistemi poetik i Gashit funksionon si një poemë dhe tekstet 

poetike mund të lexohen edhe si poezi të veçanta. Megjithatë, duke qenë 
një sintezë e madhe poetike, aty gjenden format, si: soneti, elegjia, odja,  
përmes të cilave përvijohet ligjërimi idiomatik. Lady mak(th)beth është libër 
i organizuar mirë kompozicionalisht, një variacion poetik që na çon te një 
arkitekst i njohur, si temë dhe objekt; te një shkollë, si stil dhe ligjërim. 
Tutje, edhe te një qark poetësh modernë, të cilët shkruajnë për kënaqësinë e 
vet, kënaqësinë e tekstit dhe të lexuesit. Kështu, Gashi ka dhënë një formë 
letrare të përkryer në të gjitha variantet e mundshme. 

Në anën tjetër, Ag Apolloni është sintetizues i formave të ndryshme 
poetike dhe kreator i figurave letrare. Sinteza e formave i përgjigjet 
erudicionit të autorit dhe kalitjes së tij si lexues model i teksteve të zgjedhura 
letrare, kështu që temave, ideve, motiveve personale më lehtë iu jep formën 
përkatëse. 

Apolloni ka zgjedhur formën, pastaj ka inkuadruar figurën. Figura e 
bën poezinë formë mbi format artistike. Kur figura është e natyrës mitike, 
atëherë ka karakter identifikimi; synon të identifikohet me subjektin lirik, 
ose me objektin poetik. Në poezinë e Apollonit, figura është strukturë, 
forma strukturim. Që të dyja librin ZOMB e shndërrojnë në një sintezë të 
madhe të formave letrare. Apolloni zgjedh e merr nga të gjitha format letrare 
elemente të cilat mund të funksionojnë natyrshëm në strukturën e poezisë, 
përherë duke e ruajtur dhe çmuar nderin e kësaj nazeqareje. Nga proza merr 
fjalët dhe frazat, rrëfimin, por edhe figurën; nga drama merr personazhet dhe 
dialogun, dramaticitetin dhe pjesët dramatike (pamjet), duke i provuar dhe 
gërshetuar të gjitha llojet brenda formës poetike, njëkohësisht për t’i kultivuar 
të gjitha llojet e poezisë, si: haikun, idilin, këngën, himnin, serenadën, 
epitalamin, ditirambin, apasionatën, kasiden, romancën, upanishaden, 
ninullën, psalmin, divanin, gazelin, rubainë, sonetin, baladën etj. Mbi të 
gjitha, sistemi mban shenjen ditarit të madrigaleve, një komunikim ky edhe  
ndërformal. 

Përmbledhtas,  sistemi poetik te këta autorë paraqet formë unifikuese, 
koherente e kohezive.
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Sistemi poetik dhe gjuha

Çdo shmangie nga norma është stil, thoshte Barti. Në pjesën më të 
madhe autorët e sistemeve poetike i shmangen normës gjuhësore, natyrisht 
për qëllime stilistike. 

Kështu, sistemi poetik i Dantes ndërtohet mbi dialektin fiorentin dhe 
qëllimisht formësohet mbi gjuhën vulgare (lingua vulgaris), e afërt me 
gjuhën e folur. Ky fakt e bëri edhe më të lexueshme Komedinë hyjnore. 
Edhe Petrarka sistemin e tij poetik e emërtoi Fragmente në gjuhën vulgare 
dhe e shkroi qëllimisht në dialekt, sa për t’ua plotësuar dëshirën damave dhe 
të rinjve, për të cilët  thuhej se gjuha toskane ishte në trend.

Përjashto Lasgushin, i cili përveç figurës, në sistemin e tij poetik e vë 
në funksion toskërishten e përpunuar me fjalë dhe sintagma të reja, qoftë 
për hir të strukturës, po aq edhe për hir të muzikalitetit. Ajo më shumë është 
e folme e autorit e mishëruar me gjuhën popullore. Njësitë poetike kanë 
lidhje sintagmatike njëra me tjetrën, të cilat përfundimisht shndërrohen në 
një metaforë të madhe sintagmatike.

Hamiti vë në funksion sintagma e fraza të afërta me gjuhën e folur,  
përgjithnjë në funksion të leximit e të përqendrimit. Hamiti shkruan edhe në 
standardin e shqipes, por qëllimisht gjuha e tij herë - herë  është në dialekt- 
varianti i kosovarishtes. Hamiti, përveç studimeve akademike letrare, në 
fiksion është ithtar i gjuhës së nanës.  Idioma kulturore te Hamiti ashtërohet 
dhe shtrihet kudo në jetë dhe në vepër.

Për dallim nga të tjerët, Hamiti,  në funksion të gjuhës ndërton figurën 
vulgare, paradoksin e madh, i cili përsëritet dhe shkrihet në sistem. Kjo 
është pjesë e vetëdijes krijuese, e sistemit poetik dhe figurativ. ‘Vulgariteti’ 
i tij, në kuptim klasik të gjuhës,  është shpërthim që përmbys mite e trajta të 
vetëkënaqësisë. Ai doli kundër skemës. Kështu ‘vulgariteti’ i gjuhës së tij u 
cilësua si diskurs i ashpër, madje herë–herë në diskusione të ndryshme edhe 
u  ekskomunikua.  Në përgjithësi,  gjuha e Hamitit është vetëreflektuese, 
multifonologjike. Kjo e bën sistem më unifikues në formë dhe në strukturë.  

Adem Gashi idiolektin e sistemit të tij poetik e ndërtoi duke 
funksionalizuar gegërishten sa si funksion stilistik, po aq edhe si kërkim 
të shkollës letrare  shkodrane: Tue pas këndue Mjeden, Fishtën e Koliqin. 
Në këtë mënyrë, gjuha e poezisë së tij është gjuhë e arketipave popullorë, e 



ngjeshur me variante të idiomave autentike, me leksikun dhe frazeologjinë 
gojore. Prova të tilla të shkrimit të poezive në dialekt ka pasur edhe nga 
autorë të tjerë, por më mirë se kush Gashi e ka kaluar këtë sprovë të madhe, 
duke mbetur përherë brenda gjuhës së poezisë. 

 Në anën tjetër, Saga e Shalës, provon shkrimin në dialekt dhe 
në standard. Ndonjëherë, për hir të lexuesit, autori brenda sistemit vë 
përballë dy variantet gjuhësore: në njërën faqe tekstin gegërisht dhe në 
tjetrën standardin. Sidoqoftë, dialekti është tipik në frymën ambientale e 
të përjetësisë, për faktin se rrozullimi po të kthehet në standard, nuk e ka 
emocionin sikur te vargu: Ruzullimi vorr bahet.

Po ashtu, sistemi poetik i Ag Apollonit, fillim e fund i përgjigjet 
vulgaritetit klasik të gjuhës me shenja të variantit të kosovarishtes. Apolloni 
udhëhiqet me parimin se poeti është i licensuar për ta shkelur standardin.29 
Mbase kjo licensë i krijon mundësinë që të jetë më autentik dhe përpunues 
më i madh i  gjuhës poetike. 

Kështu, bazuar në funksionin e saj letrar, si gjuhë e letërsisë, tash e 
përgjithmonë mbroj idenë se gegërishtja sa është gjuhë e dëshmisë, po aq e 
sensualitetit dhe e patosit të lartë. 

Sistemi poetik dhe figura

Të gjitha vargjet janë fragmente të një poeme të madhe, thoshte Borhesi. 
Po ashtu, Lasgushi pohonte se asnjë tekst nuk është origjinal. Në planin e 
sistemeve poetike, sistemi poetik plural e afirmon këtë teoremë. Ky model 
është hapur dhe komunikon me tekste të tjera, qoftë përmes temës, qoftë 
përmes strukturës, qoftë në planin e ideve, po ashtu edhe në atë të figurës. 
Parapëlqejmë që planin e fundit ta njohim si interfigurë e që përfaqësohet 
bukur në poetikën pluraliste.

Mirëpo, a mund të themi që kemi të bëjmë me  modelin inter te sistemi 
poetik singular, p.sh. siç  ndodh te poezia e Lasgushit ose e Sabri Hamitit?

Sistemi poetik me poetikë singulare duket të jetë më autentiku. 
Ndonëse, sistemi poetik i Lasgushit dhe i Hamitit komunikojnë me sisteme 
të tjera si në planin e formës, ashtu edhe në atë të figurës. Në planin e 
formës, njohin organizimin versifikativ sistemik në të gjitha planet. Ndërsa, 
29  Ag Apolloni: idem, f. 174
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në rrafshin e figuratikës lidhja është më eksplicite dhe sprovohet përmes 
estetikës moviste. 

Kështu te Bodleri kemi Lulet e së keqes, mërzinë e zezë, te Lasgushi 
Bukuria llaftare, dhembje e zezë dhe mall i zi, te Hamiti Lulet e xhenetit, 
lulet e egra dhe bukuria lotuese, te Musliu  Krizantemat, bukurinë e  zezë 
dhe hini, te Çapriqi Lulet e akullta dhe vrasësit e bukur, te Gashi Dashuninë 
e zezë terri dhe hini, te Shala fillimisht kemi mërzinë e zezë dhe së fundmi 
frymën e zezë. Ndaj kemi tri shkallë kryesore të figurës: Lasgushi-bukuri 
llaftare, Hamiti-bukuri lotuese, Musliu- bukuri e zezë, e që shenjojnë  një 
figurë  tredimesionle.

Te Lasgushi çdo tekst poetik shënjon një metaforë të zgjeruar, universale. 
Figura kosmogonike lidhet që në kryetituj, e deri të vargjet e ndryshme. 

Te Hamiti, simboli e elipsa bashkudhëtojnë për të krijua paradokse të 
llojit të veçantë. Në planin e strukturimit dhe të figurës, Lasgushi afrohet 
deri diku me Bodlerin. Hamiti në planin e figurës me Bodlerin, e në planin 
e strukturimit me Lasgushin dhe herë-herë në planin e sistemit të ideve me 
strukturën trinike të Dantes: Lindja, Jeta dhe Vdekja, porse përherë duke 
pasur parasysh ‘tmerrin’ e Malarmesë përballë letrës së bardhë, ndaj është 
krijuesi më sistematik në letërsisë shqipe. Më këtë parim krijues, autori hap 
shtigje të mëdha edhe në fushën e shkrimeve diskursive. 

Te sistemi poetik i Ramadanit, pavarësisht kontekstit të jetës, subjekti 
lirik kurrë s’e braktisë figurën. Përderisa në paratekste kemi figurën e prozës 
(metoniminë), në njësitë poetike kemi figurën e poezisë (metaforën). Tutje, 
ironinë për jetën, elipsën për filozofinë, përsëritjen për theksimin emocional, 
apostrofën për objektin poetik. Figura dominante bëhen ironia dhe proleksa. 
E para përfaqëson qëndrimin, e dyta qëllimin.

Adem Gashi ndërton figurë personale me bazë figurat referenciale, siç 
është apostrofi përderisa ka një lady si objekt poetik, e cila i lidh njësitë 
poetike në një bosht tematik. Figurat e diskursit popullor bëhen figura të tij 
personale.

Sistemi figurativ i Shalës shtrihet nga figurat ambientale te ato 
personale. Figurat ambientale bartin shenjat e shkollës e të frymëzimit, 
përderisa shenjat e personale bartin shenjat e jetës dhe të empirisë. Secili 
titull shenjon figurën,  ka referencën e vet p.sh. Mretënesha- të bukurën, 
Gjyshi– rrëfimin dhe fundin e rrëfimit të jetës, Gjyshja- kujtesën dhe 
heshtjen; Baba-dashurinë, Nëna–heshtjen, Unë-esencën etj. Në diskurs dhe 



figurë, Shala mbetet eliptik: ai krijon një elipsë të madhe poetike.
Te Apolloni titujt janë dhënë të figurshëm. Kur kjo nuk ndodh, atëherë 

kemi të bëjmë me një përcaktues lloji, e që në përgjithësi është një fjalë, 
emër, simbol. Në këtë mënyrë, poezia e Apollonit është një çerdhe ku 
gëlojnë të gjitha figurat stilistike, të cilat çojnë drejt kuptimeve shumëfishe 
dhe zbulojnë kuptime të fshehura, e që shfaqen dhe do të rishfaqen pas çdo 
leximi e rileximi.  Apolloni vë në funksion të përhershëm  apostrofën, shenjë 
kjo e madrigaleve muzikale. Gjithashtu, secila figurë e tij letrare përfaqëson 
një minifabulë dhe një imazh për dashurinë.

Përfundim

 Teksti poetik është sistem tekstesh poetike të llojllojshme, varësisht 
prej estetikës që e funksionalizon autori. Nga kjo rezulton konstatimi se 
teksti letrar është një sistem autonom,  cili qëndron jashtë sistemeve të 
tjera sociologjike. Letërsia shqipe, ndonëse vonë, fatmirësisht i njohu dhe 
i kultivoi brenda saj modelet e ndryshme të sistemeve poetike. Kështu, në 
planin e komunikimit dhe strukturës kemi sistem poetik të hapur dhe të 
mbyllur; në planin e sistemimit dhe të strukturimit, sistem cikli, sistem libri 
dhe sistem opusi; në planin formal e kompozicional kemi sistem poetik 
simetrik ose sistem poetik me poetikë ekzakte; në planin e referencës dhe 
kodeve tematike kemi sistem poetik referencial me poetikë plurale dhe 
sistem poetik autoreferencial me poetikë singulare, ndërsa në planin e 
formës sistem poetik klasik, mikst e intermedial etj. 

Autori i sistemit/eve poetike në letërsinë shqipe në pjesën më të madhe, 
ashtu si në fille të kësaj poetike, synon të jetë nga stili dhe forma elitist, 
ndërsa nga gjuha popullor. 

 lasgushi e hamiti janë autorë të sistemeve të mëdha poetike. 
Lasgushi i këndon jetës, Hamiti jetës dhe letërsisë. Sistemet poetike të këtyre 
dy autorëve njohin dhe provojnë sistemin ciklik - unazor të ngritur në sistem 
opusi, të hapur si në planin e  komunikimit, ashtu edhe në atë të arkitekturës 
letrare. Për dallim nga pararendësi i tij, Hamiti, me Trungun ilir, provon 
edhe një sistem të veçantë brenda sistemit poetik të opusit. Definitivisht, si 
edhe pararendësi i tij, Hamiti mbetet autori i sistemeve të mëdha poetike 
letrare.

 musliu e ramadani njohin librin si sistem dhe synojnë sistemin 
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poetik të opusit. Musliu, në planin e figurës krijoi një sistem poetik plural, 
Ramadani sistem poetik singular dhe plural. Që të dy këta autorë ndërtojnë 
sisteme letrare mbi mitet dhe figurat e literaturës e të kulturës. Sidoqoftë, 
Ramadani për nga forma është më eksperimental, pëlqen format mikste 
minimaliste vizuale, prandaj edhe kërkesa për një sistem poetik intermedial 
është justifikueshme. Përfundimisht, Musa Ramadani është prijësi dhe 
përfaqësuesi i poezisë mikste voko-vizuale në letërsinë shqipe.

  zeqo e Çapriqi  krijojnë sisteme poetike figurative. Figura te këta 
dy autorë ka karakter iterativ.  I pari  funksionalizon figurën e Meduzës, i 
dyti- figurën  e Ujit. Po ashtu, Çapriqi krijon një sistem me poetikë numerike 
asimetrike, në 36 njësi poetike, aq sa ka Neurosisi i Ramadanit.

  gashi e  Shala përfaqësojnë  sisteme poetike të ciklit dhe të librit. 
Që të dy  janë të vetëdijshëm se loja me gjuhën është esencë e letërsisë. 
Poezia e tyre është një hapje ndaj shkollave dhe përvojave letrare. Gashi 
përfill poetikën numerike asimetrike, ndërsa Shala sipas një gradacioni 
shkon drejt hapjes së figurave personale me ato ambientale dhe pëlqen 
variantet poetike.  Gashi, me librin Lady Mak(th)beth, paraqitet një veriak 
i lindur, një gegë i kultivuar, i cili gjuhën e sheh si referencë dhe mision të 
mundshëm letrar. 

 ag apolloni ndërton një sistem poetik model me poetikë ekzakte. 
Sistemi poetik i tij mbetet i hapur në planin e ideve dhe strukturave. Siç thotë 
edhe vetë autori, ky është një libër maket na krahasim me Zomb-in që do 
ta shkruaj. Duke qenë nga forma i shënjuar si tip madrigali,  ai nënkupton 
edhe sistemin intermuzikal  e intermedial. Sistemi poetik i Apollonit është 
modeli më i mirë ku poezia dhe muzika lidhen fort njëra me tjetrën. 

 Sistemi poetik është rend shenjash letrare e interletrare, i cili 
konstituon autorin model dhe lexuesin implicit. Duke qenë shenjë e vetëdijes 
për letërsinë, sistemi poetik është shenjë  e modernitetit dhe avancimit të 
literaturës, shenjë e kulturës së leximit dhe shkrimit letrar në përgjithësi. 
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lEXimi dhE Shoqëria ShqiPTarE1 
Leximi i një çfarëdo teksti është një çështje e cila trajtohet vazhdimisht 

në çdo shoqëri. Çdo shoqëri dhe çdo kohë ka një mënyrë të veçantë leximi. 
Edhe leximi, sikurse shkrimi, në të kaluarën ka gëzuar statusin e dijes së 
destinuar vetëm për një grup të vogël njerëzish, kryesisht elitë sunduese 
apo klasë priftërinjsh. Me modernizimin e shoqërisë edhe leximi humbet 
privilegjet dhe shndërrohet në mundësi të çdo njeriu. Nuk është shkenca 
e as letërsia ajo që ka prirë në këtë proces të liberalizimit të leximit, po në 
radhë të parë është gazetaria. Në vitet 1840 idealistët e mëdhenj të biznesit 
gazetar kanë bërë planet e para për pushtimin e globit me rrjete telegrafike 
në mënyrë që të bartnin lajme dhe të dhëna të tjera në të katër anët për 
një kohë të shkurtër. Kjo është koha kur për herë të parë në historinë e 
njerëzimit shtypen gazeta deri në një milion ekzemplarë, dhe hera e parë 
(mbase edhe e fundit!) kur shkruesit në këto gazeta, le më botuesit, u bënë 
milionerë. Në botën bashkëkohore ka ndodhur edhe një revolucion tjetër 
që ka thyer çdo kufi të mundshëm parashikimi: leximi digjital. Qysh në 
dekadën e fundit të shekullit XX njerëzit kanë mundur të lavdërohen se nuk 

1  Kjo ese është shkruar mbi diskutimin e Bajram Kosumit me shkrimtarët e 
Vlorës, mbajtur më 13 gusht 2010, në Shoqatën Kulturore Think.
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Bajram Kosumi   (Dardanë, 1960) 
ka kryer studimet për Letërsi dhe Gjuhë 
Shqipe në Universitetin e Prishtinës, ku 
ka magjistruar dhe doktoruar. Në mars 

të vitit 1981 bëhet një nga liderët e Pranverës Studen-
tore, për çka gjykata komuniste jugosllave e dënon me 
15 vjet burg. Në fund të vitit 1990 e përfshin amnistia 
e përgjithshme dhe lirohet nga burgu. Pas burgut e va-
zhdon aktivitetin në letërsi, në publicistikë dhe në poli-
tikë. Më 2005-2006 ka qenë kryeministër i Kosovës.  
Përveç shumë artikujve e studimeve të botuara në re-
vista të ndryshme shkencore, ka botuar këto vepra le-
trare: Fjalor i barbarëve (poezi, 2000), Lirika e Fishtës 
(studim, 2004), Letërsia nga burgu (studim, 2006) etj. Bajram Kosumi 



kanë më nevojë për biblioteka sepse çdo libër mund ta gjejnë në kompjuter 
dhe sa herë të duan mund ta hapin ekranin e tij e të lexojnë cilindo libër. 
S’ka se si të paramendohet një përhapje më e madhe e leximit. Lakorja e 
leximit ka arritur majën me tekstet digjitale, dhe tashmë nuk ka ku shkon më 
lart, po në përputhje me ligjet e fizikës, mund të anojë poshtë.

 
leximi si faktor kulturor

Në vitet tetëdhjetë, si studentë të etur për dije në Prishtinë, kur donim 
ta lavdëronim një shoqëri [popull, komb a klasë], e lidhnim me leximin. 
“Gjermanët janë komb i kulturuar sepse ata lexojnë shumë! Lexojnë në tren, 
në autobus, nuk lënë një minutë t’u kalojë kot! “, thoshte njëri. “Libri në 
Francë botohet në miliona ekzemplarë. Edhe një i ri apo një plakë, deri sa 
pret në stacionin rrugor të autobusit apo të tramvajit, lexon një gazetë apo 
një libër!”, thoshte tjetri.

Me këso paragjykime ne vlerësonim ata që lexonin. Kosova ishte pak 
a shumë një vend i mbyllur e i izoluar, sidomos për syrin e një studenti të 
Universitetit të Prishtinës. Duke vlerësuar (më drejt të themi- paragjykuar) 
një shoqëri si të kulturuar apo të pakulturuar në bazë të kriterit të leximit, 
ne i bënim procesit të leximit vlerësimin parësor dhe më të rëndësishëm. 
Leximi parësisht është një faktor kulturor. Vetëm shoqëritë e kulturuara 
e të qytetëruara lexojnë. Shkrimi dhe leximi janë shenja themeltare të 
qytetërimit.

Përmasa e dytë e leximit: faktor ekzistencial

A ka leximi edhe ndonjë përmasë tjetër, që është më e thellë, më 
rëndësishme e më rrjedhëse se sa të qenit faktor kulturor?

Historia na mëson se shoqëritë që lexojnë mbijetojnë. Përplot grupe e 
fise njerëzish  kanë vazhduar për shekuj të tërë të jetojnë në të njëjtën gjendje 
të egërsisë e të primitivitetit dhe tradita e tyre është përmbledhur vetëm në 
trashëgiminë gojore. Syri dhe mendja jonë nuk mund ta pranojnë faktin se 
edhe sot, në epokën digjitale, disa fise në Amazonë jetojnë ende epokën e 
egërsisë. Në anën tjetër, perandoritë e lashta nuk mund të paramendohen 
pa shkrues dhe komentues të teksteve. Shkruesi antik është autori modern, 
ndërsa komentuesi antik i tekstit është lexuesi modern. Sapo perandoritë 
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janë formuar kanë mbledhur rreth vetes shkrues e komentues dhe kanë 
krijuar shkolla për  shkrim e lexim. Ekzistenca, forca dhe dominimi i këtyre 
perandorive nuk ka mundur të zhvillohet edhe pa kategorinë e shkruesve e 
të lexuesve. Por ka edhe shembuj paradoksalë: populli fenikas e ka zbuluar 
alfabetin, pra kanë krijuar traditën e leximit, por kanë humbur diku nëpër 
histori. Megjithatë, edhe rreth tre mijë vjet pas zhdukjes së tyre, në dekadën 
e parë të shekullit XXI ne po i përmendim. Do të thotë ka mbijetuar ndikimi 
i tyre në shoqërinë njerëzore.

Përveç marrjes së informacionit, proces ky që në shoqëritë moderne 
ndodh kryesisht përmes leximit dhe komunikimit audio-vizual, leximi është 
burim i pashtershëm edhe për krijimin e data bazës së njeriut. Leximi krijon 
tërësinë e informacionit nga e kaluara, e sistemon dhe e ruan atë që është 
e vlefshme për secilin person veç e veç. Pa këtë data bazë nuk mund të 
paramendohet asnjë zhvillim dinamik i individit dhe i një shoqërie në kohët 
moderne. Paramendojeni një kritik të letërsisë ose një gazetar, apo edhe 
një psikolog që futet në një forum digjital diskutimesh pa një databazë të 
fortë. Kështu, kjo tërësi e sistemuar informacioni, të cilën po e emërtojmë 
jo pa qëllim me një nocion kompjuteri- databazë, bëhet e domosdoshme për 
çfarëdo zhvillimi të individit e të shoqërisë.

Duke pohuar se leximi është i domosdoshëm për çfarëdo zhvillimi të 
individit e të shoqërisë, ne në fakt po përkufizojmë një përmasë të re të 
leximit: leximi është faktor ekzistencial për një shoqëri. Mund të ketë shoqëri 
të lexueshme e cila edhe zhduket, si në rastin e fenikasve, por nuk mund të 
ketë një shoqëri të palexueshme me një dinamikë të madhe zhvillimore.

Jo rrallë dëgjojmë se si një plak lexon shumë vetëm sa për ta mundur 
kohën e pleqërisë. Një pensionist lexon për ta mundur monotoninë e jetës. 
Pra, ai lexon për të mbijetuar. Por, është një shembull tjetër që e argumenton 
leximin si faktor ekzistencial. Ky shembull lidhet me letërsinë nga burgu.

Derisa lexoja letërsinë nga burgu, të botuar e të pabotuar, një nga temat 
më të shpeshta që e kam hasur, qoftë në poezi, në eseistikë, apo në letrat 
private etj., ka qenë leximi. Leximi është shndërruar në një rit thelbësor e 
me rëndësi të lartë për të burgosurin politik shqiptar. Ai është shndërruar në 
faktor ekzistencial për të: ai ka lexuar pafundësisht vetëm për një qëllim: 
për të fituar mbi dënimin dhe mbi burgun e rregullat mbytëse të tij. Vetëm 
përmes leximit i burgosuri do të pajisej me diçka që është më e fortë dhe 
më e shenjtë se dhuna e ligjit të përçudnuar komunist. Te kjo letërsi edhe 



shkrimi ka pasur përafërsisht këtë përmasë ekzistenciale: shkrimi (letërsia 
nga burgu) është një mesazh që të burgosurit e kanë bërë për botën e të 
gjallëve. Ky është një proces i komunikimit të dy botëve të ndryshme, dhe 
ky komunikim përmes shkrimit ka qenë vula e vërtetësisë së komunikimit. 
Pra, ka ndodhur një proces i komunikimit i cili është vulë se të burgosurit 
janë gjallë. Tashmë e kam përmendur në një shkrim tjetër rastin e Musli 
Kosumit dhe letrave të tij të dashurisë që i shkruan gruas së tij nga burgu. 
Janë ato letra që e mbajnë atë të pathyeshëm në burg. Visar Zhiti e ka një 
tregim tjetër shumë interesant te romani i tij Ferri i qarë (2002). Atje, të 
burgosurit e Spaçit fshehin në një tavan gjërat e vlefshme, të cilat duan t’i 
ruajnë më gjatë. Në ata thasë ata fshehin edhe libra, shpesh edhe të ndaluar 
nga censura e burgut. Por ata i fshehin dhe i ruajnë për vite të tëra edhe 
me kushtin që po të zbulohen mund të dënohen edhe më ashpër. Cili është 
ai motiv që mund ta shtyjë një të burgosur ta ruajë një libër të fshehur me 
kushtin që mund të dënohet për të nëse ia zbulojnë? Pa dyshim, nuk ka asnjë 
motiv tjetër, përveç motivit ekzistencial që lidhet me leximin.

Leximi e shpëton individin nga degradimi e shkatërrimi.

historia e leximit në kulturën shqiptare

Ka disa modele leximi në kulturën shqiptare. Me librin e parë shqip, 
Mesharin (1555) e Buzukut, lidhet edhe lexuesi i parë i deshifruar. Dhimitër 
Shuteriqi dhe studiues të tjerë kanë identifikuar emrat e priftërinjve të 
shënuar në ledhore të Mesharit me emra të vërtetë personash. Këtu, e 
deri te Rilindja Kombëtare kemi të bëjmë me një model të njëtrajtshëm 
leximi: informacioni bartet nga personi A te personi B, me disa premisa 
iluministe [informacioni bartet nga personi A te personat B, C, D, E etj., te 
tekstet filobiblike]. Gjatë periudhës së Rilindjes Kombëtare ndërron modeli 
i leximit shqip: informacioni bartet nga personi A te personat B, C, D, E 
etj. Ky model paraqet karakterin iluminist e social të leximit. Vetëm gjatë 
viteve ’30-’40 të shekullit XX leximi krijon një model më kompleks: leximi 
shndërrohet në hulumtim e në zhvillim të ideve, pikëpamjeve e të vizioneve 
për të ardhmen e kombit, të shoqërisë e të individit. Kjo është periudha më e 
pleksur e kulturës shqiptare, kur më shumë se asnjëherë në opinionin publik 
shqiptar qarkullojnë shumësi idesh, konceptesh e vizionesh për të ardhmen. 
Për herë të parë leximi shndërrohet në faktor ekzistencial. Mbas Luftës së 
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Dytë Botërore leximi në shqip kthehet përsëri te modeli iluminist dhe merr 
përmasat e propagandës: informacioni bartet nga personi A te personat B, C, 
D, E etj., por është informacion i paragjykuar si imponim.

Mbas rënies së komunizmit në Shqipëri (1992) dhe çlirimit të 
Kosovës (1999) leximi mbijeton ledhoreve të shoqërisë. Kjo është koha 
e mbisundimit të CD-ve, të video game-ve dhe të facebook-ut. Lavdërimi 
për leximin e librave në kompjuter në shoqërinë shqiptare merr përmasa të 
groteskut: leximi elektronik sundohet nga komunikimi audio-vizual dhe ai 
me përmbajtje argëtuese.

leximi dhe klasa politike shqiptare
 
Pyetja thelbësore që duhet të shtrohet sot është: sa lexohet sot në 

shoqërinë shqiptare, në veçanti në Kosovë?
Asnjë analizë dhe asnjë hulumtim nuk ka dhënë një përgjigje pozitive. 

Të gjithë parametrat janë dëshpërues: lexohet shumë pak.
Mund të përmendim disa faktorë që ndikojnë në leximin e vogël, si 

tradita e varfër e leximit, varfëria e përhershme e shoqërisë shqiptare, krijimi 
i vonë i shtetit të parë shqiptar etj. Në kohën e sotme kompjuteri dhe leximi 
i librit apo i gazetës ende nuk kanë gjetur mirëkuptim. Një gazetë mund ta 
lexosh pa ndonjë problem, poende me disa përparësi, në formën digjitale, 
por me librin puna qëndron më ndryshe. Së pari, jo të gjithë librat janë 
edhe në formën digjitale. Së dyti, edhe po të mos ekzistonte pengesa e parë, 
leximi në formën digjitale dallon nga leximi në letër. Janë bërë një varg 
hulumtimesh për leximin digjital dhe përfundimet janë pesimiste (Jakob 
Nielsen në www.useit.com, datë 1 tetor 1997, artikulli “How Users Read 
on the Web”). Pothuajse asnjë lexues digjital nuk e lexon tekstin në tërësi, 
por kalon nëpër të: lexon fillimin, kalon disa radhë, lexon edhe ndonjë fjali 
tjetër, pastaj lexon fjalinë e fundit, dhe kështu, ai kërkon gjërat kryesore në 
tekstin digjital, por nuk e lexon të tërin. Poende, Nielsen i ndërron edhe vetë 
nocionet lexim e lexues: lexuesin e quan user, nga anglishtja e që në shqip 
d.m.th., përdorues, ndërsa leximin e quan skanim (“they scan the page”). Jo 
pa një ton cinik është propozuar përshtatja e gjuhës së shkruar veçanërisht 
për kompjuterin, krijimi i një sintakse të re të veçantë për këtë lexues të 
pavëmendshëm (Riccardo Stagliano, Gazetaria 2.0, 2004, f. 63).

Pyetja “sa lexohet sot?” nuk e tregon vetëm përmasën kulturore 



të shoqërisë shqiptare, po në përputhje me përmasën ekzistenciale të 
leximit, kjo pyetje mund të shtrohet edhe në formë tjetër: sa e ndikojmë 
të ardhmen ne, pjesëtarët e kësaj shoqërie? Nëse leximi nëpër histori ka 
qenë faktor ekzistencial, nëse ai shërben për të krijuar një databazë për 
synimet e ardhshme, leximi është investim i sigurt në ardhmëri. Sa bëhet 
ky investim në shoqërinë shqiptare? Nëse duam ta shndërrojmë këtë pyetje 
edhe më tej në çështje politike, ajo do të formësohej kështu: sa investojnë 
qeveritë shqiptare në leximin e librit? Sa investojnë në përhapjen e tij? Sa 
e subvencionojnë botimin e tij? Sa janë të interesuar qeveritë për botimet 
kapitale, si enciklopeditë e fjalorët e ndryshëm, të cilët janë librat më 
iluministë?

Nuk besoj se dikush mund të ketë një përgjigje optimiste në gjithë këto 
dhe në pyetje të tjera të ngjashme. Gjendja është edhe më e mjerueshme se 
sa po e paraqesim. Vetëm në këtë vit, më 2010, në hapësirën shqiptare është 
hequr ngarkesa doganore nga libri që hyn në Kosovë. Duke mos investuar në 
botimin, përhapjen dhe leximin e librit, klasa politike shqiptare po e dënon 
veten. Kështu, mosleximi është shndërruar në standard jo vetëm për qytetarin 
mesatar, por edhe për vetë klasën politike. Si pasojë e mosleximit të duhur, 
klasa politike shqiptare e ka varfëruar politikën, duke mjegulluar vizionin 
dhe qëllimin e largët të saj, duke e shndërruar politikën në makiavelizëm 
të bastarduar, në makinacione meskine për pushtet, për dominim dhe për 
para.

Se çka do të thotë për një shoqëri ekzistimi i një klase udhëheqëse 
politike pa vizion të qartë, dhe në vend të saj, me gjenerozitet habitës për 
makiavelizëm, apo për bizantinizëm, si është më tradicionale në hapësirën 
shqiptare të shenjohet kjo prirje politike, kjo është një çështje tepër e 
rëndësishme, por jashtë kufijve të kësaj eseje. Në vend të përgjigjes dhe të 
përfundimit mund të bëhen një varg pyetjesh të tjera në vorbullën e këtij 
diskutimi. Cili është interesi i shoqërisë sonë në arsim, në energjinë elektrike, 
në turizëm, në infrastrukturë rrugore...etj.? Cili është roli i shqiptarëve në 
dhjetë apo në njëzet vjetët e ardhshëm në Ballkan e në Evropë?

Pyetjet e tilla duken teorike, por në të vërtetë janë shumë praktike, 
janë esenciale për kulturën ekzistenciale të një shoqërie. Leximi, në cilën do 
formë të tij, dhe ekzistenca e shoqërisë janë koncepte që e plotësojnë njëri-
tjetrin. Duke lexuar të kaluarën, shkruhet e ardhmja.
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liria inTElEkTualE 

Eseja për lirinë e të menduarit dhe  lirinë e fjalës ia vlen të fillohet 
me sentencën e shkrimtarit amerikane Mark Tuen se vetëm të vdekurve u 
lejohet të flasin të vërtetën. Përkundër Tuen,  psikologu social Erih From, 
përmes hulumtimeve empirike mbërriti të zbulojë fenomenin vetëfrenues 
që do të jetë dominues në shoqërinë e sotme. Njerëzit sipas tij, nuk janë të 
dhënë mbas lirisë, së paku jo aq sa thonë, paraqiten të jenë dhe të duken se 
duan të jenë. Andaj, From zbulon se njerëzit nuk e duan lirinë, së paku jo 
aq sa thonë dhe aq sa u duhet. Natyrisht, nuk është fjala për lirinë fizike - që 
Shopenhaueri e përcakton si liri të nivelit më të ulët, por fjala është për lirinë 
intelektuale dhe shpirtërore. Sot, në kontekstin e psikosociologjisë së Fromit, 
mund të shtrohet pyetja, pra gjithnjë në kontekstin edhe të temës: A ekziston 
frika intelektuale nga liria dhe njëkohshëm edhe një mekanizëm mbrojtës 
korrelativ, ajo: ikje nga liria? Logjika konformiste tipike e intelektualit, 
sipas From në studimin “Shoqëria e shëndoshë”, është kjo: “Unë duhet të 
bëj atë që bëjnë të gjithë. Andaj, duhet të pajtohem. Nuk guxoj të jem tjetër. 
Nuk guxoj të pyes nëse kam apo jo të drejtë, por vetëm nëse kam arritur të 
përshtatem, se nuk jam i veçantë, i ndryshëm nga të tjerët. Mbi mua nuk ka 
forcë askush, përveç turmës, pjesë e së cilës jam dhe i nënshtrohem“.

Duket për të sqaruar këtë sjellje mund të ndihmojë njohja e përvojave të 
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Ibrahim Berisha   (1955) është doktor i so-
ciologjisë së komunikimeve, shkrimtar, eseist. Ka 
botuar vepra në gjini dhe domene të ndryshme. Në 
fushën e komunikimit: Sociokulturë, Medie dhe 

agjensët e komunikimeve, Medie dhe tranzicioni, Kon-
vergjenca intelektuale etj.; në prozë: Origjina e rinjohjes, 
Gruaja e vetmisë, Fisi i mbretërve të humbur, Kafazi i 
frikës. Në poezi: Hardhia e mureve, Lakimi i erërave, Sipër-
faqja e së dieleë, Hija e pritjes etj. Është përkthyer në disa 
gjuhë, është prezantuar në disa antologji dhe është shpër-
blyer disa herë me çmime të mëdha letrare për veprat e tij. 

Ibrahim Berisha 



vendeve autoritare. Mungesa e edukatës demokratike kohë të gjatë në Itali dhe 
në Gjermani, sipas Fromit, ndikoi që liria për dikë të jetë qëllim i dëshiruar, 
ndërsa për pjesën dërrmuese të bëhet një kërcënim. Kemi të bëjmë me dikë dhe 
me popullin dhe popujt, që janë të kërcënuar. Po emërues i përbashkët është 
kërcënimi. Nuk ishte ndonjë risi, kur mbas rënies së komunizmit, mu nga 
gjatësia e shtrëngimit totalitar, nuk ishte e mundur t’u shpëtohej recidiveve 
të shprehura në formën e rindërtimit të karizmatizmit pasdiktatorial përmes 
autoritarizmit parademokratik. Ç’ndodhi vërtet me gardën elite intelektuale 
që u krijua në regjimin totalitar? Nuk mund të shmanget fakti se secili regjim 
autoritar ka edhe një gardë elite intelektuale, të cilën jo vetëm në krizë e vë 
në ballë të opsioneve, ndonjëherë edhe irracionale. Është ky një prejudikim 
konvergjues ndërmjet të ashtuquajturës forcë intelektuale me forcën politike, 
të cilat bashkë e bëjnë pushtetin kulturor, apo edhe pushtetin shtetëror, se 
në këto modele sistemesh, pushteti kulturor është pjesë e pushtetit shtetëror. 
Në cilin ekstrem mund të instrumentalizohen intelektualët e shoqërive 
autoritare, dëshmuan proceset në fund të shekullit të kaluar në  Serbi, në të 
cilën ishin pikërisht akademikët, shkrimtarët, profesorët, ata që orientuan 
proceset tragjike, johumane, që percepituan në tragjedi masive të popujve 
joserbë. Fare i lehtë duket arsyetimi se këta intelektualë dolën nga një model 
autoritar dhe vetëm vazhduan me filozofinë e njëjtë, kur morën në duar edhe 
armën e pushtetit real. Po, nuk është edhe e thjeshtë të përcaktohet, nëse fjala 
është vetëm për mungesën e edukatës demokratike. Fjala është më shumë 
për teprinë e kulturës dhe filozofisë, kjo si një edukatë dhe traditë zyrtare 
shoviniste, e nacionalizmit shtetëror dhe mungesë e  energjisë humane - 
intelektuale. Fjalimet dhe veprat artistike të periudhës së nxitjes së luftës 
ishin të mbushura me  energji irracionale, emocionale, burime që nxisin 
urrejtje dhe tërbim kundër popujve të tjerë. Ishte kjo energjia, e cila e bartur 
edhe në masën e hutuar dhe të frikshme, nga procesi i ndryshimit të sistemit, 
do të shpërthente bashkë me energjinë e kësaj mase, duke përdorur forcën 
dhe duke lënë mënjanë vlerat etike, për të cilat mendohej se ishin më të 
fuqishme se sa në të vërtetë u dëshmua gjatë luftërave që pasuan njëra mbas 
tjetrës nga Sllovenia deri në Kosovë.

Në atë kondicion fjalish motivuese, vërehet se intelektualët serbë 
veprimet politike dhe nacionale i ndërtuan mbi tragjedinë historike të 
imagjinuar jo rrallë, dhe të drejtën për hakmarrje. Së dyti, nacionalizmi që 
ata prodhuan, vazhdojnë fatkeqësisht edhe sot, u çmua dhe prore u plasua 
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përmes indoktrinimit, si një  veprim i domosdoshëm, në këtë rast edhe i 
mirë.

A mund të bëhet gjë pa lirinë? Do të provoj të përcaktoj shumëkuptimësinë 
e lirisë, mbasi  e kam trajtuar edhe në punime më parë. Në fillim të them, se 
prore duket ajo më e pafundme dhe më e panjohur. Ekziston dhe ka ekzistuar 
paragjykimi për lirinë. Njeriu e ka vështirë ta dijë saktë, cila liri i mungon 
dhe ku do ta gjejë atë që nuk e ka.  Më thjesht thënë, liria bën pjesë në fushën 
e të drejtat dhe lirive të njeriut dhe ajo nuk duhet barazuar me detyrimet dhe 
përgjegjësitë. Krespi vëren me të drejtë se “hapësira e detyrimeve është më 
e gjerë se sa hapësira e lirive. Liria dhe e drejta njerëzore dalin nga  natyra 
e tij si një qenie e lirë dhe e dinjitetit që ka të bëjë me përkatësinë e atij 
lloji njerëzor”. (Krespi 2002:112). Në anën tjetër, ekziston edhe një normë 
themelore që tregon dimensionin  real të saj. Të drejtat janë të përfshira në 
nenin 10 (1) të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut 
dhe Lirive Themelore, ku thuhet: “Secili ka të drejtën e shprehjes së lirë. Kjo 
e drejtë do të përfshijë lirinë për mbajtjen e mendimeve dhe pranimin dhe 
dhënien e informacioneve dhe ideve pa ndërhyrjen e autoriteteve publike, 
pavarësisht nga kufijtë. Megjithatë, neni 10 (2) parasheh që: “Ushtrimi i 
lirive, mbasi përmban me vete detyrë dhe përgjegjësi, mund të jetë subjekt 
i formaliteteve, kushteve, kufizimeve dhe sanksioneve të parashikuara nga 
ligji dhe në një shoqëri demokratike, është në interes të sigurisë kombëtare, 
integritetit territorial.

Të shohim më tej si mund të duket liria nga aspekti teorik, normativ, fizik 
dhe racional.  Një përkufizim i lirisë -  (libertas), kthyer në gjuhën shqipe, 
do të thotë, të mos ekzistojë dhuna. Polici, ushtari, paramilitari, politikani, 
qeveritari, janë ata që provojnë dhe mund të realizojnë praktikisht këtë 
kufizim. Pra, kjo është dhuna fizike, dhuna e marrjes dhe e keqpërdorimit 
të forcës që disponon zyrtari i paautorizuar dhe i autorizuari zyrtar. Dhunë 
që mund të ketë arsyen pse tjetri është tjetër, dhunë pse ai nuk është sikur 
ti. Hugo Blejk, duke analizuar këtë model lirie, vlerëson: “As edhe një vend 
i vetëm nuk mund të jetojë në liri, nëse qytetarët e saj mund të rrezikohen 
financiarisht dhe fizikisht, për shkak se e kritikojnë qeverinë, veprimet e 
saj apo edhe shërbëtorët e saj”. Nëse e zbresim në nivelin praktik çështjen, 
tek intelektuali, kjo do të thotë: të mos ekzistojë dhuna ndaj ideve dhe 
prodhimeve të intelektualëve. 

Së pari, asnjë institucion dhe asnjë grup interesi formal dhe joformal, 



nuk lejohet të promovojë platformë të mobilizimit ideologjik (madje 
tashti e tëra bëhet në emër të demokracisë). Pastaj, të mos ketë grupe dhe 
shërbëtorë të stimuluar jashtinstitucionalë, të cilët  kërcënojnë dhe rrezikojnë 
intelektualin pse flet i paautorizuar nga qendrat e forcës, qendrat joformale 
dhe ato të mobilizimit ideologjik. Po këta intelektualë, të cilët mbasi janë 
privuar nga e drejta normale ekzistenciale, politika dhe forca e autorizuar 
dhe e paautorizuar e pushteteve politike dhe qeveritare, i përmendin dhe i 
duan mbulesë vetëm në fushata zgjedhore apo kriza sociale e politike. 

Së dyti, të mos ndëshkohet intelektuali nëse nuk e pranon poetizimin 
e realitetit ashtu siç paraqitet në ritualet e zakonshme formale politike. Apo 
në striptizimet kulturore - politike.

Së treti, intelektuali nuk mund të jetë pjesë e ritmizimit të sjelljes dhe 
mendimit ceremonial që është aq i pranishëm në përditshmërinë formale. 
Pra, intelektuali nuk mund të jetë as objekt dhe as subjekt i ritualizimit. 
Intelektuali, nga vetë natyra e tij atipike, nuk përcjellë mesazhe oportune, 
po krijon ide për të mënjanuar realitetin oportun.

Do parë edhe përmbajtjen antropologjike të lirisë. Në aspektin 
antropologjik liria përcaktohet si ”mundësi për të zgjedhur” nga më shumë 
forma, si dhe “mundësi e përcaktimit” të njeriut përballë tjetrit dhe forcës 
së tij. Çfarë në të vërtetë ka mundësi të zgjedhë intelektuali përballë forcës 
legale dhe jolegale në një shoqëri tranzicioni dhe krize? Së pari, a ekziston 
fare nocioni mundësi, apo alternativë e zgjedhjes. Intelektuali nuk mund 
të zgjedhë asgjë, apo mund të zgjedhë fare pak, sepse ekzistojnë pak 
alternativa të zgjedhjes, mbasi për të dhe punën e tij, vendosin qendrat e 
forcës - jointelektuale, paraintelektuale, të cilat e shikojnë si armik dhe një 
rrezikues i kundrejt i qetësisë dhe rehatisë shtetërore, nacionale etj. Pra, 
vendos politika oportune, e cila në praktikë ndodh kaq hapur, edhe ata 
që janë në të, provon t’i shndërrojë në intelektualë johumanë -  pararojë 
ndëshkuese të alternativave. Nëse një intelektual punon pa farë përkrahjeje 
në një projekt shkencor, artistik, letrar etj., disa vite dhe duhet t’i bëjë të 
gjitha këto me investime të veta, kjo nënkupton se ndëshkimi ekzistencial iu 
ka shqiptuar atij nga politikat johumane, vendosur në institucione formale.

 Në aspektin politik, liria definohet si “pavarësi e popullit nga vullneti i 
pakontrolluar i individit, ose pavarësia e shteteve nga ndikimi, presioni dhe 
kërcënimi i shteteve të tjera”. A ka vullnet të pakontrolluar të individit në 
shoqërinë e krizës, i cili edhe manifestohet në lirinë dhe punën kufizuese të 
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intelektualit? Nuk duhet lëvizur nga vendi, por vetëm duhet shikuar përreth 
për të parë se vullneti dhe forca e individëve (autoriteteve) është shumë më e 
fuqishme se forca e ligjit. Në shoqëritë e krizës zakonisht ndodh që përpara 
individit, zyrtarit të fortë, ligji nuk vepron i plotë. E tëra kjo shpjegohet me 
akumulimin, koncentrimin, favorizimin e privilegjeve enorme publike dhe 
jopublike te njerëz të veçantë dhe injorimin shumëdimensional institucional 
që i bëhet  punës  së intelektualëve. Thënë thjesht: Të zgjedhësh do të thotë 
të kesh vërtet mundësi për të zgjedhur për vetveten dhe jo zgjedhjen ta bëjnë 
të tjerët për ty. Në  fakt, për intelektualin në shoqëritë e krizës zgjedhin 
grupe konformiste: mediokrit e homogjenizuar në institucione. 

Dimensioni tjetër i lirisë është ai qytetar. Liria qytetare, është definuar 
si liri e shtypit, mendimit, tubimit dhe marrëveshjes, e punës shkencore 
dhe artistike etj. Secili fjalim, që paraqet mendim apo vlerësim (opinion) 
është i lirë dhe nuk duhet t’i nënshtrohet ndonjë ndëshkimi, ndjekjeje apo 
kërcënimi, por kjo nënkupton se ai mund t’i shtrohet së drejtës për përgjigje 
dhe polemikë, dhe pastaj mund të bëhet edhe rast i kritikës dhe vlerësimit 
publik. Liria e intelektualit jeton nga e vërteta, ndërsa forca e paraintelektualit 
jeton nga të pavërtetat dhe gjysmë të vërtetat. Ky është dallimi. 

Cila është e vërteta për lirinë tonë, intelektuale, shpirtërore? Kjo është 
një pyetje që nuk mund të marrë përgjigje të prerë, sepse për mendjen 
racionale, intelektualët lirinë e plotë ende nuk e kanë njohur në këtë vend, 
ku si askund emocionalisht, me romantizëm dhe folklor, iu ka kënduar 
e shkruar. Liria është mbase vetëm tek ata që kanë forcën, shkakun në 
duart e tyre, mundësinë e kërcënimit dhe nënçmimi, të ndëshkimit dhe 
pasojës. Sot, politika nuk e përfillë mendimin e Shelingut, i cili thoshte se 
nëse qytetërimi ka pasur një progres, ai është realizuar duke shfrytëzuar 
idetë që kanë prodhuar intelektualët. Çfarë të thuhet për shoqërinë tonë 
të Kosovës? Ia vlen gjykimi përjashtues: Progresi - e mira, është e Atyre 
(e forcës politike dhe forcave të tjera të bashkuara me politikën), ndërsa 
regresi - e keqja, është vetëm e intelektualëve (profesorëve, shkrimtarëve, 
artistëve, mjekëve, gazetarëve...). Një këso teze e ka pasur edhe regjimi 
kolonial, madje në Kosovë në një formë ende më të ashpër, kur për çdo punë 
kishte një fajtor kujdestar, dhe pra krahas shqiptarit, ishte intelektuali. Edhe 
mbas përfundimit të luftës në Kosovë (1999) kishte një politizim ekstrem 
të institucioneve kulturore, politike, arsimore, sociale dhe, politika donte të 
kontrollojë gjithçka, pikërisht kjo politikë e politikanëve që i duan prore më 



shumë privilegjet dhe më pak përgjegjësitë. 
Megjithatë, duhet pasur parasysh se çka do të thotë të jesh intelektual, 

edhe pse nuk ka ndonjë përkufizim konsensual. Por, ka një konsensus kur 
përkufizohet pozita dhe funksioni i intelektualit, nëse do të shohim rastin 
e shoqërive të krizës, funksion që nuk është i qartë plotësisht dhe është 
i përcjellë më me shumë heshtje se sa me reagim. Heshtja mund edhe të 
jetë përgjigje provokuese e vetme për tërë atë që ndodhi në format më të 
ndryshme për ta bërë të munguar lirinë e shprehjes, mendimin dhe gjykimin 
kritik.

Prore nëse hesht intelektuali, nëse nuk do të japë një përgjigje kritike 
e racionale, ai do të japë një përgjigje morale, mbasi në fund të fundit edhe 
përgjegjësia e tij është morale, nëse i shmanget detyrimit plotësues të fjalës 
kur nuk duhet të heshtë. Kjo është ditur që nga Antika. Në fund të fundit, 
morali sot identifikon vlera të ndryshme në një shoqëri. Andaj kush do ta 
kuptojë intelektualin nëse ai punon si një qenie morale dhe profesionale 
në një ambient jomoral dhe joprofesional? Për këtë, duhet bërë një sqarim 
lidhur me dallimin ndërmjet ligjit dhe normës mbasi edhe intelektuali është 
i detyruar të punojë në një ambient normativ dhe ligjor. Mbasi, morali nuk 
është i njëjtë si ligji, dhe kufizimet morale nuk janë të njëjta si rregullat 
ligjore. Morali e shpreh atë që ne duhet të punojmë në mënyrë që të jemi 
qenie morale dhe profesionale, ndërsa ligji koncentrohet në atë pikën e 
fundme nën të cilën nuk guxojmë të rrëshqasim. Etika merret me sjelljen 
ideale, ndërsa ligji merret me standardet minimale ( Black &Steel & Barney, 
1993). Morali në një kuptim më të gjerë është formë e vetëdijes shoqërore, 
tërësi e detyrimeve të pashkruara, zakoneve-traditave dhe normave, të cilat 
janë të pranuara në jetën e një bashkësie. Rregullat morale dallojnë në kohë 
dhe hapësirë, nuk janë të dhëna njëherë e përgjithmonë. Në një kohë dhe 
hapësirë vlejnë norma morale të ndryshme.

Ishte morali i Sokratit në versionin themelor të tij si (mos, moris) 
zakon, vullnet, e drejtë, shkurt, tërësi e normave që përcaktoi të mirën dhe 
të keqen, të drejtën nga e padrejtën ai që e detyroi të flijohej. Në “Mbrojtja 
e Sokratit”  të Platonit, Sokrati thotë se kishte studiuar shtetarët, zejtarët, 
poetët dhe oratorët. Filozofi, përfundon pas kësaj, se unë jam më i mençuri 
ndër këta, të cilët mendojnë se dinë edhe atë që nuk e dinë, kurse unë e di 
se nuk di asgjë. Ai fitoi armiq shumë, për shkak të këtij mendimi. “Mos 
mendoni o qytetarë të Athinës, të punoj para jush atë që unë mendoj se nuk 
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është e mirë” (Platoni, 1986)
Pra, shkurt thënë, një shoqëri jeton nga sasia dhe vlera e prodhimit 

të së vërtetës dhe lirisë. Secila shoqëri ka kategorinë e prodhuesve dhe 
të konsumuesve, të vërtetës dhe të lirisë. Nuk themi gjë të re, sikur edhe 
në vende të transicionit dhe të krizës, edhe në Kosovë ka një raport të 
pabarabartë ndërmjet prodhuesve dhe konsumuese të dy këtyre kategorive 
themelore humane. 

Liria është mungesë e zakonshme andaj ajo është edhe e tepërt, është 
larg nga prodhuesit e saj, është e lidhur me të vërtetën e paarritshme. E 
vërteta pozitive është në fakt  “e vërteta negative” që kërkon të thuhet, por 
nuk ka si të thuhet dhe pjesa dërrmuese e opinionit as që di se ekziston dhe 
as që do ta kuptojë ndonjëherë se ajo fare ka ekzistuar.

Edhe lidhur me të vërtetën ka disa qasje. Një qasje e vënë në raportet e 
menaxhimit të publikut, duke e përkufizuar atë në prizmin: ”E vërteta është 
vetëm ajo që është e rëndësishme për publikun”. Por, nuk duhet harruar se 
e vërteta, veç karakterit subjektiv, ka edhe atë objektiv. Në të shumtën e 
herëve qenësia e së vërtetës është e përcaktuar nga pozicionimi i recepientit 
dhe këtu luajnë rol të madh faktorë të ndryshëm, si: ekonomikë, socialë, 
kulturorë, religjiozë, historikë etj., si dhe vetë mënyra e komunikimit.

  Cila është e vërteta e lirisë së fjalës? A çmohet më shumë shkruesi 
(shek. XXI) për guximin se sa për faktet e idetë e paraqitura? Është fjala 
për kufizimin, si guri themelor i ngecjes kulturore. Fjala? Edhe nëse në 
një moment pason ndërprerja, që pasqyrohet me dhunë, konflikt, goditje 
etj., në fund fjalosja duhet të mbyllet me fjalë, përkatësisht të fillojë me 
fjalë të re komunikimi i ndërprerë. Martin Garbus shkruan: “Nëse qëllimi 
ynë është të kemi sa më shumë liri të fjalës, atëherë duhet të ndërmarrim 
hapa konkretë në këtë drejtim. Nëse dikush thotë se Holokausti nuk ka 
ndodhur dhe se Himleri dhe Hitleri ishin djelmosha të shkëlqyeshëm, me 
këtë thënie, besoni, ata i kanë ndihmuar vënies së dialogut për këtë çështje. 
Këto argumente janë të paarsyeshme dhe njerëzit kështu edhe mund t’i 
konsiderojnë, andaj ato duhet qitur në dritë”. Logjika e dominuar nga fitimi 
sot do të mund të infektohej nga shembuj që vijnë nga fusha e biznesit, të 
njohura në etikën profesionale. Duhet pranuar apo jo gabimin dhe si duhet 
bërë, nëse po? Kur në një prodhim material ka një gabim, i cili nuk vërehet 
dhe e  lëndon konsumuesin, biznesmeni duhet të vendosë shpejt, të  bëjë me 
dije, ta tërheqë nga tregu atë derisa të përmirësojë gabimet, dhe kjo, dihet se 



do të kushtojë shumë mjete. Por, duhet pasur parasysh se shumë udhëheqës 
biznesesh me backgraund të mirë moral mund të bëjnë gabime etike, njësoj 
sikur edhe intelektualët me idetë e tyre jofunksionale. Një biznesmen mund 
edhe të pranojë gabimin sikur bëri, dhe e tëra u kthye në rrjedha normale 
mbas një viti, por këtë nuk e bëjnë intelektualët dhe e keqja edhe kur e 
bëjnë, idetë e tyre do të vazhdojnë pavarësisht qëndrimit personal. Nuk do 
të kishte ndonjë efekt të madh nëse Hitleri për të gjallë të tij do të thërriste 
se nuk qëndronte më mbrapa ideve dhe filozofisë së tij të paraqitur në “Main 
Kampf”. 

Madje duhet pasur parasysh edhe një fakt tjetër për intelektualët. Në 
sferën intelektuale mund të vlerësohet se gjynahet shpesh i bëjnë njerëzit 
që faktikisht për këtë as nuk janë të vetëdijshëm. Këtë e thekson edhe Hana 
Arend dhe Prima Levi kur përfundojnë se Holokaustin në Luftën e Dytë 
Botërore nuk e kanë bërë njerëz të veçantë, përbindësha, por njerëz krejt të 
zakonshëm, të thjeshtë, të cilët në rrethana të tjera sociale dhe të realitetit, 
do të mund të bënin akte dhe veprime etike të mira. Në këtë kontekst, do 
pranuar, se të gjithë njerëzit që bëjnë gabime, dhe, madje edhe krime të 
rënda, mund të jenë njerëz të thjeshtë me inteligjencë mesatare, me apo 
pa predispozita kriminale. Por,  çështja është nëse shkelen parimet etike 
në mënyrë të vetëdijshme apo të pavetëdijshme, nëse kjo shkelje është me 
predispozita individuale apo kolektive. 

Ne duhet të mendojmë për idetë si pjesë e menaxhimit të publikut. 
Veprimi praktik nuk duket i ndarë nga ai i paraqitjes publike. Rëndësia e 
paraqitjes së mendimeve përpara opinionit, në secilin kohë e vend mund 
të vlerësohet si pjesë e përgjegjësisë për sistemin e gjerë komunikues. Po, 
edhe kulturor. Së paku kështu mund të kuptohet modeli euro-amerikan i 
komunikimit. ”Shoqëria duhet të jetë e pjekur dhe përgjegjëse për të 
absorbuar apo për t’i hedhur disa ide. Ekziston mundësia që ndonjë njeri të 
infektohet nga gjëra të këqija, është shumë e rëndësishme që njerëzve t’u 
mundësohet të thonë mendimet e tyre, sepse nëse kjo nuk ndodh, atëherë një 
vend dhe një shoqëri humb nga kreativiteti. Kjo baraspeshë e rrezikshme e 
vë gurin themeltar të SHBA-ve”, vazhdon Garbus.

Në fund për lirinë teknologjike. Ka mundësi që të mbrohet e gjitha 
nga fjala e lirë dhe deri në çfarë kuptimi ajo do të thotë se është liri? Të 
mos harrohet pikërisht tashti efekti i shtuar teknologjik. Në çastin që u vu 
mekanizmi i mbrojtjes së përmbajtjes së televizionit (çipi), apo mekanizmi 
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mbrojtës në internet, dikush e gjeti mënyrën për të ndërhyrë dhe thyer 
pengesat. 

“Interneti ndoshta është mjeti më i fuqishëm që posedojmë për ruajtjen 
e lirisë së shprehjes dhe të drejtave të njeriut”, kishte thënë Vivien Reding, 
Komisionar për Shoqëri Informative dhe Media i Komisionit Evropian në 
qershor 2005 (Lowrey, Burleson 2005).     Kjo është një situatë e ngjashme 
sikur me “rërën e gjallë”. Pra, eksperti juridik Garbus e beson lirinë e 
pakufizueshme të fjalës, pavarësisht nga përmbajtja dhe mesazhi. Ai është i 
njohur se kishte paraqitur pikëpamjen përpara gjyqit se neo-nazistëve duhej 
krijuar kushtet që në mënyrë krejtësisht të lirë të thonë atë që mendojnë, 
pavarësisht se ai vetë ishte me prejardhje çifute. Më vonë Garbus ka pranuar 
se nga fjalori i nazistëve ishte fyer shumë edhe ai se kishte pasur shumë 
viktima në familjen e tij. 

 Ky është, në parim, modeli euro-amerikan i demokracisë, përkatësisht 
i lirisë së mendimit, i manifestuar me shumë përkushtim edhe përmes 
mjeteve të informimit, të shkruara dhe elektronike. 

 Është fjalë e lirë e vërteta e çdoherëhme? Kjo është një nga çështjet më 
të diskutueshme në jetën e publikut se ajo mori përmasën e masives dhe tashti 
edhe të globales? Ian Hargreaves, profesor në Kardif, mbron pikëpamjen se 
në komunikimet formale e publike: “Ambicia dhe shkathtësia sot çmohet 
më shumë se nderi. Nuk ka shumë ndershmëri edhe në komunikimet kritike, 
intelektuale sot, mbasi e tëra po diktohet nga tregu, kërkesa e tij”.

 Në fund: frika nga fjala e lirë në shoqëritë e krizës është shumë e 
madhe. Nuk është fjala për opinionin e publikut, por për kontrolluesit e 
opinioneve, të cilët, në emër të këtyre opinioneve, arsyetojnë fshehjen e “së  
vërtetës pozitive”. Po, më saktë, “e vërteta pozitive” është në fakt “e vërteta 
negative” që kërkon të thuhet, por nuk ka si të thuhet dhe pjesa dërrmuese 
e opinionit as që di se ekziston. Në emër të kësaj mosekzistence ngrihen 
sistemet, kufizimet që na rrethojnë në të gjitha anët dhe qytetarët kryesisht 
janë komodë dhe të lumtur mbasi nuk e vërejnë këtë kufizim.  

Duhet pasur parasysh edhe faktin e legalitetit. Ndërsa intelektuali 
kushtëzohet nga procesi i krijimit, qeveria krijon mënyra për të ndërhyrë 
në mënyra të “ligjshme” në politikat mediale dhe në shoqëritë joautoritare.  
Kontrolli i publikes intelektuale, në shoqëritë joautoritare në përgjithësi 
arsyetohet në katër raste: kur rrezikohet ligjshmëria dhe shteti, interesi 
nacional nga tradhtia dhe kryengritja; kur kërcënohet sekreti shtetëror;  kur 



duhet mbrojtur reputacioni individual dhe jeta private; 4. kur duhet ruajtur 
standardi i moralit sundues të shoqërisë. (Graber, 2000) 

Në komunikimet e përditshme formale dhe joformale dëgjohet prore e 
më shpesh, fjala konformizëm. Në  anën tjetër, konformizmi intelektual është 
një kulturë e sjelljes. Kjo do të mjaftonte për të përkufizuar një nga format e 
përhapura të kulturës së sjelljes së kësaj kategorie profesionale. Nëse flasim 
për Kosovën, kontekstin e saj intelektual, atëherë po qe se nuk mund të 
themi pa drojë, se ajo paraqet një ambient shoqëror dominues konformist, 
atëherë gjithsesi, se ka konformizëm të theksuar, po se po. Njerëzit për nga 
natyra dhe situatat sociale janë përshtatur të jenë konformistë. Në fund të 
fundit, e tëra kjo nuk është edhe pa një arsyetim të mbështetur, pasi nuk 
është diç që gjendet vetëm në ambientin tonë publike. Nga konformizmi 
është e prekur gjerësisht edhe shoqëria perëndimore dhe reflekset e saj, janë 
të theksuara edhe në shoqëritë e krizës, apo në shoqëritë posdiktatoriale. Kur 
e trajton këtë temë studiuesi amerikan i opinioneve Eish, duke u ndikuar nga 
raportet brendamerikane, bën cilësimin e konformizmit një emër të dytë të 
njeriut. D.m.th., aty ku takon njeriun takon edhe mundësinë e paraqitjes 
së konfromizmit. Me këtë ai përcakton përshtatjen jokritike të individit 
kundrejt diktatit të grupit apo turmës. Ai bën fjalë për vlerat, mendimet 
dhe qëndrimet që merren nën presionin e turmës. Për të qenë më bindës se 
konformizmi është kulturë e sjelljes, ai kryen një eksperiment, rezultatet e 
të cilit u bënë referencë e gjerë. Eish vendos disa njerëz të vet bashkë me 
një grup më të madh eksperimentues, në të cilin ata që ishin më herët aty 
paraqesin mendime qëllimisht të gabuara për storiet që kishin parë. Pothuaj 
të gjithë pjesëmarrësit e mëpastajshëm përsërisin atë që kishin dëgjuar, 
d.m.th., “gabojnë” pavarësisht se me sytë e tyre pak më parë shohin gjëra 
fare të tjera. Prandaj, mund të shtrohet pyetja në kontekstin e rezultatit të 
eksperimentit: Shohim apo jo me sytë tanë, flasim apo jo me gojën tonë, 
mendojmë apo jo me kokën, mendjen tonë?  Po kjo, ishte dhe është çështja? 
Kështu, mund të përfundohet se bota është e mbretëruar nga konformizmi, 
pikërisht ashtu si thotë edhe  Eish. Ai vështron edhe intelektualin në këtë 
eksperiment, i cili sipas tij, megjithatë dallon nga njerëzit tjerë se është 
prodhues, sistematizues, shpërndarës dhe interpretues kritik i ideve. Po 
konformizmin e rrisin pikërisht intelektualët, me respektin dhe autoritetin 
e tyre. Njerëzit pa një gjykim kritik pranojnë idetë e intelektualëve, të cilat 
jo rrallë ato mund të mos jenë adopte me realitetin. Përkundrazi, e bëjnë 
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viktimë njeriun e zakonshëm.
Në anën tjetër, Çeslav Milloshi, po në këtë koncept trajtimi, në librin e tij 

„Mendja e robëruar“ flet për mimetizmin e shumicës, veçmas mimetizmin e 
intelektualëve. Personifikim i intelektualit të tillë është njeriu që diç mendon, 
tjetër flet dhe krejt tjetër punon. Mësohet t’i dojë “shtyllat dhe telat e ngritura 
përreth tij”.  Ky intelektual fshihet prore dhe mban maskë në fytyrë, shkruan 
Millosh. Ai këta intelektualë i ka quajtur katman duke identifikuar pesë tipa 
(ai e shkruan - lloje): ketman nacional, pastaj ketman estetik, profesional 
- në shkencë, metafizik dhe katman etik. Mendja e robëruar, kthyer në 
gjuhën pragmatike d.m.th., mendje dhe mendim i robëruar, apo intelektual i 
robëruar apo edhe i vetë-robëruar (konformizëm). 

Konformizmi na detyron të shohim se cila është liria në raport me dijen. 
Ka një lidhje të ngushtë ndërmjet lirisë dhe intelektualit. 

Kur njerëzit dalin nga kornizat për të cilat secili pajtohet se i udhëheqin 
aktet e fjalimit, atëherë ndonjë akt tjetër i fjalimit do të mund të shtyhej të 
dalë në sipërfaqe, si përpjekje për të dalë jashtë. Dallimet në mes të asaj se 
çfarë njerëzit bëjnë formalisht dhe çfarë ata në të vërtetë bëjnë, mund të 
ju mësojnë juve diçka rreth të çarave/plasave në faktet shoqërore, të çara/
plasje të cilat ju mundësojnë juve të vëreni kontradiktat në idetë aktuale 
rreth asaj se çfarë është bota dhe si funksionon ajo... (Habermas,1962)

Ende nuk është bërë një hulumtim i plotë për të treguar reflektimin 
dhe “pamjen” e intelektualit ndikuar nga, dhe ndikues në masmedia, e 
ndërlidhur kjo me peshën që do ta ketë ai në fushën e marrëdhënieve publike, 
përkatësisht në gjithë sferën publike. Në kontekst të qasjes sonë, sferën 
publike do kuptuar vetëm si “një rrjet të komunikimit të informatave dhe 
pikëpamjeve”. Ndërkohë, nuk mund të mohohet fakti se shumë emisione 
mediatike kanë vlera dhe elemente intelektuale, por ato nuk janë tërësisht 
intelektuale. Ndërtimi i tyre nuk mbështetet në strukturën e parimeve të 
thellësisë, precizitetit, qartësisë dhe origjinalitetit të mendimeve, ideve dhe 
fakteve. Madje është vërejtur edhe mungesa për të pasur një gjykim më 
të qartë, se çfarë është në të vërtetë intelektuali i paraqitur dhe cili  është 
artikulimi i tij mediatik. Si duhet të imponohet ai, dhe në cilat raste mund 
të shtohet roli dhe a mund ky rol te jetë i rëndësishëm? Mos ky rol i jepet 
padrejtësisht. Natyra e përmbajtjeve mediale, të shumtën e herëve, zhvendos 
pozitën intelektuale, me orbitë të zgjedhur, në atë maskomunikuese, 
duke e zhvendosur edhe thellësinë e  mendimit në sipërfaqe, por edhe në 



të kuptuar më të lehtë nga publiku. Pra, edhe më tej, nuk është e lehtë të 
interpretohet pozita dhe ndikimi i intelektualit në sferën publike, forca e tij 
për të ndryshuar proceset dhe ngjarjet kryesore sociale. Intelektuali, edhe në 
misionin e tij primar nuk e ka rolin, sa mund të ndryshojë rrjedhat kryesore, 
por ato mund t’i sqarojë dhe t’i lehtësojë për t’i kuptuar, në mënyrë që ata 
që duan t’i ndryshojnë, kryesisht institucionet dhe elementët e strukturuar,  
edhe ta bëjnë këtë me një efikasitet më të madh. Në një bisedë të botuar në 
Magazine Littéraire, antropologu i njohur Lévi-Strauss duke iu përgjigjur 
Dominique-Antoine Grison, lidhur me angazhimin publik të intelektualit, 
përgjigjet: “A duhet intelektuali të marrë qëndrim ndaj problemeve të 
mëdha botërore? A është ky mision i tij. Mendoj se duhet të nuancohen 
dhe të dallohen gjërat. Nëse intelektuali ia përkushton refleksionin e tij dhe 
problemeve të tij, atëherë më është e arsyeshme që ai të marrë qëndrim. Por, 
nëse refleksionet e tij ua përkushton çështjeve të tjera, problemeve të tjera, 
atëherë nuk di kur dikush do të gjejë kohë që me shqetësim të njëjtë të mund 
të mendojë edhe për probleme botërore” (Strauss, 1985).

Po cili është intelektuali në raport me median, këtë e përkufizim provon 
ta bëjë filozofi dhe sociologu gjerman Jurgen Habermas në  “The past as a 
future”. Ai duke kthyer sociologjinë e tij kritike në  praktikë, “në mundësinë 
historike  dhe të së ardhmes”, vlerëson se roli i intelektualëve mbështetet 
në qasjen e lirë dhe të shpejtë të tij në mediat e komunikimit masiv. Do 
pasur parasysh se ai presupozon ekzistimin e sferës së përgjithshme publike 
si një forum për shkëmbimin e opinioneve dhe fakteve në të cilat publiku 
duhet të ketë qasje”. Po u mbështet mendimi i Habermasit, atëherë një 
intelektual në shoqërinë moderne, nuk mund të vlerësohet i plotë, nëse nuk 
ka relacione aktive dhe kreative me opinionin publik. Në këtë kontekst, 
Habermas vazhdon se një nga parakushtet e të qenit intelektual është që 
njeriu të ndikojë në krijimin e opinionit publik, por edhe nëpërmjet të 
ripërtëritjes dhe aktivizimit të debatit përkitazi me çështjet e ndjeshme në 
shoqëri. Habermas vëren se vendimet politike dhe strategjitë ndaj të cilave 
dikur kishin qasje vetëm të privilegjuarit absolutistë, tanimë të paktën në 
teori, i janë ofruar publikut të gjerë.  

Kështu, institucioni i përjashtimit apo i glorifikimit në shoqërinë 
dhe shkencën moderne nuk kanë më kuptimin që kishin në shoqëritë e 
komunikimeve të vështira, të mundshme për t’u kontrolluar, ndaluar dhe 
sanksionuar. Rrjeti digjital i komunikimeve dhe informatave, ka rrënuar këtë 
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kuptim duke hapur shumë botën e shkrimtarit dhe veprës së tij, përkatësisht 
duke e lidhur atë tashti me dimensionin e gjerësisë, universalizmit kulturor 
dhe intelektual dhe duke e hequr nga varësia, pavarësisht nëse është afër 
apo larg qendrave të vendosjes. Habermans ka vërejtur me të drejtë se zëri 
i intelektualit, në këtë rast edhe i shkrimtarit, është zë jashtë institucional 
dhe zë jashtë strukturave të pranuara politike, që shndërrohet në mbrojtës 
të kauzës për të cilën nuk mund të gjendet zëri adekuat në arenën zyrtare të 

jetës publike.
Natyrisht se nuk do të mbrohej i plotë vlerësimi i filozofit gjerman 

po u mendua se intelektuali “mediatik” duhet bërë një “zë institucional” 
që mbetet në suaza të konformizmit dhe pragmatizmit konvencional. A 
vëren se intelektuali është një fenomen evropian i fundshekullit të XIX dhe 
fillimshekullit XX që presupozon sferën politike publike të zhvilluar mirë. 
Intelektuali pozicionohet në cilësinë e zëdhënësit dhe mbron interesin e 
publikut. Pikërisht pse zëri i tij është zë jashtë institucional dhe zë jashtë 
strukturave të pranuara politike, që shndërrohet në mbrojtës të kauzës për të 
cilën nuk mund të gjendet zëri përkatës  në arenën zyrtare të jetës politike”. 
Intelektuali, në këtë relacion aktiv me media, në sferën publike, dallon 
“zërin institucional” nga “interesi i publikut”, mbasi këta zëra mund të kenë 
pikëtakime, por jo rrallë edhe mund të jenë të kundërshtueshme.    

Kontekstin gjykues ndaj intelektualit e ka trajtuar edhe filozofi frëng 
Mishel Fuko. Duke bërë ndarjen e tyre në intelektualë universalë dhe 
intelektualë specifikë. Përpara se të shohim se çfarë Fuko mendonte për 
ndarjen dhe strukturën e saj, do të jetë me interes njohja me përkufizimin e 
tij për intelektualin. Ai shprehet se  kishte takuar shumë njerëz që i kishin 
folur për intelektualët. “Nga ajo që kam dëgjuar erdha te një parafytyrim se 
çfarë mund të jetë kjo “racë”.  Nuk është vështirë - intelektuali është fajtori 
i përhershëm. Fajtori për thuaja çdo gjë: edhe kur flet edhe kur hesht, edhe 
kur ndërhyn e edhe kur nuk ndërmerr asgjë. Shkurt intelektuali është brumi 
për gjykimin, vendimin, dënimin, akuzën, përjashtimin” (Foucault,1980) 
. Po cili ishte intelektuali specifik në mendimin e Fukosë. Në mesin e 
intelektualëve specifikë, filozofi frëng vendos intelektualët akademikë, ata që 
punojnë në universitete, duke dhënë kontributin e tyre në fusha të ndryshme 
të shkencore. Të tillët rëndom sikur ballafaqohen me një problem: përkundër 
faktit se janë resurse të pasura të dijes, shpeshherë nuk janë shembujt më 
përfaqësues për t’u paraqitur në media dhe për të komunikuar me masën. 



Mbase kjo është arsyeja pse intelektualët e tillë, janë fare pak prezentë 
në programet mediale. Nëse do të kërkohej një sqarim pse kjo ndodh, atëherë 
ai mund të gjendet edhe në faktin se intelektualët “specifikë”  përdorin 
fjali më të komplikuara, më të gjata, komunikimi i tyre është i mbushur 
me nocione shkencore, gjuha dhe diksionin e kanë më shumë elemente 
të diskursit zyrtar dhe ato përjashtojnë modelin rrëfimtar, mbasi ky lloj 
diskursi nuk mbërrin të shumtën e herëve të krijojë relacione komunikuese 
me publikun. Komunikimi i intelektualeve “specifikë” mbetet kryesisht 
në sferën e leximit dhe fare pak të rrëfimit, ndërsa publiku e do pikërisht 
rrëfimin se është formë më e lehtë e marrëveshjes. 

Prezantimet e intelektualëve të këtij profili për opinionin publik janë 
monotone dhe aspak të kapshme e atraktive për opinionin. Kjo vërehet edhe 
më nëse ky lloj i intelektualëve i takon fushës së veçantë që nuk ka të bëjë 
gjithaq me dimensionet e aktualitetit shoqëror (fizikantë, matematikanë të 
shquar, etj.). Në rastin e fundit, edhe po të posedojnë shkathtësi të papara 
të komunikimit, në hapësirën informative të medies ditore ka farë pak vend 
për çështjet e këtilla të specializuara.  

Edhe Habermas pajtohet se e përbashkëta e përkufizimeve të shumtën 
është se intelektualët nuk janë “njerëz të zakonshëm” në kuptimin e 
përgjegjësive publike, se ata kanë edhe një funksion më tepër dhe ai ka të 
bëjë në raportin me të tjerët. Roli i tyre është  kundërshtimi, kundërvënia 
ose edhe shkatërrimi i diskurseve konvencionale, madje edhe ndonjëherë  
hegjemoniste, varësisht prej shoqërive dhe vendeve ku ata jetojnë.  

Shumë mendimtarë mbrojnë tezën se roli dhe angazhimi i  intelektualëve 
në sferën publike, duhet pasur parasysh më tepër me sferën që ka të bëjë 
me politikën, pra të ndërlidhura me vlerat morale dhe etike. Nëse do t’i 
referohemi prapë Habermasit, do thënë se karakteri publik i diskursit moral 
ndikon në ndryshimin e natyrës së diskursit politik. Vendimet politike dhe 
strategjitë për të cilat dikur kishin qasje vetëm të privilegjuarit, të paktën 
teorikisht, i janë ofruar publikut të gjerë. Në librin e tij “The struktural 
Transformation of the Public Sphere” (Habermas,1962), Habermas flet për 
emancipimin intelektual në një proces që do të përcillet me debate të shumta 
publike, pikërisht për të realizuar sa angazhimin intelektual po kaq për të 
ndërlidhur vlerat morale, me ato etike.  
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Proza PoETikE ShqiPE
(Evidenca dhe karakterizime)

Statusi letrar i prozës poetike - kuptimi i nocionit 

Proza poetike si formë e ndërmjetme, kalimtare, mes poezisë dhe 
prozës, edhe pse ruan karakteristikat zhanrore të të dyjave, funksionon si 
formë e pavarur letrare. Prania e një dinamike kuptimesh e nuancash poetike 
të fjalive, e një narracioni e fabule të përhirë, si dhe, gjithashtu, prania e një 
forme të përfytyrueshme të personazheve (si në ëndrra), e një dialogu të 
tkurrur dhe monologu monopolizues, si formë e të shprehurit të mendimit, 
e bëjnë prozën poetike të ketë tipare afruese me prozën e shkurtër. Ndërsa 
që, emocionaliteti, përjetimi, mendimi sintetizues, prania e figurës, ritmi 
i fjalisë, si dhe rima e brendshme me shkrirje në formën e asonancave e 
konsonancave, e përafrojnë me poezinë, duke i dhënë prozës poetike 
muzikalitet të veçantë dhe unik. 

Në prozën poetike, zakonisht rrëfehet në vetën e parë njëjës - unë, nga 
ku nis e përfundon shumë herë identifikimi i autorit me narratorin nëpërmjet 
një rrëfimi tejet personal - për dallim nga proza (tregimi) ku dominon 
referencialiteti, një distancë nga pozicioni i të rrëfyerit dhe dëshmive 
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narrative, prej nga kujtesa narrative lidhet me një të kaluar - si dëshmi 
mitike a historike. Në planin e pranisë së figurës - metafora dhe simboli, 
janë dominante të prozës poetike, ndërsa që fryma simboliste e tekstit është 
një prej komponentëve që mban pushtetin për të identifikuar tiparin dallues 
të prozës poetike. 

Pra, veçantia dhe mëvetësia e kësaj forme artikulohet pikërisht përmes 
shkrirjes së këtyre elementeve poetike dhe prozaike, që integrojnë brenda 
tekstit situata dhe kuptime që lidhen më shumë me dramatikën e brendshme 
shpirtërore se sa me epikën e të ndodhurave. 

Studiuesja Dhurata Shehri thotë se shprehja prozë poetike synon shfaqjen 
e një tendence moderne për të fshirë kufijtë mes dy fushave të shkrimit, 
prozë dhe poezi dhe në të njëjtën kohë, për të fshirë karakterin normativ të 
rregullave që pretendonin të ruanin privilegjin e poezisë.1 Ndërkaq, studiuesi 
tjetër i letërsisë Kujtim Shala zbërthen formulimin poemth në prozë, i cili 
është njëri ndër sinonimet e termit prozë poetike, duke theksuar se fitohet 
nga një shënjues kategorie (poemth) e nga një shënjues forme (prozë), që, 
siç thotë ai, tashmë (pra është fjala për poemthin) “braktis2” formën e njohur, 
për formën e “huaj”3 për të.

Ose thënë ndryshe poezia heq dorë nga forma klasike strukturale, 
ndërsa proza “e humb narracionin prozaik, të cilin e barazon me narracionin 
e sforcuar lirik”.4

Nismëtar i krijimit në këtë formë - pra në formën e prozës poetike, 
konsiderohet të jetë Sharl Bodler, me “Poemthat në prozë”, ndërsa pas 
tij, kjo formë është përhapur në të gjitha letërsitë e zhvilluara evropiane e 
botërore. Forma posaçërisht mori hov nga fundi i viteve të ‘80-ta të shekullit 
XX. Revistat letrare të cilat më herët hezitonin të pranonin letraritetin unik 
të prozës poetike, tashmë kishin pranuar veçantinë e saj, duke i botuar prozat 
poetike afër soneteve dhe tregimeve të shkurtra. 

1  Dhurata Shehri, Koliqi mes malit dhe detit, Onufri, Tiranë 2006, fq. 50
2  Për tendencat e tejkalimit të formave të kujtesës letrare konvencionale, shih Sabri 
Hamiti, Bioletra - Një teori e shkrimit dhe leximit, Faik Konica, Prishtinë, 2000, fq .29-33
3  Kujtim M.Shala, Vepra e Vetmisë, Buzuku, Prishtinë, 2005, fq.119
4  R..M.Shala, Analiza-Kognicioni dhe modelimi, neokultura, Prishtinë, 2010 fq.49
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Tradita - derivimet letrare të prozës poetike  

Në letërsinë shqipe, proza poetike si formë e mëvetësishme letrare, 
u shfaq në Periudhën e letërsisë moderne. Shfaqja e saj lidhet me kalimin 
e Periudhës së romantizmit dhe tejkalimin e poetikës së saj, kur, krahas 
formave ekzistuese, filloi shkrimi edhe në forma të reja letrare, ndër të cilat 
edhe forma e prozës poetike, e cila pasoi nën ndikimin e lojës së formave e 
të zhanreve në letërsitë e mëdha evropiane. 

Në letërsinë shqipe, nismëtarë të kësaj forme letrare janë Faik Konica, 
Mithat Frashëri, Ernest Koliqi dhe Martin Camaj. 

faik konica, në prozë fillon me një varg prozash poetike, si: “Një 
liqen”, “Anës liqenit”, “Bora”, “Malli i mëmëdheut” etj., të botuara në 
gazetën “Albania”. Këto proza të shkurtra shënjojnë, njëkohësisht, fillimet 
e një forme të re krijuese në letërsinë shqipe që do të njihet si prozë poetike. 
Këto krijime japin një shpërthim të beftë të bukurisë së natyrës, duke u 
përforcuar më tej në impresione të brendshme të botës së autorit, ku tiparet 
vizuale bëhen një me përjetimin, duke u zgjeruar në një rrjet kuptimesh 
të shumëfishta të figurës. Ky autor, duke luajtur me forma të larmishme 
shprehëse, arrin të nuancojë kuptime e domethënie teksti që përbrenda 
kanë mbërthimin e subjektit, i cili gjen udhën e vet të refuzimit të realitetit 
nëpërmjet artikulimit në mënyrë radikale të të gjykuari e të reflektuarit 
kritik, që përpiqet të zbulojë se çfarë ka dashur të thotë nëpërmjet të folurit 
ironik dhe frymës satirike dhe stigmatizuese. 

midhat frashëri njihet si autori që shkroi librin e parë në prozë me 
pikësynim të qartë strukturimi zhanror – një formë të pastër të prozës poetike, 
duke u identifikuar edhe nëpërmjet empirisë së shkrimit si kodifikues i 
rregullave të hartimit të kësaj forme të prozës. Pra, ky autor i jep elementet 
e pastra të këtij zhanri, nëpërmjet simbolizimit e përshkrimit të ndjenjës 
e të mendimit, duke arritur të japë ndërlidhje të fuqishme elementesh të 
diskursit e të figurës së prozës poetike. Në veprën “Hi dhe shpuzë”, Midhat 
Frashëri shfaqet një mjeshtër i një emocioni shumë të thellë e te vrullshëm, 
që më pastaj shpërbëhet e përbëhet në diçka tjetër në mendjen e lexuesit – 
si një ndjenjë romantike e simboliste, e lidhur fort me nota të veçanta me 
melankolinë, nostalgjinë, frikën, mërzinë e shqetësimin njerëzor. Prozën 
e këtij autori e dominojnë realitete të ndjenjave intime e të dashurisë, që 
përfshijnë përvijime që janë sprovë e situatave që konstituojnë një realitet 



në vetvete refleksiv e filozofik me emocionalitet të theksuar dhe mbi të 
gjitha gjuhë të një identiteti krejt personal. Dallimi esencial mes këtij autori 
dhe veprës së tij “Hi dhe shpuzë”, me vepra e autorë të tjerë bashkëkohanikë 
të tij, është qasja autoriale që të merret me tema tërësisht personale brenda 
një formë të prozës poetike si identitet i qartë zhanri. 

Ndërkaq “Pasqyrat e Narçizit” të Ernest koliqit janë proza poetike 
simboliste, që dominohen nga metafora dhe simboli. Duke u lidhur në 
raport intertekstualiteti me Mitin e Narcizit, te “Pasqyrat e Narçizit“, autori 
aplikon trajta e nuanca sipas ligjeve të të menduarit simbolik që të ngarkojë 
më pastaj gjithë botën e prozës poetike me përmbajtje simbolike. Narcizi 
antik shfrytëzohet si referencë simbolike dhe duke u rikontekstualizuar në 
kohë, dhe për hak të ideve krejtësisht të tjera, rikonstruktohet subjekti i një 
Narcizi që ka vetë-identitetin dhe afërsinë e Narcizit që tashmë mund të 
quhet i Koliqit.

Në secilën prej shtatë poemthave në prozë, përmes paraqitjes së 
momenteve që përcaktojnë kthesa dhe që shënojnë lidhjet e dukshme me 
shenjat nacionale, duke i ndërlidhur kohët - të shkuarën me të tashmen, 
shprehen transformimet e ndjenjave dhe të mendimeve të autorit, që në fakt 
reflektojnë kërkimin e identitetit të tij shpirtëror e krijues. Pas peripecive, 
dështimeve, por edhe refuzimeve të njëpasnjëshme të pasqyrimit, synimi 
realizohet krejt në fund, atëherë kur arrihet shtegdalja, duke krijuar iluzionin 
e qenësisë dhe të veprës gjatë kohës kur gjithçka motivohet nga një botë 
metafizike, nga një zë, në procesin e krijimit - shkrimit. E potencuar edhe 
nga vetë autori, e vërtetëdukshme edhe në tekst, por e përmendur edhe 
nga kritika, “Pasqyrat e Narçizit” thuhet të jenë një lloj biografie letrare e 
autorit.

martin Camaj është autor i një mënyre krejt e re të të shkruarit të 
prozës poetike, e cila është e pasur edhe me narracion edhe me personazhe. 
Kjo vërehet në përmbledhjen me proza poetike “Dranja”, e cila duke qenë 
vepër tërësisht simboliste arrin të sublimojë botën e mitologjisë e të përrallës 
në një version krejt individual e personal të botës e të diskursit. Himnizimi 
i atdheut dhe shenjave e tjera nacionale, paralelizmi mes vuajtjeve të 
breshkës dhe rashtës së saj me njeriun e mërguar, në këtë rast autorin larg 
vendlindjes, prania e mitit, çmitizimi dhe rimitizimi njëkohshëm, kuptimet 
e shumta simbolike dhe motivet e një bote të frymës nacionale e universale, 
e bëjnë këtë përmbledhje tipike simboliste; edhe pse nuk është në vargje si 
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madrigali tradicional, gjuha prozaike përmban një marrëdhënie të fuqishme 
me figurën ashtu siç e mban një relacion të fuqishëm emocional me 
diskursin në gegnishte, që mund t’i japë lexuesit sensin e thellë se si gjuha 
gege bart frazeologji e forma shprehëse që kanë autonominë e kuptimit dhe 
të domethënies në vetvete. 

Premisa të prozës poetike në shekullin e ri letrar5 

Proza poetike, në fillim të shekullit XXI, rimerr forma dhe trajta 
autonome të reja, duke zgjuar kërshërinë krijuese te disa autorë në Kosovë 
dhe Shqipëri edhe pse mund të themi se karshi formave të tjera letrare, 
proza poetike te ne, krahasuar me letërsitë e tjera, veçanërisht evropiane, 
është më pak e sprovuar si trajtë zhanri e shkrimi; mbase shkaku i natyrës 
specifike të diskursit e natyrës komplekse të temave për t’ua gjetur gjuhën 
e artikulimit poetik ose edhe të një relacioni të ftohtë të kritikës duke mos e 
trajtuar mjaftueshëm këtë fenomen zhanri si teori e praktikë e shkrimit apo 
duke mos e përdorur si referencë pozitive sa i përket perceptimit të vlerës 
estetiko-letrare të fiksionales së prozës poetike. 

Në Kosovë gjurmë të prozës poetike – në formën e saj të pastër ose 
të përzier me një notë epike më të theksuar të tregimit të shkurtër e gjejmë 
te Teki Dërvishi, Zejnullah Rrahmani, Arif Demolli, Sali Bashota, Mufail 
Limani etj. 

Në prozën e Teki Dervishit dhe Zejnullah Rrahmanit, fryma lirike, 
edhe kur është dominuese, komunikon së brendshmi me forma e trajta të 
lehta epike duke i ndërthurur ato motivueshëm. 

Në veprat “Tregime nga Ballovci” dhe “ 99 rruzaret prej smaragdi” të 
zejnullah rrahmanit, kemi një rrëshqitje nga natyra e elementeve kanonike 
të tregimit drejt një lirizmi që ka më vete trajta të refleksioneve ku gjithçka 
motivohet ose nga një botë metafizike ose nga një dëshmi autobiografike e 
autorit. 

Si tekst me status të plotë të prozës poetike është përmendur të jetë edhe 
parathënia e rrahman dedajt në “Gjërat që s’preken”. Kritiku Rexhep 
M. Shala këtë e ka cilësuar si rast ekstrem, duke theksuar se në esencë ky 
krijim shërben vetëm si formë dhe kontekst prozaik për vargjet e nxjerra nga 
5  Në pamundësi për të gjetur një përkufizim të ri, për letërsinë shqipe që shkruhet 
në hyrje të shekullit XXI, Sabri Hamiti këtë periudhë e quan shekulli i ri letrar. Shih 
“Temataologjia”, ASHAK, Prishtinë 2005, f. 238.  



konteksti lirik i poezive.6 
Sali bashota është njëri prej autorëve të letërsisë në Kosovë, tek 

i cili vërehet dukshëm preferenca e të shprehurit nëpërmjet një gjuhë të 
brishtë poetike. Bota e tij poetike është e shtrirë midis temave universale e 
personale. Në vëllimin poetik “Plagomë”, mes poezive janë të strukturuara 
edhe disa proza poetike, që janë referencë për të hyrë në botëkuptimin 
e subjektit lirik. Ato janë të rimuara dhe nxjerrin pozicionin e subjektit. 
Dallon posaçërisht proza poetike “Java e shqipshkrimdhembjekrijimit”. Në 
paralelizëm me krijimin biblik të botës, ditët e javës shfaqin antagonizmat 
e kësaj bote. Harta e prerë e etnisë, trupi i anatemuar, realiteti i gozhduar 
si Krishti, kasaphana kritike e shoqërive letrare, trimi që ikën, “Rilindja 
e okupuar” dhe, në fund fare, një ankth njerëzor i rrëfyer siç thotë autori 
nga këndi i zemërimit orvelian. Dhe, poeti nuk mjaftohet me kaq. Bukuria, 
dashuria, frymëzimi, shkrimi, shënjimi i mospajtimit me vendin, botën, 
e jetën, indiferencën, injorancën e absurdin zënë vend në përmbledhjen 
tjetër me proza poetike “Ëndrra në parajsë”. Të gjitha këto te Sali Bashota 
shpërfaqen me një gjuhë poetike që ka tashmë një trajtë të veten të veçantë 
artikulimi e shfrimi të ndjesisë e të emocionalitetit. 

“Libër për një natë” i mufail  limanit, përmban një cikël prozash 
poetike, të cilat i përçon një vijë e idesë, me një strukturë e sistem të qartë 
mendimi e substance tematike. Përmes gjuhës së imazheve, shprehjes 
ekspresive, dëshmisë – si esencë e fakt jetësor, strukturohet një libër për 
qytetin, duke i dhënë udhën në kuptimin konceptual përfaqësimit të letërsisë 
urbane, që ka përbrenda të shkrirë evidencat e hapësirës e të kohës të lidhura 
në një kontekst. 

Konteksti kohor dhe shenjat historike shfaqen herë si dëshmi “Kosova 
para dhe gjatë lufte”, herë si reminishencë apo intertekstualitet - “Janina”, 
apo edhe si citat “Unë ty moj të kam dashur”. Malli për Prishtinën e fëmijërisë 
shpërfaqet nga pozicioni i një vëzhguesi pasiv që fundoset në kujtesën e 
fortë, kurse shikimi nga pozicioni perspektiv jep projektimin e së ardhmes. 
Në tërë librin mbizotëron një atmosferë ankthi ku kërkohet të zgjohet 
vetëdija e emocionaliteti njerëzor, ndërsa interferon  e shkuara (si dëshmi 
e hidhur a si mall) dhe e ardhmja (si pritje, iluzion e ankth). Të tashmes 
që ka dëshminë e vrazhdët të represionit- sikur i iket.  Individi tejkalon 
mundësitë e veta qoftë edhe përmes ëndrrës, dhe tentimi i pashpallur për të 
dalë edhe nga natyra e vet jep tragjiken në gjithë peshën e saj. Fillim e fund 
6  R.M.Shala, Analiza-Kognicioni dhe modelimi, Neokultura, Prishtinë, 2010, fq.48
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kërkohet bashkëbiseduesi; femra - si prani fizike e dashuri shpirti, ikën e 
kthehet, është e pranishme e mungon, duke u identifikuar me ndjenjën dhe 
emocionin.  Drama njerëzore është e lidhur me kujtimin, dufin, pikëllimin, 
keqardhjen, delirin, ëndrrën, që bëhen subjekt i diskursit poetik. Dhe, 
subjekti - filozofi. Me lojën e gjuhës poetike – përshkrimin e figurën etj., 
krijohen finesa e shprehje kuptimesh me domethënie të veçanta, duke u bërë 
kështu  konstanta  stilistike të identitetit autorial të tekstit.

Në Shqipëri proza poetike ka krijuar shenjat identifikuese me autorët: 
Ridvan Dibra, Shpëtim Kelmendi, Agron Tufa, Mimoza Ahmeti etj. 

ridvan dibra në përmbledhjen “Vetmia e diellit”, provon një strukturë 
organizimi shprehës nëpërmjet një mori figurash e sentencash autoriale, 
ku bota dhe kuptimi i esencave të saj, empiria dhe mendimi për to gjejnë 
ekzistencën e tyre në ambiguitetin dhe paradoksin që kanë përbrenda vetë 
gjërat dhe fenomenet. Në këtë kontekst del në pah një dialog midis pamjeve 
fizike e metafizike të gjërave, fenomeneve e nocioneve për to, ku qenia, 
sendi apo koncepti – fjala, bëhen objekt i prozës poetike. Ky autor arrin të 
sublimojë e të dendësoj shprehjen me kuptim e domethënie, sa shumica e 
tregimeve të tij përfundojnë me vetëm disa fjali, apo edhe me një fjali të 
vetme. 

Brenda librit “Oazet e paradites” të Shpëtim kelmendit gjendet 
cikli me 9 proza poetike “Trajta dashurie” - të veçanta në kuptimin e botës 
narrative por edhe për nga mënyrat e përdorura te foljeve. Te “Darka e fundit 
në dëshirore”, “Natë dhe shi në pjesore”, “Trallisje në urdhnore” etj., vetë 
teksti poetik figurohet sipas sistemit të trajtave e të mënyrave të përdorura 
të foljeve. Prozat poetike të këtij autori janë të shkruara në një gegnishte 
të latuar e të pasur me shprehje e kuptime – një gjuhë e mbështetur mbi 
venerime në sensin e gjetjes së implikimeve kuptimore për njeriun, dashurinë, 
frymëzimin jetësor e krijues, ku shkrihet subjekti me objektin, përjetimi 
me dëshminë, mendimi me arsyen. Proza e Shpëtim Kelmendit ka shumë 
ekspresion, tëhollime, ritëm e muzikalitet të brendshëm. Mendimi, idetë, 
stili janë në funksion të formave të reja shprehëse. Tendenca për një diskurs 
ndryshe, për një formë të veçantë shprehje e mendimi, duke asimiluar dhe 
kapërcyer nëpër modele paraprake të gjuhës poetike të letërsisë së traditës 
e asaj moderne shqipe, e bëjnë këtë autor të veçantë në zhanrin e prozës 
poetike. 

Edhe agron Tufa shkruan një tip proze poetike eksperimentuese. 



Te prozat poetike brenda librit “Fryma mbi ujëra”, përmes gërshetimit të 
figurave, funksionit të shenjave të pikësimit, imazheve poetike, emocioneve 
dhe mendimeve sublime, ky autor arrin të japë sekuencat e një vizioni të 
pafund të vrojtimit e të kuptimit – më qartë apo më fshehtë, duke dhënë 
relevancën e ekzistencës dhe kuptimit të gjërave. Tufa arrin të krijojë një 
dialog dinamik dhe mbresëlënës me lexuesin përmes një dëshmie e kuptimi 
të dramatizuar. 

Në librin “Absurdi koordinativ” - mimoza ahmeti, përvetëson – të 
themi e ka të vetën drithërimën e emocionalitetin e çuditshëm të të rrëfyeri 
e të të shprehurit për gjërat me delikatesën e shpirtin e ndjeshëm femëror. 
Uni - flet për veten, për atë se si reflekton bota në te dhe si shfaqet ai ndaj 
botës. Aty shfaqet individi autentik që nuk pranon skemat artificialisht, me 
një tendencë ikjeje drejt kërkimit të kuptimit të jetës deri në absurd, p.sh. 
tek vuan nga ndarja me trikon, më shumë se me njerëzit e dashur. Autorja 
jo rrallë bëhet edhe vetë pjesë e fiksionit, e shkrirjes së kufirit midis reales 
e fiksionales, duke aplikuar të menduarit për gjërat që buron nga heshtja. E 
gjithë kjo jepet me një shprehësi dhe të folur elokuent, duke ruajtur rrjedhën 
e natyrshme të perceptimit gradual të gjërave dhe mendimit për to.  

Shazim mehmeti është njëri nga autorët e letërsisë shqipe në Maqedoni, 
që ka lënë shenja të veçanta në formën e brishtë të prozës poetike. Mehmeti 
ka krijuar identitetin e tij shprehës – të botës e të stilit. Autori - subjekti 
rrëfyes ka dhembjen e ndjenjën krejt personale për t’i perceptuar e për t’i 
shpjeguar gjërat në lëvizje dhe në qetësinë e tyre. Te ky autor vihet theksi te 
një realitet i shpirtit dhe mendjes për veten, ndjenjat, emocionet, meditimet, 
mundimet, raportin me mjedisin, natyrën, botën, ndërkaq që për të treguar 
fuqinë e tij njohëse e perceptuese, jep dëshminë e përshkrimit të realitetit, 
natyrës, mjedisit, pamjes të personazheve, etj. Subjekti rrëfyes qoftë nga 
distanca, qoftë akter i drejtpërdrejtë i një situate a gjendje, zbulon besimin 
dhe përkushtimin e tij ndaj parimeve morale në mënyrë implicite - nëpërmjet 
rrëfimit e përshkrimit; kjo është pjesë e virtytit edhe e personazheve tek të 
cilët kemi ndjesinë dhe arsyen për të gjykuar e reaguar ndaj të metave të 
natyrës njerëzore. 
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Përmbyllje

Në përmbyllje, dua të them se ky kërkim ka synuar të përcjellë evi-
dencat, duke karakterizuar e herë-herë edhe vlerësuar, për rrjedhën, kahet 
dhe fenomenet themelore të prozës poetike, duke u mbështetur në tekstet e 
këtyre  autorëve të letërsisë shqipe. 

Jam përpjekur të shënjojë autorë dhe probleme, me shpresë që kjo sfidë 
leximi të pandehet si një kërkim që synon të veçojë shenjat e një leximi 
individual e personal, i cili ka kërkesën për të sjellë disa rezultate mbi këto 
modele të prozës poetike, me pretendimin se teksti ka zgjuar motivueshëm 
orientimin për një karakterizim të gjithë këtij korpusi autorësh e veprash, ku 
leximi ecën pas shenjave të tekstit dhe nuk i lëshon ato. 
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Roman me Polifoni tё tekStit letRaR
(Rilexim i romanit Loja e fundit të Ibrahim Kadriut)

individualiteti letrar
       
Fenomeni i individualietit letrar apo i tёrёsisё sё tipareve dhe veçorive 

individuale tё krijimtarisё sё njё shkrimtari,  nuk  varet as nga përvoja 
e gjatё shkrimore, as nga opusi letrar i krijuesit, por nga organizimi, 
kёndvёshtrimi dhe modelimi i përmbajtjeve, mendimeve, ndjenjave dhe 
veprimeve tё subjektit letrar, nga ndёrtimi stilistik i fjalisё dhe i tekstit letrar, 
nga figuracioni poetik origjinal, kreativ dhe tё pa imponuar, qё përcaktohen 
nga dispozitat e krijuesit, nga veçoritё dhe karakteristikat qё i ka vetëm ai 
shkrimtar tё cilat e dallojnë nga gjithё tё tjerёt. Individualiteti letrar ka tё 
bёjё edhe me identitetin letrar me faktin se po tё lexohen dy a mё shumё 
tekste tё njё autori, apo tё disa autorёve tё ndryshёm, duhet tё identifikohen, 
sipas faktorёve tё brendshëm dhe tё jashtëm, se  tё cilit autor janë. Me plot 
bindje mund tё themi se Ibrahim Kadriu ёshtё ndёr tё rrallёt nё letёrsinё tonё 
bashkëkohore qё e ka ndërtuar individualitetin dhe identitetin e vet letrar, 
se lexuesi, kur lexon njё romani tё tij, do ta identifikojё, sa nga përmbajtja 
e veprës për njohuritё e reja socio-politike dhe etno-kulturore qё do tё fitojё 
për periudhën e caktuar, jo nga entropia (zmadhimi) e ngjarjeve pse e ka 
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sensin e masës për tё treguar aq sa lejon dhe ashtu si lejon teksti letrar, 
për tё cilёn lexuesi nuk ka mundur tё informohet nё mёnyrё tё sintetizuar 
nga pjesёmarrёsit, bashkёkohanikёt apo nga ndonjë autor tjetër, pse pamjet 
janë dhёnё nga perceptimi vizual, okular e racional i kёtij realiteti, jo nga 
ai verbal, por do ta dallojё edhe nga ngjyrimet stilistike, konotacioni, 
modelimi dhe stili individual, nga rendi objektiv apo subjektiv, nga mënyra 
mendimtare, dialogu me nëntekst e organizimi stilistik. 

Individualitetin letrar tё Ibrahim Kadriut mund ta shohim edhe pёrmes 
rileximit tё romanit Loja e fundit, pavarёsisht se dikush mund tё thotë se 
merremi me njё vepër relativisht tё hershme, me njё vepër fatkeqësisht 
“tё harruar” tё këtij prozatori mё apo mjaft produktiv, por edhe mjaft tё 
veçantё, jo vetëm për polivalencën tematike tё përthekuar brenda njё 
tёrёsie kompozicionale, ku përfshihen segmente tё shumta tё tё kaluarës 
sonë trimёrore dhe tragjike, gjithnjë tё transponuara si pjesё tё pandashme 
kompozicionale me përbёrje tё tё gjitha premisave tё njё vepre letrare, 
pёrsёri as unё, as lexuesi qё e merr kёtё vepër nё duar, nuk do tё mbesim 
tё zhgënjyer. Kjo jo vetëm për temёn mjaft interesante dhe tё komponuar 
artistikisht, por edhe për polivalencën tematike, për zhbirimet qё bёn 
autori nё shumё segmente tё jetёs tё njё periudhe tё caktuar, tё cilat janë tё 
inkorporuara nё kompozicionin e veprës aq sa, pa ato, tёrёsia nuk mund tё 
kuptohet as tё qëndrojё. Duket se autori ka njё pёrvojё tё gjatё shkrimore 
dhe relativisht jetësore dhe, kur tё dyja kёto shkrihen nё mёnyrё kreative 
dhe natyrore, del njё tekst ku secili lexues, nё individualitetin e ndonjë 
personazhi ose nё mesin e turmës sё revoltuar, e gjen vetveten ose ndonjë tё 
afërm tё tij. Pra, autori bёn rizhdaljen e përfytyrimeve dhe tё sentimenteve 
për njё periudhё qё ёshtё ende e freskёt nё kujtesën, nё vetëdijen po edhe 
nё ndёrdijen, për shkak tё shtresimeve tё shumta pas saj, te mjaft lexues tё 
saj, autori tё duket sikur e ka ringjallur, sikur i jep frymëmarrje, sikur i jep 
shpirt njё kohe tё kaluar për ata qё e kanë përjetuar, po mё tepër për ata qё 
mund tё kenё dëgjuar për fragmente tё saj.

Polifonia kompozicionale

Romani Loja e fundit ka temё shoqërore, megjithëse uniteti i romanit 
nuk zhvillohet rreth njё ngjarjeje themelore tё cilës do t’i nënshtroheshin tё 
gjitha ngjarjet tjera, por mbi njё vistër ngjarjesh tё zhvilluara brenda njё kohe 
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tё caktuar qё kanë njё fundament tё pёrbashkёt: revoltёn dhe rezistencën e 
viteve tё ’80 e ‘90 tё shqiptarёve ndaj pozitës diskriminuese, padrejtësive 
dhe dhunёs qё ushtronte pushteti serb ndaj tyre gjё tё cilёn, me pasqyrimin 
besnik tё ngjarjeve nga mund tё nxjerrim konkluzione dhe gjykime, e shpreh 
edhe ideja objektive e veprës. Pra, kemi kёtu njё vistër shënimesh kronike tё 
ngjarjeve, qё mё vonё do tё hyjnё nё historinë politike tё lëvizjes kombëtare, 
tё cilat janë regjistruar sa me motive dinamike qё e çojnё ngjarjen tё ecё 
përpara, aq edhe me ato statike kur natyra bёhet bashkёshoqёruese e tyre, 
apo kur autori i kushton kujdes edhe psikologjisё sё personazheve. Prandaj, 
prozave tё tilla u mungon spiralja kompozicionale e ngritjes dhe e rënies 
qё shprehet pёrmes pesё etapave tё njohura, por kemi njё spirale qё ngrihet 
dhe bie sipas pamjeve duke u ndërruar njëra pas tjetrës: demonstratat nё 
kryeqytet, kolonat e pareshtura tё demonstrantёve nga qytetet tjera kёmbё 
për nё kryeqytet, ngujimi i minatorëve nё zgafelle për tё përfunduar me 
metamorfozën ideore tё disa personazheve, si kulminacion i tёrё asaj drame 
psikologjike qё u zhvillua nё fund me tё cilёn përfundon romani, duke e 
shthurur enigmёn e titullit tё romanit qё e mbajti lexuesin nё ankth gjatё tёrё 
kohës për faktin se ku qëndron thelbi i titullit tё romanit.

Struktura kompozicionale e romanit ёshtё e ndërtuar mbi dy rrafshe 
qё ndërrohen ritmikisht njëra pas tjetrës: rrafshi i kronistit qё shkon deri nё 
shtatё pamje, ёshtё vetё shkrimtari qё flet edhe nё vetёn e parё dhe shërben 
si prelud për rrafshin e dytё, dhe rrafshi i sekuencave qё vjen si rezultat 
e pasojё e pamjeve tё kronistit e nё tё vërtetё i veprimtarisё destruktive 
tё kolaboracionistёve qё e aplikojnё politikёn represive, segregacioniste qё 
ushtron pushteti aktual ndaj shqiptarёve. Emёrtimi i rrafsheve tё para ёshtё 
konvencional (Shёnimet e kronistit I, II, III e tjerё), ndërsa i rrafsheve tё 
dyta ёshtё mё përmbajtёsor, pse secila shpreh njё temё nё vete (Proteza, 
Passhpina, Rrathёt, Pasaporta, Fotografia, Nёntoka dhe Qeleshet) qё e bёjnё 
romanin tё jetё polivalent apo me polifoni tematike tё cilat sё bashku japin 
njё segment tё rёndёsishёm empirik tё diskriminimit ndaj etnitetit shqiptar. 
Rrafshi i sekuencave jep pamje nga realiteti aktual, natyrisht tё transponuara 
artistikisht, dhe kёtё e bёn pёrmes dy formave: pёrmes pamjeve, skenave qё 
jep narratori dhe pёrmes gojёs sё kolaboracionistёve. Nё asnjë rast nuk jepen 
skena eksplicite tё heroizmit personal apo kolektiv, parulla, ideologjizma, 
fjalime, verbalizma, nё asnjë rast nuk i paraqet nё mёnyrё deklarative idetë 
e veprës pse nё ato raste personazhet do tё delnin tё zbehtё dhe tё pajetё dhe 



atёherё do ta quanim roman me tezё ku ideja subjektive e shkrimtarit do tё 
ishte mbi idenë objektive tё veprës, por ngjet e kundërta se, nga pasyrimi 
besnik i jetёs dhe i ngjarjeve, mund tё nxjerrim konkluzione dhe gjykime 
tё drejta dhe objektive, se autori nuk na i kumton idetë e lëvizjes, por ato 
dalin nga personazhet dhe qëndrimet e tyre. Megjithatë, ajo qё jepet pёrmes 
gojёs sё kolaboracionistёve ёshtё mё e fuqishme pse ata flasin nё mёnyrё 
implicite për suksesin e demonstruesve, për rezistencën e tyre, për qëllimin e 
tyre tё lartё, për sakrificat e vetëmohimin e tyre, për rrezikun qё i kёrcёnohet 
ekzistencës sё tyre, për masat qё merr e duhet tё marrё pushteti  për shuarjen 
e tyre. Mirёpo, lëvizja nuk ishte stihike, demonstruesit nuk vepronin si turmё 
pse ekziston udhëheqja, platforma dhe strategjia e lëvizjes qё e bёn kёtё 
revoltё tё jetё lëvizje politike, pse vetëm kjo i bёn minatorёt tё vijnë kёmbё 
deri nё Prishtinё, e bёn plakёn tё jetё nё duart e demonstratave, e bёn tё riun 
tё viktimizohet. Madje autori ka njё ide si Barleti kur thotë se “ёshtё arritur 
pёlqimi i pёrgjithshёm kombëtar për zgjedhjen e prijësve tё tyre tё cilёve 
do t’iu shkonin prapa me qejf...”, ndërsa Barleti thotë:”Ata s’i binden askujt 
përveç atij tё cilit duan vetё t’i binden. Ata s’pranojnё sundimin e huaj, ata 
tregohen besnikё ndaj zotёrisё sё vet”

Ngjarja kryesore, kryengritjet e shqiptarёve nё vitet ’80 dhe ’90 për liri 
dhe pavarësi janë si rezultat i trysnive qё ngjajnë para dhe gjatё periudhës 
sё demonstratave, qё përcillen me format ma flagrante tё dhunёs tё cilat 
autori, gati nё tёrёsi, na i jep nё formёn eksplicite, pёrmes vërejtjeve tё 
kronistit, dhe implicite, pёrmes kompleksit tё frikës sё kolaboracionistёve. 
Autori nuk lёshon pa shënuar edhe format mё tё rëndomta e mё formale për 
tё ardhur deri te ato mё brutale, madje homocidomane. Si tё rëndomta mund 
tё merren mbledhjet e organizatave, apo organeve shtetërore qё mbaheshin 
me skenare: rendi i ditës, diskutimet, vendi kush ku ulesh, grimasat, gёzimi 
dhe hidhërimi me porosi, teksti i masave tё përgatitura qё përpara, vlerësimi 
aprioristik i  kryengritjeve si kundrarevolucionare, poltronizmi, verbalizmi 
pёr pranimin e vendimeve pa kriter e pa diskutime, po me pasoja tё rёnda 
për shqiptarёt, kërkesa për tё shlyer kujtesën historike tё shqiptarёve me 
shkollat nё gjuhёn e huaj; avancimet qё u bёheshin poltronёve brenda natës 
nё pozita udhëheqëse; privilegjet dhe benificionet qё gёzonin poltronёt; 
skenaret për përdhosjen e varrezave dhe dhunimi i plakave serbe; akuzat 
e trilluara për shqiptarёt, diferencimet politike si atu për t’i varfëruar 
shqiptarёt. Nё kёtё kontekst janë edhe skenat trishtuese tё dhunёs ndaj 
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demonstrantёve: ecjen gracioze tё tyre si “agresiviteti i masës”, nё Lagjen 
e Spitali zhvillohen ngjarje tё madhështores e tё shëmtuarës, tё ikjes nёpër 
ara tё demonstruesve, tё mjekёve qё vraponin t’u ndihmonin njerëzve buzё 
vdekjes qё vdisnin pa bërtitur e pa zhurmё me njё vdekje tё heshtur qё flet mё 
shumё, dhe tё njerëzve qё pengonin ndihmёn mjekësore apo mantelbardhё 
indiferentё; raste tё sadizmit kur ai me rroba blu e vret tё plagosurit para 
mjekut qё i jep ndihmё, kontrollimet e kalimtarёve nga patrulla policore, 
njё 15-16 vjeçar para 7-8 policёve qё e torturojnë, formulat e gatshme 
paradoksale për kompromitimin e shqiptarёve si nacionalistё, irredentistё, 
separatistё, helmimi masiv i nxёnёsve dhe cinizmi ndaj tyre duke i quajtur 
“artistё”, prindërve tё demonstratёve ua marrin pasaportat qё tё mos dalin 
jashtë shtetit për t’i mposhtur ekonomikisht, atmosfera e rёndё me policёt 
provokativё e tё armatosur gjer nё dhёmbё, nё retrospektivё 16 tё vrarёt 
nga ylli pesёcepёsh, e shumё raste tё tjera tё cilat janë prezantuar artistikisht 
nё mёnyrё eksplicite apo implicite, pa instrumente identifikuese klasike 
si vite, data, emra, por me dukuri, me tragjiken dhe heroiken e tyre, me 
vrazhdёsinё, shёmtinё, dhunёn qё ushtron njëra palё dhe idealet, qёndresёn, 
sakrificën e palёs tjetër për tё qëndruar e triumfuar. Tё gjitha kёto, segment 
pas segmenti, kanë vazhdimësi dhe rikomponohen nё njё tёrёsi si lëvizje 
politike qё veprojnë me vetëdije, me bindje dhe për ideale kombëtare. 

Romani Loja e fundit ёshtё ndёr tё rrallёt qё e pasqyron dhunёn qё ka 
ushtruar pushteti i huaj ndaj njerëzve tё kulturës, kategorisё mё tё vetёdijёsuar 
tё shoqёrisё: intelektualёve, shkrimtarёve, gazetarёve, shkencëtarёve dhe 
institucioneve si Akademisё, gazetave, redaksive, shkollave. Si për lëvizjet 
politike qё nuk ka shkarje nga realiteti, ashtu edhe për tё gjitha rastet e 
dhunёs ndaj njerëzve dhe institucioneve tё kulturës për tё cilat bёhet fjalё, 
janë tё marra nga realiteti, janë krejtësisht tё vërteta, me njё ndryshim se, 
pёrmes laboratorit tё shkrimtarit, janë transponuar artistikisht si shembuj 
eklatantё tё paradokseve pёrjetimeve qё gjeneratat e reja ta njohin rrugёn e 
kalvarit nёpër tё cilёn ka kaluar kultura kombëtare nё njё periudhё tё errёt 
tё pushtetit tё huaj. Shkrimtari Valdrin Proja qё botoi nё atë kohё romanin 
ku flitej për marshimin e tё huajve nё trojet e shkrimtarit, për tё cilёn ai dhe 
redaktori qё e lejoi tё botohet, u burgosёn, për bashkëkohësit dihet se bёhet 
fjalё për prozatorin Sabit Rrustemi. Nёn vështrim ishin edhe intelektualёt, 
siç ishte rasti i Erblin Kurexhёs qё u detyrua tё largohet nga atdheu, tё jetojё 
nё emigrim, tё vuajё edhe familja për tё vetmin faj se kishte zbuluar vrasjen 



e 16 shqiptarёve nga ata me yllin pesёcepёsh; nga akademikёt kërkohet qё 
tё bashkёpunojnё me politikёn qё ishte antikombëtare dhe destruktive; nё 
vështrim tё rreptё ishin edhe plan-programet shkollore; mbanin nё shinjestёr 
njerëzit qё nё shtyp e paraqitnin realitetin, si Guri Zhuja; nga redaksitë e 
gazetave kërkohet cezura për informatat nga demonstratat qё ato tё mos 
dalin nё plan tё parё ose tё mos jepet asfarё informate, megjithëse gazetat 
kanë mbajtur anёn e demonstrantёve.

Tё portretosh tipat kolaboracionistё, siç janë spiunёt, bashkёpunёtorёt, 
poltronёt dhe t’u largohesh klisheve, stereotipeve,  konvencionalizmit, 
uniformizmit t’i portretesh ata nga jashtë dhe nga brenda, t’i përshkruash 
veprimet dhe t’i lexosh mendimet e tyre, tё zhytesh bashkё me ta nё 
fundrinat e tyre, t’i kapёsh dhe t’i zbulosh dilemat e tyre, tё kuptosh lidhjet 
e tyre diskrete me pushtetin, t’i regjistrosh privilegjet dhe avancimet e tyre, 
jetёn e tyre shoqërore dhe private e familjare, tё gjitha kёto nё mёnyrё 
shumё natyrore, gradualisht dhe suksesivisht, aq sa kёtё roman mund ta 
quajmë lirisht njё studim tё veçantё për kёtё kategori njerëzish, specifikё 
qё ky shkrimtar e vazhdon edhe nё romanet tjerё, sidomos nё Vajhall I dhe 
II, do tё thotë se kemi tё bёjmё me njё autor me kёtё individualitet letrar tё 
cilёn ai e ka afinitet dhe obsesion qё kёtё kategori njerëzish ta shveshё nga 
elementi mё i vogël i dinjitetit kombëtar, pse mё e rёndё ёshtё ajo kur tё 
mundon i yti se i huaji prej tё cilit nuk pret diçka tё mirё. Fakt ёshtё se kёta 
kolaboracionistё, Suratan Mollori, Zymryt Veroni, Florin Rrezbiu, Durak 
Gora, Izet Prrushi, Adem Sejo qё janë formalisht pushtetarё tё vendit tё cilёt 
punojnë sipas direktivave tё Glorias, gruas sё Mollorit qё i merr urdhëresat 
nga qendra kryesore e kryeqytetit, dhe Bastaqit qё i pёrciell dhe i drejton 
kolaboracionistёt nё zbatimin e vendimeve. Secili prej tyre e ka specifikёn e 
vet, Mollori e ka pozitën mё tё lartё, ai bёn vlerësimin e tregimeve alegorike 
edhe pse nuk i kuptonte fare, ai kërkon pёrgjegjёsi penale dhe diferencime 
për letrarёt. Autori kёtё personazh e shvesh me dialogun e brendshëm, pse, 
pёrmes gjuhës sё tij, flet pushteti se kolonat nё heshtje tё demonstrantёve i 
duket shumё tё rrezikshme, i vlerëson ato si kundërrevolucionare, si “shpirt 
i shitur” mendon se shqiptarёt janë tё barabartё me tё tjerёt, kërkesat e 
demonstrantёve i konsideron si tё pabaza, kërkon tё ruhet rehatia, angazhohet 
tё shuhet “kujtesa historike dhe letrare”, ai emron nё pozita tё tjerё qё kanё 
mendime tё njëjta, organizon delirium tremensin, tё parin me Zymrytin dhe 
gruan e tij dhe tё dytin edhe me Florin Rrezbiun ku shprehet imoraliteti i 
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tij; Zymryt Veronin problemet sociale e bёnё tё pranojё ofertat e Mollorit qё 
t’i bashkohet grupit tё “shpirtrave tё shitur” pse e ndërroi rrёnjёsisht jetёn 
nё familje. U bё drejtor për kuadra, merrte pjesё nё mbledhjet e diskutonte 
sipas porosisё, mendjes sё tё tjerёve, mori banesё, gjykonte demonstratat, 
vërente paradokset e represionit ndaj tё rinjve shqiptarё dhe nё fund nga 
presioni familjar ndërroi mendjen dhe iu bashkua mendimit dhe lëvizjes 
popullore; Florin Rrezbiut i gjetёn njё fotografi tё dyshimtё, u burgos, 
doli kinse i pafajshёm pranoi tё bёhet bashkёpunёtor, u gradua nё postin e 
drejtorit tё spitalit, merrte pjesё nё mbledhjet e rёndёsishme, por edhe ky, 
i shtyrё nga rrethanat familjare, e ktheu drejtimin, ashtu si Zymryti; Durak 
Gora u pajtua me kolaboracionistёt, por nё njё moment shtroi njё pyetje 
me shumё rёndёsi: sa janë realizuar kërkesat e popullit? dhe dilemën: si 
tё paraqitemi para masave kur asnjë kёrkesё nuk ёshtё realizuar, qё ishte e 
mjaftueshme për t’u diferencuar prej tij. Autori gjen mёnyrёn mё reale qё 
Zymritin dhe Florinin t’i largojё nga rruga e gabuar duke e krijuar kompleksin 
e tёhuajsimit e tё indiferencës tё rrethit shoqëror dhe familjar nga pjesëtarёt 
e familjeve tё tyre qё ndikoi edhe te vetё ata ta ndёrrojnё drejtimin politik. 
Malё Veronit, babait tё Zymritit, qё jetonte i vetëm, fshatarёt i bёnin presion 
implicit, nuk e pёrshёndetnin si përpara, ndjente njё ftohje dhe njё heshtje 
enigmatike, njё refuzim dhe indiferencё  qё atë e mundonte shumё dhe 
pёrmes metaforës shumё tё fuqishme dhe interesante tё 250 kapuçave, arriti 
ta bindё tё birin se ёshtё nё rrugё tё gabuar me angazhimin e tij nё politikёn 
kundër popullit tё vet. Po kjo nuk ngjau vetëm me tё vjetrit, por edhe me tё 
rinjtë qё janë edhe mё tё sensibilё. Sanie Rrezbiu, vajza e Florinit, vërejti 
njё kthesё shumё rapide si u emërua i ati drejtor i spitalit, shokёt e shoqet e 
ndёrronin bisedёn, i largoheshin shoqërimit, ia përdhosёn bankën dhe kur 
arsimtari kërkoi ta gjejё shkaktarin, ajo tha se shkaktar ishte i ati, nё familje 
u krijua njё atmosferё e rёndё, u bёnё përçarje dhe u krijuan divergjenca qё 
e shtynё edhe Florinin t’i bashkohet Zymritit. Kёtu shihet aftësia e autorit 
se ka vërejtur me gjeturi mёnyrёn e reagimit tё popullit ndaj njerëzve qё i 
shёrbenin tё huajve kundër interesave kombëtare se si populli e kish gjetur 
mёnyrёn mё tё përshtatshme qё tё ndikojё mё fuqishëm te njerëzit e vet nё 
mёnyrё implicite se eksplicite.

Me portretimin e kategorisё sё kolaboracionistёve janë tё lidhura edhe 
dy fenomene qё e motivojnë dhe e përplotёsojnё portretin e tyre nё mёnyrё 
artistike: organizimi i deliruim tremensit dhe sjelljet, veprimet, qëndrimet 



e grave tё tyre. Mollori, si fuqi politike e fuqishme, ishte tip ekstatik, me 
pasione, ngazёllyes nё shkallёn mё tё lartё, ate tё çmendurisё. Autori e 
krijon atmosferën  pёr delirium tremensin, orgjia thellohet me mjeshtri ku 
shprehen edhe flukse tё degjenerimit moral e politik. Objekt bёhen Zymryti 
me tё shoqen e tij duke krijuar kushte për abuzime morale, megjithëse kёtu 
tregohet edhe pasioni karrierist i Zymrytit dhe mendjelehtësia e tё dyve, por 
gjithё kjo flet për kategorinë e njerëzve qё kanё ndërgjegje tё ulёt kombëtare 
po edhe morale. Deliriumin e asaj nate, sidomos aktet e abuzimit, autori i 
zbulon nё mёnyrё retrospektive.   

Tipologjia e grave tё këtyre kolaboracionistёve ёshtё njё veçori nё vete 
ku autori ka treguar sensin e masës dhe tё vrojtimit pse secila paraqet njё 
tip dramatik nё vete. Gruaja e Mollorit, Gloria, ёshtё me etni tё huaj dhe 
u shërben po tё huajve. Ajo nuk e respekton dinjitetin e tё shoqit, vepron 
sipas urdhrave tё kryeqendrës, ёshtё nё mesin e demonstrantёve për qëllime 
politike, propozon vendime absurde. Mё tepër vend i kushton tipit tё 
Hajries, gruas sё Zymrytit, qё ka ardhur nga fshati, ka bukurinё, por jo edhe 
mençurinё, ka dёshirё tё pudroset, tё krekoset dhe tё koketojё, i bёn njё 
analizё tё veçantё për honxhobonxhon, fryrjen, mentalitetin mikroborgjez 
tё saj. Tё gjitha gratё e politikanёve shqiptarё kishin edhe qerthullin e tyre, 
organizonin ndeja ku trajtonin edhe probleme politike, përgojonin gratё 
tjera, shprehnin xhelozi dhe kurdisnin kurthe. Kёshtu Mejremja, gruaja e 
Durak Gorёs, bashkё me tё tjerat, Naxhien, Monikёn, Senihanё gjatё orgjisё 
sё dytё, diskutuan për pasaportën e Rabies, gruas sё Erblin Kurexhёs, se 
do tё shkojё nё Zvicёr te i shoqi dhe intervenuan qё ajo tё kthehet nga 
kufiri. Ky qerthull thurte edhe listat e intelektualëve tё padëshiruar për t’u 
diferencuar.

                                           
zhbirimet tematike

Nё individualitetin letrar tё këtij romansieri  ёshtё edhe veçoria qё nё 
strukturёn kompozicionale tё njё vepre letrare tё bёjё zhbirime tematike, 
apo ta zgjerojё diapazonin tematik me tema qё gjithsesi e ndihmojnë dhe e 
përplotёsojnё temёn kryesore qё njё situatё, apo portreti i njё personazhi, tё 
argumentohet dhe tё motivohet edhe mё mirё dhe edhe mё shumё. Zhbirimet 
nuk janë episode tematike qё do tё na largonin nga shtjellimi i ngjarjes, 
por depërtime dhe thellime për disa fenomene mё tepër nё karakterin dhe 
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psikologjinë e fenomeneve, po edhe gjurmime për tё zbuluar njё tё fshehtё 
tё panjohur ose fare pak tё njohur. Natyrisht qё tё gjitha kёto kёrkojnё 
gjeturi, invencё, njohuri, informacion qё ato tё jenё nё funksion tё cilёsisё 
sё veprës nё mёnyrё qё lexuesi tё mësojё diçka mё tepër për njё çёshtje e 
për njё fenomen, qё teksti tё ngjallё kureshtjen e tij, veçori qё nuk i mungon 
këtij letrari.

Një leksion tё mirё jep autori nё lidhje me diksionin, me veçoritё qё 
kërkon kjo mёnyrё e shprehjes nё theksimin e kumbueshëm tё tingujve, nё 
intonacionin e thirrores, nё gjestikulacionet, nё amplitudën, nё karakterin e 
tekstit, nё artikulimin e tingujve. Gjithё kjo bёhet nё mёnyrё ironike për tё 
deklasuar përpjekjet e kota e tё pasuksesshme qё bёnte Suratan Mollori para 
se tё mbajё fjalimet qё tё krijonte përshtypjen se temёn e fjalimit e njihte 
mirё, madje se vetё e shkruante. 

Autori na flet gjerё e gjatё për protezat e dhёmbёve, për pamjen dhe 
deformimin e fytyrës pa dhe me proteza, për erёn qё kundërmon, për 
mirëmbajtjen e tyre, për adaptimin, për pengesat, për infeksionet, për 
përshtypjet qё lanё te tё tjerёt kur lëvizin me hapjen e gojёs, për problemet 
e shumta qё dalin nё artikulimin e fjalёve, nё diksionin e fjalimeve. Ky 
ishte problemi mё i madh i Suratan Mollorit, i personazhit tёrёsisht negativ 
tё romanit i cili na paraqitet qё nё fillim tё romanit pёrmes tё cilave krijon 
imazhin e njё njeriu tё çekuilibruar politikisht, moralisht e kombёtarisht.

Jeta nё emigracion ёshtё njё fenomen qё me tё drejtё ka zёnё njё vend 
me rёndёsi nё kёtё roman pse lidhet mjaft mirё me pozicionin politik tё 
vendit, qё vjen si refleks i trysnive qё bёnte pushteti i huaj ndaj elementit 
shqiptar qё ai kishte vetëm dy rrugё: ose tё largohej nga vendi, ose tё dergjej 
burgjeve. Shumё elemente tё shëndosha e zgjodhën tё parёn edhe pse ajo 
ishte me shumё dhembje, plagё e mundime. Autori duket se e njeh mjaft 
mirё kёtё fenomen pse na jep shembuj tё fuqishëm e tragjikё tё kësaj plage 
edhe tё ditёve tona qё ka lёnё e len pasoja tё shumta. Dy janë shembujt 
mё eklatantё: i Erblin Kurexhёs dhe i Sylё Bardhit. I pari pёrgjёrohet 
edhe për familjen, i vijnё deri nё kufi tё Sllovenisё dhe ia kthejnë prapё, 
i dyti, invalid i punës, vendos tё kthehet dhe dënohet me shtatё vjet burg. 
Nё kёtё fenomen përveç pёrgjёrimit ёshtё edhe lufta e vet dhe e familjes 
për ekzistencё, adaptimi me ambientin e ri, karakteri dhe siguria e punës, 
pёrgjegjёsia familjare. 

Një veçori e individualiteti letrar tё këtij romansieri ёshtё edhe 



intertekstualiteti, veçoria qё tё inkorporojё brenda kompozicionit romanor, 
tёrёsi tekstesh autentike tё autorёve tjerё, nё kёtё rast nga gazetat e huaja, 
duke cituar gazetën, artikullin dhe datёn për tё qenё citati mё bindёs, por 
mё tepёr për tё argumentuar temёn primare se lëvizja politike e shqiptarёve, 
shpërngulet, vrasja e 950 burrave tё shquar nё Bob, Nikaj, masat tejet 
represive qё ka marrё pushteti janë tё njohura nga faktori i huaj dhe shprehin 
solidaritet me çështjen shqiptare. Kjo mund tё jetё, po edhe s’mund tё jetё e 
njohur nga lexuesi, megjithëse mbetet edhe si dëshmi e kohës.

Ka edhe njё mori temash tё tjera qё e shtojnë edhe mё tepër polivalencën 
e romanit si psikologjia e luftës, atmosfera, paniku, ikja, frika nga policёt 
e shumtё; sytё si shprehje e gjendjes psikike; për martesat me porosi, me 
etni tjetër; etnografi familjare si plaka rri nё gjunjë para mysafirёve; për 
simbolikёn dhe kultin e varrezave; për shiun si pёrcjellёs i situatës. 

                                       
gjuha poetike

Ibrahim Kadriu ёshtё kujdesur mjaft qё shprehjen letrare ta pasurojё 
me figura e trope, qё ajo tё dalё mё impresionuese, dhe zbërthimi i tyre ta 
detyrojё lexuesin tё mendojё për kontekstin dhe nëntekstin e fjalisё dhe tё 
mendimit. Kjo ёshtё njё fushё shumё e gjerё, por ne do tё ndalemi vetëm 
nё disa qё janë inovative për tё ilustruar mendimin se kemi tё bёjmё me njё 
autor qё e ka ndërtuar stilin individual tё shprehjes letrare.

Krahasimi si figurё e mendimit konsiderohet zakonisht si mё e lehta, 
por nё tё vërtetё ёshtё mё e vështira pse kërkohet tё jetё sa mё maksimale 
pёrputhshmёria nё mes pjesës sё parё, objektit qё krahasohet, dhe tё tretё, 
objektit me tё cilin krahasohet, veç asaj qё duhet tё jetё nё funksion tё 
strukturës kompozicionale tё veprës qё tё zbulojё karaktere dhe veçori. Me 
krahasimin “kokat rrotullohen si nё hell” e shpreh mё sё miri atmosferën 
e mbledhjeve tё organizatave komuniste ku temat e nxehta e bёnin kritike 
jetёn e njeriut aq sa kokat e tyre nxeheshin e rrotulloheshin sikur mishi qё 
piqet nё hell. Mё tutje vetëm do tё regjistrojmë disa prej tyre si: “Fytyra 
me rrudha i ngjason vijave tё shtrembra tё tokës sё lagur, apo tё prerave tё 
bukёs sё misrit”; krahasime tё gjata: “me dhёmbёt e protezës sё mbyllur i 
ngjante vetja nё ato shenjat për rrezik qё vihen nё shtyllat e largpërçuesve 
tё tensionit tё lartё”;  “Hapёsira e gojёs pa proteza i gjasonte nё ndonjë 
zgur druri tё kalbur i lёnё nё përrua pasi nuk ka mundur tё shfrytëzohet 
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as për djegie”; “Sirenat e autoambulancave qё shpërndaheshin si gjёmё nё 
tёrё qytetin, bёnin me dije se kishte tё plagosur e mund tё kishte edhe tё 
vrarё”; “Pasaportёn ajo e çmonte si shpëtimtarin qё arrin nё momentin mё tё 
vështirё tё ndonjë vërshime dhe, para se tё tё përmbledh rrebeshi, tё nxjerr 
nё breg” e tjerё. 

Metafora si trop ka njё përdorim shumё tё gjerё dhe shkon nё stilin 
individual tё autorit pse flet për njё temё tё ndezur qё meriton tё frushkullohet 
pa mёshirё, po edhe ta shtyjё lexuesin tё meditojё. Vallja e heshtjes apo 
e mortjes qё luhet te udhëkryqi ёshtё mjaft enigmatike, valle metaforike, 
qё mund t’i japёsh disa versione interpretimi. E hedhin tё revoltuarit, jo 
si rёndomtё, pa muzikё, por me ritmin e kёmbёve. Pse? Nuk tregohet: nё 
shenjё ngadhënjimi, nё shenjё nderimi për tё rёnёt, nё shenjё revolte, qё 
flet mё shumё koreografia e lëvizjes sё kёmbёve, e përplasjes sё kёmbёve 
për toke se e mposhtёn armikun, e shkulёn, qё flisnin vetё lëvizjet dhe 
gjestet, e armiku, uniforma blu, nuk mund ta kuptonte metaforën e tyre 
e nuk reagonte, nuk dinte si tё veprojё. Nё kёtё fshehtësi tё përshkrimit 
si për shikuesit, si për lexuesin mbetet enigmё vallja e heshtjes dhe kёtu 
qëndron fuqia përshkruese e autorit. Kёtё valle e kemi edhe nё Vajhall; Loja 
e Erblin Kurexhёs me pëllumbat ёshtё metaforё për lojën qё ai do tё bёjё 
me fёmijёt e vet qё pret sё shpejti t’i vijnë. Pёllumbat fluturonin drejt qiellit, 
vërsuleshin drejt ushqimit nё Liqenin e Lemanit  dhe iknin duke lëshuar njё 
zё tё thekshёm. Kjo lojё asocionon nё lojën e fёmijёve tё tij qё kërkonin 
tё shkojnë nё vendet e lira, tё lirisё personale. Nё njё moment pëllumbat e 
mbuluan trupin e kokёn e Erblinit, por ato shumё shpejt edhe u larguan, si 
ngjau me fёmijёt e tij. Metafora me viçat asocionon nё pushtetarёt e huaj 
dhe tanё. Viçat mbetёn gjithmonë motakё, gjithmonë viça pa zhvillim fizik e 
mendor, tё pa aftё tё tërheqin barrёn e vet. Janё kёta si njerëzit pa unin e vet, 
qё lejojnё tё tjerёt t’i tërheqin për hunde si tё duan dhe kah tё duan. 

Ndёr metaforat mё tё fuqishme qё ka ky shkrimtar dhe tё rrallё nё 
prozën tonё ёshtё ajo e 250 qelesheve. Fuqia e saj qëndron nё enigmën 
e thesit tё Malёs, babait tё Zymrytit, i ngjason thesit tё plakës Nicё tё 
Gjeneralit dhe tё hallës Zylё tё Vajhallit, por kjo e ka origjinalitetin e vet 
dhe nëntekstin shumё human, tё drejtё dhe tё fuqishëm. Mala si baba i njё 
politikani tё degjeneruar vuan nga tёhuajsimi, injorimi, izolimi qё i bёnte 
fshati për shkak tё tё birit qё punonte kundër interesave tё kombit. Tёrё 
ditёn nuk e pёrshёndeste asnjë, edhe ata qё i njihte dhe ky nuk e dinte psenë, 



shihte njё heshtje enigmatike, njё refuzim, njё indiferencё. Dhe plaku nisi 
njё ditё me njё thes tё shkojё te i biri. Nuk ishte i rёndё, por thes i mbushur, 
e shihnin, por nuk e kuptonin çka ka. Plaku nuk e gjet tё birin, por ia zbrazi 
nё banesё para tё shoqes 250 qeleshe nga katundi, duke e fajësuar për 
250 gjaqe. Dhe fare nё fund autori na e zbulon se 250 qeleshet e derdhura 
dukeshin si 250 koka tё prera, si koka tё përgjakura, gjaqet si metaforё për 
tё kёqia qё i ka bёrё kombit, katundarёt elementi mё i shёndoshё qё rezonin 
drejt e me shpejtësi. Qeleshet u bёnё motiv për kthesën qё bёri  Zymryti 
me Florinin qё t’i japin fund politikanizmit antikombëtar dhe t’i bashkohet 
turmës, popullit, demonstrantёve. Kthesa u bё jo nё mёnyrё instiktive, 
por si rezultat i mençurisё sё popullit, qё gjithashtu i ka përcjellë lëvizjet, 
qëndrimet, veprimet e bijve tё vet qё kishin devijuar rrugёn kombëtare. 
Megjithatë, romani përfundon pa dhёnё shumё përgjigje, se si e priti kёtё 
babai i Zymrytit e fёmijёt e Florinit, si e pritёn fshatarёt, çka u bё me kërkesat 
e minatorëve, me lëvizjen se a vazhdoi edhe mё tutje. Kёto përgjigje i jep nё 
romanet tё mёvonshёm, sidomos me Vajhallin I dhe II.

*     *    *
Një roman jo shumё voluminoz me njё shumësi temash, me 

portretime shumё tё nijansuara tё disa personazheve, me depërtime tё 
thella nё psikologjinë e veprimeve dhe tё bindjeve tё tyre, veçanërisht me 
kthesën dhe metamorfozën qё autori e quan loja e fundit, aq interesante, 
artistikisht shumё tё motivuar, meriton tё quhet roman i suksesshëm.                                                                                                                                      
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dy romanE PoSTmodErnE Të 
baShkim ShEhuT

Bashkim Shehu, i lindur në vitin 1955 në Tiranë, është njëri nga 
prozatorët më produktivë të kohës së sotme. Ai ka shkruar një sërë veprash, 
të cilat janë përkthyer në disa gjuhë të huaja. Romanet kryesore të tij janë: 
“Rrethi”, “Angelus novus”, “Gjarpri dhe heronj të tjerë”, “Udhëkryqi dhe 
humnerat”, “Orfeu në Zullulandën e re”, “Mozart, me vonesë”. Romanet 
e tij janë të vlerësuara lart nga kritika letrare shqiptare. Romanet “Rrethi” 
dhe “Angelus novus”, të cilat do t’i trajtojmë në këtë punim, cilësohen për 
teknikën dhe modelin e shkrimit letrar postmodern.     

i. kompleksi intertekstual në një roman

Shkrimtari dhe eseisti i madh latino-amerikan, Karlos Fuentes, në një 
shkrim të tij lidhur me romanin potencon se “romani shpeshherë përvetëson 
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atë çka është krejt e ndryshme nga natyra e tij: shkencën, gazetarinë, 
filozofinë etj.”1 Një gjë e tillë shfaqet edhe në romanin e Bashkim Shehut 
“Rrethi”, në të cilin, që nga fillimi e deri në fund të tij, kemi gërshetime 
të letërsisë me dije të tjera. “Rrethi, roman-labirint me shtatë hyrje” na 
shfaqet si një shkrimtar tipik postmodern, duke i inkuadruar në romanin e 
tij në fjalë, pothuajse, të gjitha elementet që e përbëjnë modelin postmodern 
të shkrimit. Te “Rrethi” shohim të pranishëm elementet si: Kompleksi 
intertekstual, kompleksi citatësor, erudicioni e informacioni, ekliktika, 
ironia, revizitimi i traditës, shfrytëzimi i dokumentit, arti i kombinimit, 
kodi i dyfishtë i ligjërimit etj. Me një fjalë, ky roman, siç thotë populli, “pa 
shybe” mund të quhet postmodern. Ky roman, gjithashtu, ka të pranishëm 
edhe atë që cilësohet si “deduksion postmodern”2, sepse është i shkruar 
në principin deduktiv, ku pjesët nuk janë pjesë e linearitetit unik narrativ, 
por ato janë të “shkapërderdhura”, të cilat i bashkon vetëm një dimension 
i përbashkët: Mesazhi, simboli i “Rrethit”. Pra, ky roman ka natyrë 
sintetike. 

Qenësia postmoderne nuk nënkupton vlerën, por modelin e shkrimit, 
ngaqë mund të jetë një roman i natyrës postmoderne, por që nga cilësia 
dhe realizimi artistik është jo i arrirë. Pra, shkrimi postmodern nuk e 
nënkupton “shkrimin si vlerë”3.

i. 1. kompleksi intertekstual

Kompleksi intertekstual nënkupton raporte jo vetëm me një tekst 
apo një dokument, por me disa tekste, tre e më shumë, dokumente apo 
periudha të ndryshme historike. Ajo shfaq marrëdhënie të shumanshme, 
shumëplanëshe, duke filluar nga mitet e librat e mëdhenj religjioz, si 
Bibla, Kur’ani, Vedat indase, Tora hebraike etj, e deri te veprat autorial, 
që nga antika e mesjeta e deri në kohët më bashkëkohore të prodhimit të 
përbotshëm letrar. Madje, jo vetëm letrar, por edhe me veprat e ndryshme 
filozofike, shkencore, politike etj. Kompleksi intertekstual është një nga 
1  Carlos FUENTES: “Romani”, përkth. Shpëtim Doda, Mehr Licht (revistë le-
trare), nr. 27, Tiranë, 2006, f. 6
2  Aleksander JERKOV: “Od modernizma do postmoderne”, Jedinstvo, Prishtina 
–Decje novine, Gornji Milanovac, 1991, f. 165 
3  Rolan BART: “Image, music, text”, essays selected and translated by Stephan 
Heath, Hill and Wang, New York, 1978, f. 213 
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shenjat më të qarta të dallueshmërisë mes letërsisë postmoderne dhe asaj 
moderne. Dihet se relacione intertekstual me një tekst të caktuar kanë 
edhe një sërë romanesh a veprash moderne, por relacioni i tyre është 
njëburimor, andaj këtu qëndron dallimi, që realizohet përmes elementit të 
kompleksit intertekstual. 

Këtë element e ka në strukturën e tij edhe ky roman i Bashkim 
Shehut, me ç’rast këtu shohim relacione me tekste, dokumente dhe mite 
të ndryshme. Romani në fjalë, qysh në kapitullin e parë- hyrjen e parë të 
labirintit, shfaq marrëdhënie intertekstuale me “Faustin” e Gëtes, pastaj 
në kapitujt- labirintet e tjera kemi marrëdhënie të tillë me romanin e parë 
që njeh historia e letërsisë botërore, “Don Kishoti i Mançës” të Miguel 
de Servantes, me baladën e Ago Ymerit, “Odiseun” e Homerit, “Dhjatën 
e vjetër”, “Proces-in” e Franc Kafkës, novelën e Gogolit “Shënimet e 
një të çmenduri”, mitin e Gjergj Elez Alisë, baladën e murosjes në muret 
e kështjellës së Rozafatit, romanin e Mehmet Krajës “Udhëzime për 
kapërcimin e detit” etj. Në mesin e tërë këtyre relatave (lidhjeve), në këtë 
punim do t’i trajtojmë vetëm ato me “Faustin”, “Procesi-n” e Kafkës dhe 
me baladën e Ago Ymerit, për dy arsye. Së pari për ta ilustruar praninë dhe 
funksionin e marrëdhënieve të shumëfishta që ka ky roman dhe së dyti për 
shkak se këto tri relata janë më të pranishme, zënë më shumë hapësirë në 
roman. 

Është thënë se forma e romanit është një formë në zhvillim e sipër, e 
cila për çdo ditë pëson ndryshime. Romani, siç thotë Mihail Bahtin, është 
është zhanri i vetëm në krijim e sipër, zhanër i pakryer.4 Një shembull i 
kësaj të dhëne është faktikisht ky roman i Bashkim Shehut. 

“Rrethi”, përpos që ka të pranishëm elementin e kompleksit 
intertekstual, ai ka të pranishëm edhe kompleksin citatësor, ku shohim një 
sërë strukturash citatësore brenda rrëfimit letrar. Në këtë roman shohim 
citate të ndryshme nga “Bibla”, Taittirija Brahmana”, “Fausti”, rock 
kënga e Luis Armstrongut “Go Moses down”, tregimi “Tlon Uqbar, Orbis 
Tertius” i J. L. Borghes etj. Borghes, gjithashtu, ka ndikuar te të gjithë 
shkrimtarët postmodernë5, vepra e tij ka qenë gurrë e pashtershme për të 
gjithë pasuesit e tij, që përqafuan modelin postmodern.   

4  “Çështje të romanit” (eseu i Mihail Bahtin “Epi dhe romani”),  Rilindja, zgjodhi 
dhe shkroi parathënien Hysni Hoxha, Rilindja, 1980, f. 19 
5  http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodern_literature



Pra, kompleksi intertekstual dhe kompleksi citatësor janë ndër 
elemenetet kryesore, të cilat i japin shpirt postmodern këtij romani.

 
I.2. fausti i penduar

Siç e thamë edhe më sipër, relacioni me “Fausti-n” e Johan Wolfgang 
Gëte-s është një nga relacionet më kryesore të kompleksit intertekstual të 
këtij romani të Bashkim Shehut. Ky relacion haset në kapitullin-hyrjen 
e parë të labirintit “Ëndrra e natës së Valpurgive (ose vetërrëfimi i një të 
penduari)”, ku rrëfyesi, i penduari, i kësaj pjese është personazhi A. A., që 
këtu autori e shënon vetëm me iniciale, duke zhvilluar me këtë rast lojën 
fiksionale të narracionit postmodern, ku rrëfimi paraqitet si një dokument 
i gjetur, si një rrëfim i zbuluar pas sa kohësh etj, për ta krijuar atë që quhet 
iluzion referencial.   

Protagonisti i kësaj pjese, A. A., është një Faust i penduar, ngase, siç 
del nga vetërrëfimi i tij, ai veprimet e tij i përngjason me ato të heroit të 
veprës madhore të poetit të madh të Vajmarit.  Ky përngjasim shprehet 
si në planin e veprimeve shoqërore, po ashtu në planin e dashurive të 
tij. Ai, duke qenë i frikësuar dhe duke dashur ta shpëtojë veten nga 
regjimi komunist, bën një marrëveshje me Mestanin, njërin nga zyrtarët 
e Sigurimit famëkeq të Shtetit komunist shqiptar. Ky pakt është në dëm 
të shoqërisë së tij, sidomos Margaritës, e cila internohet dhe vetëvritet në 
njërin nga kampet e shumta të “demokracisë proletare”. Këtë marrëveshje 
personazhi rrëfimtar i kësaj kaptine e quan Pakti me Djallin, ngaqë është 
pakt i njëjtë sikurse ai i Faustit me Mefistofelin, vetëm se këtu ndryshojnë 
kushtet dhe rrethanat e këtij pakti. Përpos, këtij pakti, që del të jetë i parë, 
A.A. lidh edhe një pakt tjetër, tashmë pas rënies së komunizmit. Këtë Pakt 
me Djallin, të dytin më radhë, ai e lidh me Presidentin e parë në Shqipërinë 
demokratike, i cili e përdor atë për t’i goditur, përmes shkrimeve në gazeta, 
kundërshtarët e tij politikë, si të jashtëm, po ashtu edhe të brendshëm, si 
nga opozita (jashtëm), po ashtu edhe nga partia e tij (brendshëm), të cilën 
e udhëhiqte. Pra, përmes paktit të dytë, në këtë roman kemi një ironi me 
Presidentin “demokrat”, Sali Berisha, i cili përdorte të njëjtat metoda në 
betejën e tij politike, sikurse paraardhësit e tij komunistë. 

A. A. edhe në raportin e tij me femra çdoherë gjendet në mes të 
dy femrave, të cilat vazhdimisht i emërton Margarita dhe Helena, si 
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personazhet e “Faustit” të Gëtes, ku vazhdimisht e para sakrifikohet, 
ndërsa ky bëhet bashkë me të dytën. Margarita arrestohet, internohet dhe 
vetëvritet, ndërsa motra e saj, Helena shpëton. Ai pas një kohe dashurohet 
në Margaritën II, por të cilën e braktis kur sheh shoqen e saj Helena II, 
me të cilën edhe martohet. Protoganisti ynë, Fausit i penduar, i emërton 
kështu femrat që kanë kaluar nëpër jetën e tij, ani pse ato kishin emra të 
tjerë. Ai këtë bën sepse dëshiron ta shoh jetën e tij, tashmë në perëndim, 
nën  këndin e personazhit të Getës, i cili njashtu sikurse personazhi i 
Shehut, pendohet në fund për të bëmat gjatë jetës së tij.

  
I. 3. don kishoti dhe komploti

Një ndërlidhje intertekstuale romani i Bashkim Shehut e ka edhe me 
romanin e parë që njeh historia e letërsisë së përbotshme, “Don Kishoti 
i Mançës” i Miguel de Servantes-it. Kjo gjë vërehet në kapitullin-hyrjen 
e pestë të romanit-labirint, që mbanë titullin “Shëmbëlltyra e Zotit dhe 
labirinti kozmik (me shtatë hyrje)”, në të cilën shfaqen si kryeprotagonist 
Naun Gjika. 

Ai kishte qenë punonjës në Arkivin shtetëror, ku kishte drejtuar 
Fondin e posaçëm të këtij arkivi, ku mbaheshin dosjet më sekrete të shtetit 
komunist. Pasi që kishte një dosje tepër sekrete,  dosja e Viktor Dragotit, 
Naunin e fusin në çmendi, ku herë e mbajnë mbyllur, herë jashtë saj, duke 
u krijuar kështu në roman një situatë ironike e parodike me regjimin. Pasi 
që kishte punuar tërë jetën me dosje, Naun Gjikës së pensionuar, i shkrep 
në mendje se është duke u kurdisur një komplot kundër demokracisë 
shqiptare. 

Veprimet e tij pas këtij mendimi obsesiv ngjajnë në ato të Don 
Kishotit të Mançës, i cili kishte ndarë mendjen të bëhej kalorës, në një 
kohë kur shpata tashmë ishte zëvendësuar nga armët e zjarrit. Personazhi 
i romanit tonë nis e mbledh letra të ndryshme, të cilat i mendon se kanë 
“përmbajtje komplotiste”, që mund të jenë hedhë në vende të caktuar nga 
shërbimet e ndryshme agjentaturore që “nuk ia donë të mirën Shqipërisë 
dhe demokracisë së saj”. Ai i kërkon këto letra “sekrete” në parqe, sheshe, 
rrugica, afër lumenjve e liqeve etj. Madje, për ta ndihmuar në “kërkimin 
e tij për zbardhjen e komplotit antidemokratik”, Naun Gjika merr edhe 
mikun e tij të hershëm, Shuapin, i cili i ngjason në këtë rast Sanço Panços, 



shqytarit të Don Kishotit. Duke qenë se miku i tij i hershëm ishte më i 
padijshëm se Naunin, njësoj sikurse Sanço ndaj eprorit të tij, ky relacion 
intertekstual është tejet i motivueshëm. Por, për dallim prej Sanços që e 
ndjek Don-in e tij i nxitur nga një “premtim”, ku ky i fundit ia premton 
se do t’ia jap një ishull, Shuaipi e ndjek Naunin për një arsye tjetër. Ai e 
ndjen veten në faj, ngase njëjtë siç i ndihmon Naunit në “kërkim-zbulimet 
e tij”, dikur u kishte ndihmuar autoriteteve komuniste për ta futur atë në 
çmendinë. Andaj, ai e bën këtë, sepse ndien se ka bërë faj të pashlyeshëm 
kundrejt mikut të tij dikurshëm.   

Naun Gjika1.  -------------- Don Kishoti 

Shuipi2.  -------------------- Sanço Panço 
       
Kjo ndërlidhje intertekstuale potencohet edhe në roman, ku Naun 

Gjika, edhe pse bën veprime donkishoteske, i thotë mikut të tij se mos 
të dukem Don Kishot, të cilin ky i fundit nuk e njeh. Shuaipi në fillim 
dyshonte në mundësinë e një komploti, por më vonë bindet, njëjtë si Sanço 
nga eprori i tij,  për ta ndihmuar atë në “kërkim”.     

“- Si nuk e ditke! Don Kishoti ishte një plak spanjoll i rrjedhur, që 
duke lexuar shumë e shumë libra nga ata me kalorës të arratisur, e ndau 
mendjen të bëhej edhe vetë i atillë, pa çka se kalorësisë arratiake i kishte 
ikur koha qëmoti...”  

“- Ç’janë kalorësit e arratisur?- e ndërpreu Shuaipi.- A ishte 
e dënueshme arratisja në Spanjën e qëmotit, si tek ne gjatë diktaturës 
komuniste?”6

Në këtë pjesë të romanit, përpos elementit të kompleksit intertekstual, 
kemi të pranishme edhe elementet e parodisë e ironisë dhe revizitimit ironik 
të traditës, që janë atributet më thelbësore të një romani postmodern.  

6  Bashkim SHEHU: “Rrethi- roman labirint me shtatë hyrje”, Botimet Toena, 
Tiranë, 2002, f. 291  
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i. 4. viktor dragoti / ago ymeri 

Rrëfimi për Viktor Dragotin është i pranishëm në shumë pjesë të këtij 
romani. Me këtë rrëfim romani në fjalë shfaq marrëdhënie intertekstuale 
me folklorin tonë gojor, konkretisht me baladën e  Ago Ymerit. Pirati 
ulqinak, siç na thotë balada, kthehet pas nëntë vjetësh për ta takuar nusen 
e tij, së cilës ia kishte dhënë fjalën se nëse nuk kthehet për nëntë vjet 
ajo është e lirë për t’u martuar. Po ashtu, edhe njëri nga personazhet e 
romanit të Bashkim Shehut, Viktor Dragoti, të cilin autoritetet e mendonin 
të vdekur, pasi e kishin “vrarë”, duke u arratisur nga vendi, kthehet “mes 
të gjallëve” pas nëntë vjetëve, për ta takuar, edhe ky sikur heroi i baladës, 
të dashurën e tij. 

Po ashtu, pos me baladën e Ago Ymerit, ky rrëfim ka marrëdhënie 
intertekstuale edhe me epin e Homerit “Odiseu”, ku edhe heroi epik grek 
kthehet pas shumë vjetësh për ta takuar gruan e tij, Penelopën. Ky relacion 
me të dytë njëkohësisht, epin antik grek dhe baladën shqiptare, e ilustron 
më së miri praninë e elementit të kompleksit intertekstual. 

viktor dragoti ---------- 1. E dashura ---------- Arratisja 
ago ymeri --------------- 2. Nusja ------------ - Burgu
uliksi ------------------- 3. Penelopa---------- Troja

Këtij rrëfimi për Viktor Dragotin në romanin “Rrethi” i mungon 
motivi i rinjohjes së burrit me gruan, të cilin e kanë Odiseu dhe Ago Ymeri. 
Pra, është e vetmi dimension dallues ndërmjet tyre. Ky rrëfim, përpos me 
baladën tonë dhe epin homerik, ka një relacion intertekstual edhe me njërin 
nga romanet e Bashkim Shehut “Rrugëtimi i mbramë i Ago Ymerit”7, në 
të cilin arratisja dhe rikthimi nga “bota e të vdekurve” e Viktor Dragotit 
është kryetemë e këtij romani.    

i. 5. gëzim k. /jozef k.

Romani “Rrethi”, përmes personazhit Gëzim K. dhe kapitullit të shtatë 
(hyrjes së shtatë) “Pasqyra dhe përbindëshi (ose Udhëkryqi i fateve)” ka 
një ndërlidhje intertekstuale me njërin nga romanet më të mirë të letërsisë 
7  Bashkim SHEHU: “Rrugëtimi i mbramë i Ago Ymerit”, Buzuku, Prishtinë, 1995  



moderne botërore, “Procesi” i Franc Kafkës. 
Jozef K. i Kafkës dhe Gëzim K. i Bashkim Shehut, përpos shkronjës 

K. pas emrit, kanë edhe një sërë ngjashmërish. Gëzim K., njëjtë sikurse 
Jozef K., është tip që vazhdimisht është ballafaqim, përballje, me një 
sistem shoqëror, të cilin assesi nuk mund ta kuptojë se si funksion. Gëzim 
K. përballet me burgjet e diktaturës moniste shqiptare, por edhe me ato 
postkomuniste. Gëzim K. është personazh kafkian, i cili kërkon dinjitet, 
në një kohë kur mungesa e dinjitetit ishte diçka normale. Por, përpos 
ngjashmërive, këta dy personazhe kanë edhe dallime mes tyre, ashtu siç 
potencohet edhe në kuadër të romanit. Te “Procesi” mbizotëron enigma, 
ndërsa te kjo pjesë e “Rreth-it” nuk është i pranishëm një diskurs i tillë, 
ngase këtu Gëzim K. e di kush janë fajtorët, ata që kishin shkaktuar këtë 
gjendje, për dallim prej arketipit të tij kafkian. Jozef K. është rast universal, 
model botëror i ballafaqimi të individit me shoqërinë, ndërsa Gëzim K. 
është rast lokal, hije e modelit universal të këtij ballafaqimi, pra e Jozef 
K. Po ashtu, një dallim tjetër janë prania e femrave, dimensionit erotik të 
rrëfimit, që te Jozef K., nuk e kemi të pranishëm.  Në jetën e Gëzim K., 
ku ai, sikurse personazhi faustian i kapitullit të parë të “Rrethi”., gjithnjë 
është mes dy femrave, së pari Evës dhe Dianës dhe së dyti, Teftës dhe 
Dianës. 

Me këtë relacion, duke e krijuar në mënyrë të qëllimshëm një 
personazh kafkian, madje edhe duke e vetëidentifikuar me anë të shkronjës 
K., pas emrit, ky roman vetëm sa e shton dimensionin e tij postmodern. 

 
I. 6. narratorët dhe pikëshikimet 

Studiuesi strukturalist francez, Seymour Chatman, thekson se çdo 
tekst narrativ, ka dy pjesë: 1. një strorie, që është përmbajtja apo zinxhiri 
i ngjarjeve (veprimet, ndodhitë), shtuar edhe atë që mund ta quajmë 
të pranishmit (personazhet, ambientin); 2. dhe një diskurs, që është të 
shprehurit sipas së cilit përmbajtja është komunikuar. Me terma të 
thjeshtë e të qartë, storia (tregimi) është çfarë në narrativë është vizatuar, 
e diskursi është si.8 Ne në këtë pjesë të punimit do të merremi me pikën e 
dytë të potencuar nga studiuesi i lartpërmendur.  
8  Seymour CHATMAN: “Narrativja është strukturë”, përkth. Gëzim Aliu, ProCult 
(revistë letrare), nr. 3, Prishtinë, shtator 2007, f. 19
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Narratori, sipas studiuesit rus, Mihail Bahtin, është njeriu që flet 
në roman.9 Gjithashtu, është thënë se “narratori ka rol të rëndësishëm 
gjatë analizës”10, andaj një rëndësi të tillë e ka edhe në këtë analizë. 
Duke qenë se “narratori e përben njërin nga konstituentët e rëndësishëm 
të vlerës artistike të një teksti narrativ letrar”,11, atëherë mund të themi 
se edhe shumësia e narratorëve, polifonia narrative ia shtojnë vlerën 
estetike këtij romani. Polifonia është një koncept, me të cilin nënkuptohet 
shumëzëshmëria narrative, një numër i pacaktuar i zërave që flasin12, të 
cilët në shkrim, roman, e rrëfejnë ngjarjen.  

“Rrethi” i Bashkim Shehut ka në vetë disa narratorë dhe disa 
pikëshikime, sa që mund të themi se çdo pjesë e madhe narrative e romanit 
apo kapitull ka nga një narratorë të veçantë, që rrëfen pjesën dhe storien 
e tij. Madje, ka pjesë ku kemi të pranishëm dy narratorë. Po aq sa ka 
narratorë, po aq ka edhe pikëshikime në  këtë roman. 

Sipas llojit të narratorëve, te “Rrethi” kemi tre lloje të narratorëve, 
të cilët në disa raste paraqiten bashkë, por në shumicën e tyre ata shfaqen 
secili veç e veç në akëcilin kapitull: 

Narratori omniscient- 1. rrëfen në vetën e tretë, i di të gjitha, i 
sheh të gjitha 

Narratori personal- 2. veta e parë, është edhe vetë pjesë e 
rrëfimit, është personazh

 
Narratori impersonal- 3. rrëfen herë në vetëm e tretë, herë në të 

parën, por nuk është pjesë e rrëfimit 

Për t’i ilustruar më mirë pozicionin e narratorëve brenda diskursit 
letrar të Shehut do ta japim një skicë të paraqitjes së tyre në secilën pjesë 
narrative të romanit të tij  “Rrethi”. 
9  Mihail BAHTIN: “O Romanu”, prevod. Aleksander Badnjarevic, Nolit, Beograd, 
1989, f. 93 
10  Milivoje SOLAR: “Hyrje në shkencën e letërsisë”, përkth. Floresha Dado, 
Tiranë, 2004, f. 149 
11  Zejnullah RRAHMANI: “Leximi dhe shkrimi”, Faik Konica, Prishtinë, 2003, f. 70 
12  Vejn BUT: “Retorika proze”, preveo. Branko Vucicevic, Nolit, Beograd, 1976, f. 31



Pjesët narrative/kapitujt: 

Ëndrra e natës së Valpurgive (ose vetërrëfimi i një të 1. 
penduari) – narratori personal (veta e parë “Unë”). Kryeprotagonisti i 
pjesës, A. A. është edhe narrator. 

nga shënimet e një vëzhguesi2.  – narrator impersonal. Rrëfen 
në vetën e parë, por nuk është pjesë e asaj që rrëfen, nuk është protagonist 
i saj. Vëzhguesi ndërkombëtar, “autori i shënimeve” është narrator. 

manual për kapërcimin e detit3. - këtu kemi dy narratorë: 
a). Narratori omnisicient. Rrëfen në vetën e tretë (“Ai, ata”), që i sheh 
dhe i di të gjitha, por që nuk është pjesë e rrëfimit. Ky tip narratori është i 
identifikueshëm me autorin. b). Narrator personal. Rrëfen gruaja-anije, e 
cila ik së bashku me foshnjën e saj për në “tokën e premtuar” (Itali).

intermexo: metastazat e kujtesës4. - Narrator personal. Këtu 
autori dhe narratori janë një. Kryeprotagonist i pjesës është vetë autori, 
shkrimtari i romanit, që rrëfen dhe përshkruan Shqipërinë në vitet e para 
postkomuniste, e deri në vitin 1997, vitin e ikjes së dytë për në “tokën e 
premtuar” (Itali). 

Shëmbëlltyra e zotit dhe labirint kozmik (me shtatë 5. 
hyrje)- kemi dy narratorë. a). Narratori omnisicient; b). Narratori personal. 
Kyeprotagonisti i pjesës, Naun Gjika shfaqet si “autori i rrëfimit” dhe si 
narrator. Pra, kemi dy narratorë, që rrëfejnë për të njëjtin temë, njëri nga 
këndi objektiv e tjetri subjektiv. 

Toka e premtuar, përsëritje6. - kemi dy narratorë. a). Personal 
(identifikim i hapur i narratorit dhe autorit); b. Omnisicient (te “Kronologji 
e shkurtër”)

Pasqyra dhe përbindëshi (ose udhëkryqi i fateve)7. - 
Narratori omnisicient (i rrëfen në tërësi veprimet e kryepersonazhit të 
pjesës, Gëzim K.)

Përpos narracionit polifonik (shumë zëra që rrëfejnë), ky roman ka 
dhe një sërë pikëshikimesh, ku secila pjesë narrative a kapitull, që lirisht, e 
shkëputur nga romani, mund të funksionojnë si novela të veçanta në vete. 
Pikëshikimet janë në një mënyrë edhe vizione dhe pikëvështrime, ku vlen 
të përmendet se termi i vizionit apo i pikëvështrimit i referohet raportit 
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midis rrëfyesit dhe botës së paraqitur. 13

Pikëshikimet në këtë roman shtrihen në dy kohë narrative: E tashmja 
dhe e kaluara. 

Pikëshikimi retrospektive ( e kaluara) 1. 
Pikëshikimi persepktiv ( e tashmja) 2. 

Pjesët narrative/kapitujt: 

Ëndrra e natës së Valpurgive (ose vetërrëfimi i një të 1. 
penduari) – Pikëshikimi i një penduari, pikëshikim faustian. Koha e 
rrëfimit: Herë del si perspektive e herë si retrospektive. 

nga shënimet e një vëzhguesi2.  – Pikëshikimi i një vëzhguesi 
ndërkombëtar. Koha: Perspektive. 

manual për kapërcimin e detit3. - Pikëshikimi i një gruaje 
që ikë në “tokën e premtuar”. Koha: Herë është pikëshikimi nga e kaluara 
(retrospektiv) e saj, e herë nga e tashmja (perspektiv). 

intermexo: metastazat e kujtesës4. - Pikëshikimi i një krijuesi 
në Shqipërinë e viteve të para të postkomunizmit. Koha: Pikëshikimi është 
perspektiv (e tashmja). 

Shëmbëlltyra e zotit dhe labirint kozmik (me shtatë 5. 
hyrje)- Pikëshikimi donkishotesk. Kryepersonazhi i kësaj pjese i hyn 
misionit për t’i “zbuluar rrënjët e komplotit kundër demokracisë shqiptare”. 
Koha: Herë kemi rrëfim retrospektiv e herë perspektiv. 

Toka e premtuar, përsëritje6. - Pikëshikimi i njeriut shqiptar 
që përjeton ikjet e sërishme me anije për në “tokën e premtuar” në vitin 
1997, pas atij 1991. Koha: Kemi rrëfim perspektiv. 

Pasqyra dhe përbindëshi (ose udhëkryqi i fateve)7. - 
Pikëshikimi kafkian, pikëshikimi i Gëzim K., njeriut shqiptar që përjeton 
dy zhgënjime me shoqërinë shqiptare. Të parën në periudhën komuniste 
dhe të dytën në atë demokratike. Koha: Kemi rrëfim herë në kohën e 
tashme (perspektiv) e herë në të kaluarën (retrospektiv).  

13  Osvlad DYRKO&Cvetan TODOROV: “Fjalor encikolopedik i shkencave të 
ligjërimit”, përkth. Rexhep Ismajli, Rilindja, Prishtinë, 1984, f. 449 



Përzierja e narratorëve dhe këndeve të rrëfimit apo pikëshikimeve e 
formëson atë që mund të cilësohet si ekliktikë narrative, e cila është njëra 
nga dimensionet e ekliktikës në artet postmoderne. Pra, ky dimension i 
shumësit narratorial vetëm sa ia jep edhe një “imput” qenësisë postmoderne 
të këtij diskursi narrativ të Bashkim Shehu. 

     
I. 7. Simbolika e Rrethit  

Titulli “Rrethi” i këtij romani të Bashkim Shehut, nuk është një titull i 
rastësishëm, por ai ka një nëntekst simbolik, një mesazh që ndërlidhet me 
tërë tematikën e këtij romani. 

Edhe pse ky roman nuk ka një temë të veçantë, por ka një shumësi 
tematike në të, gjë që e bën atë të cilësohet si një roman polisemik, në të 
ekziston një dimension tematik, që është më i theksuar se sa dimensionet 
apo aspektet e tjera. E ky është aspekti i përsëritjes së ikjeve të njëjta të 
shqiptarëve për në atë që në roman figurohet si tokë e premtuar, që është 
Italia, në radhë të parë, por edhe Evropa perëndimore në përgjithësi. Pra, 
ikjet masive me anije, siç kishin ndodhur në vitin 1991, pas shembjes së 
diktaturës së kuqe, përsëriten në Shqipëri edhe në vitin 1997, në kohën e 
trazirave dhe luftës civile që kishte kapluar Shqipërinë, pas “shembjes” 
firmave piramidale, që kishin mashtruar shqiptarët. Pra, sillen këto ngjarje 
e motive sikur në një rreth, nga i cili nuk arrin të dalë shoqëria shqiptare. 

Por, jo vetëm motivi i ikjeve masive përtejdeti e zbërthen simbolikën 
e Rrethit, por edhe motive të tjera, siç është pushteti, të cilit i kishte 
ndërruar vetëm ngjyra, ndërsa shumë nga veprimet e tij ngjasonin me atë 
të mëparshmin. Njashtu, sikurse i vjetri, edhe pushteti i ri i kishte “armë 
të tij” dosjet e bashkëpunëtorëve dhe kundërshtarëve të tij politikë. Lufta 
kundër kundërshtarëve të brendshëm (brendapartiakë) dhe atyre të jashtëm 
(opozitarë), të cilin pushteti i vjetër e zbatonte duke i burgosur, internuar, 
shpeshherë edhe likuiduar ata. Ndërsa, pushteti i ri këtë “luftë” e zhvillonte 
në një terren tjetër, atë medial, ku angazhonte njerëz të caktuar, të afërt 
me të (siç është rasti i personazhit A. A.), për t’i goditur dhe njollosur 
kundërshtarët nga të dyja anët. 

Këto ishin vetëm dy shembuj ilustrues, të cilët mund të mundësojnë 
interpretimin e simbolikës së Rrethit si një rrjet i ngjarjeve dhe motiveve 
të përsëritura në kohë të ndryshme. Pra, këtu Rrethi është simbol, dhe si 
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i tillë, siç e thotë studiuesi i simbolit në letërsinë shqipe, Basri Çapriqi, 
natyra e simbolit ka misterin e të panjohurës së përhershme, të fshehtë 
e të pazbulueshme, mundësinë e pafund të interpretimit, aftësinë për të 
prodhuar kuptime të panumërta.14 Andaj, lidhur me këtë mund të theksojmë 
se edhe ky roman, që ka në brendësinë e tij simbolikën e rrethit, na ofron 
mundësi të shumta të interpretimit e analizimit, duke marrë kështu natyrën 
e një teksti polisemik. 

ii. roman palimpsest

Njëri nga romanet postmoderne më specifike në letërsinë dhe prozën 
shqiptare është romani “Angelus Novus”15 i Bashkim Shehut, një nga 
veprat më të mira dhe më të arrira artistikisht të këtij autori.  Ky roman i 
ka të gjitha elementet postmoderne, si kompleksi intertekstual, kompleksi 
citatësor postmodern, double code-i, revizitimi i traditës, metafiksioni 
historiografik, (ekliktika) përzierja etj.   

Ai që në hyrje të tij, në peritekstin e tij, jep shenjat e modelit 
postmodern: 

“I kushtohet Mustafa Bajraktarit, vetëvrarë në moshën 29 vjeç. 
Përpos ngjarjeve të jetuara ose të dëgjuara, mbështetet në shkrimet e 
Walter Benjaminit, në biografinë e tij nga Bernd Wite dhe në Dokumente 
të reja mbi vdekjen e Walter Benjaminit, nga Ingrid Schuman.”16

Po ashtu, në këtë roman kemi një paratekst të dytë që ndërlidhet 
tematikisht me veprën në tërësi: 

“Ndoshta është një nga ato qenie të panumërta që, sipas Talmudit, 
çdo çast krijohen dhe heshtin e zhduken në hiç pasi e kanë ngritur zërin e 
tyre përpara Zotit (Walter Benjamin)”17

Pra, që në fillim jepet sinjali se kemi të bëjmë me një vepër eruditive, 

14  Basri ÇAPRIQI: “Simboli dhe rivalët e tij”, Kosova PenCenter, Prishtinë, 2005, f. 7 
15  Bashkim SHEHU: “Angelus Novus”, roman, Toena, Tiranë, 2005 
16  Po aty… f. 6   
17  Po aty., f. 113 



e thurur me anë të fiksionit letrar, që ndërtohet mbi dy shtylla narrative 
dhe tematike: 

Rrëfimi për Mark Shpendin (ose Mark Gjokën) 1. 
Rrëfimi për Walter Benjaminin2. 

Këto dy rrëfime e dy personazhe ndërlidhen në një pikë a një bosht 
tematik: Vetëvrasja, që është klimaksi i ngjarjes18, rrëfimit. Ku kemi dy 
vetëvrasje të kryera në kohë dhe rrethana të ndryshme, por prapë se prapë 
janë të identifikueshme: 

Vetëvrasja e Walter Benjaminit 1. 
Vetëvrasja e Mark Shpendit 2. 

Ato identifikohen ngase të dy protagonistët janë njerëz të përndjekur 
nga regjimet. Njëri ishte filozof me nam botëror (W. Benjamin), që 
përndiqet nga regjimi nazist hitlerian me anë të forcave të Gestapos, ndërsa 
tjetri nga regjimi komunist edhe bie në burgjet e këtij regjimi totalitar. 

ii. 1. Perspektiva e dyfishtë

Romani “Angelus novus” ka pikëshikim të dyfishtë të narracionit, ku 
herë kemi rrëfim retrospektiv e herë perspektiv. Pra, kemi një përzierje të 
këndshikimeve, ku herë flitet për të kaluarën (retrospektiva) e herë për të 
tashmen (perspektiva). Në dy linjat e rrëfimit, si për Walter Benjaminin, po 
ashtu edhe për Mark Shpendin, vërehet kjo pikë e dyfishtë e shikimit. Kur 
rrëfehet për Walter Benjaminin, herë flitet për veprimtarinë e tij filozofiko-
politike, për shkrimet e tij (e kaluara), herë flitet për ikjen, kalimin e kufirit 
franko-spanjoll, vetëvrasjen e tij (e tashmja). Po ashtu, e njëjta gjë ndodh 
edhe kur flitet për qëndrimin e tij shumëvjeçar në burg, torturat gjatë 
burgosjes (e kaluara), herë për dëshirën e tij për të ikur nga përditshmëria, 
dëshpërimi, vetëvrasja (e tashmja). 

Kjo ekliktikë (përzierje) e këndeve të shikimit është po ashtu një nga 

18  “Literature : Timeless voices”,  edited by Linda Ellis, Prentice Hall, New Jersey, 
2000, f. 999 
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elementet domethënëse të narracionit postmodern. 

ii. 2. intermedialiteti postmodern

Përveç relacionit të tij ne historinë, letërsinë, filozofinë, politikën etj, 
ky roman ka një ndërlidhje edhe me pikturën. Kjo gjë vërehet edhe me 
vetë titullin e tij, që rrjedh nga piktura e Paul Clee-së “Angelus Novus”, 
të cilës filozofi, Walter Benjamin, ia bën një koment alegorik në librin e tij 
“Mbi koncepte të historisë”. Këtë koment alegorik të filozofit, që shfaqet 
i plotë në roman, do ta japim edhe në këtë trajtim, për t’i vështruar më 
pastaj korelacionet tripalëshe: Roman- Filozofi- Pikturë. 

“Është një tabllo e Paul Clee-së me titullin “Angelus Novus”. Aty 
paraqitet një engjëll, që duket sikur po largohet nga një gjë, tek e cila e 
ka mbërthyer vështrimin. Sytë i ka të gapërruar, goja i ka mbetur hapur, 
krahët shpalos. Si diçka e tillë duhet të shëmbëllejë Engjëlli i Historisë. 
Fëtyrën e mbanë të kthyer kah e kaluara. Aty ku ne shohim një vargëzim 
ngjarjesh, ai shikon një katastrofë të vetme, që grumbullon gërmadha mbi 
gërmadha duke i hedhur te këmbët e tij. Ai do të donte vërtetë të arrinte 
e të vonohej, t’i zgjonte të vdekurit dhe të mblidhte gjithçka të copëtuar. 
Mirëpo, ndërkaq nga parajsa frynë shakullima e një shtrëngate që përplaset 
në flatrat e tij, aq furishëm sa ai, engjëlli më nuk mund t’i mbyllë. Kjo 
shakullimë shtrëngate e shtyn pandalshëm drejt një të ardhmeje së cilës ai 
ia ka kthyer shpinën, teksa pragu i gërmadhave përpara tij lartohet gjerë 
në qiell. Kjo shtrëngatë është ajo që e quajmë progres.”19   

Shikuar nga kjo, sipas këtij komenti të Walter Benjaminit del se në 
tablonë e pikturuar nga Paul Clee është paraqitur një engjëll i historisë, i 
cili kalon përgjatë të gjitha fatkeqësive. Ai do të dëshironte që t’i bënte 
bashkë të gjitha pjesët e thyera, të copëtuara, në kujtesën e tij historike, 
por një gjë të tillë nuk e lejon shtrëngata e kohës, e cila sipas filozofit 
simbolizon progresin, evolucionin e përçdoditshëm, që si i tillë pamundëson 
ndryshimin e së kaluarës, me një fjalë shtrëngata paraqet hapërimin drejt 
të së ardhmes. 

Por, çështja është këtu se çka e ndërlidh aq shumë këtë pikturë dhe 
19  Bashkim SHEHU: “Angelus Novus “, f.  117 



komentin e saj me këtë roman të Shehut? Ose, a është titulli i romanit i 
motivueshëm, produkt i esencës ideore të pikturës dhe konceptit të saj? 
Përgjigja për këtë do të ishte pozitive dhe atë për dy arsye. Së pari, nisur 
nga aspekti sinjifikativ, emërzues, shihet se të tretë (romani, piktura, 
komenti) kanë të njëjtin titull: 

Piktura “Angelus novus”- Paul Clee1. 
Komenti “Angelus novus”- Walter Benjamin (te libri “Mbi 2. 

koncepte të historisë”)
Romani “Angelus novus”- Bashkim Shehu 3. 

Sipas kësaj del se këtu kemi një intertekstualitet dhe intermedialitet 
të trefishtë, ku piktura ka prodhuar komentin filozofik, ndërsa komenti 
romanin. Pra, kemi një ndërlidhje tripalëshe: Pikturë, Filozofi dhe 
Letërsi.

Së dyti, shikuar nga aspekti semantik, mund të themi se sikurse engjëlli 
i tablosë së Clee-së ashtu edhe protagonistët e romanit, Mark Shpendi dhe 
Walter Benjamini, jetojnë deri në fund të jetës së tyre me kokën e kthyer 
nga e kaluara, nga historia e tyre personale, por edhe ajo e vendeve të tyre. 
Ata jetojnë me dëshirën e tyre iluzionare që ta bashkojnë çdo cep të thyer 
në kujtesën e tyre, njësoj sikurse engjëlli i pikturës, i cili sipas Benjaminit 
do të dëshironte t’i zgjonte të gjithë të vdekurit nga e kaluara. Ata jetojnë 
në kornizat e kujtesës së tyre. Pra, “engjëlli”, në këtë rast, përfaqëson atë 
që mund të cilësohet si metaforë origjinare20, si një proces i ngjashmërisë 
mes idesë së pikturës, filozofisë dhe letërsisë dhe vetëdijes humane për 
engjëllin si koncept hyjnor. 

Siç mund të shihet, këtu kemi një intermedialitet, jo vetëm në aspektin 
sinjifikativ a sipërfaqësor, por edhe në atë të mesazhit a semantikës së 
thellë, ku kemi tri subjekte të identifikueshme: 

“Engjëlli” i Clee-së1. 
Walter Benjamini 2. 
Mark Shpendi 3. 

20  Jacques DERRIDA: “Of grammatolgy”, transl. Gayatri Chakravorty Spivak, The 
Johns Hopkins University Press, Baltimore, London, 1997, f. 270 
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Kësaj treshe lirisht mund t’i shtohet edhe vetë autori i romanit, 
Bashkim Shehu, duke pas parasysh një pjesë të jetës së tij të kaluar nëpër 
burgje, si dhe tematikën e së kaluarës dhe pasojat e saj. Kjo ndërhyrje 
relacionin tripalësh e bën katërpalësh, ku trinomit: Pikturë, Filozofi, 
Letërsi do t’i shtohej edhe faktori Realitet, gjë që do ta shtonte edhe një 
subjekt: 

Subjektet: 
“Engjëlli” i tablosë1. 
Walter Benjamin 2. 
Mark Shpendi 3. 
Bashkim Shehu4. 

Relacionet:
Piktura 1. 
Filozofia 2. 
Letërsia (romani) 3. 
Realiteti 4. 

Intermedialiteti është një segment fundamental në romanin “Angelus 
novus”, i cili zë një vend të rëndësishëm krahas elementeve të tjera 
postmoderne që e përbëjnë këtë roman.  

 ii. 3. informacioni dhe romani 

Albert Kamy në librin e tij “Miti i Sizifit” theksonte se romancierët e 
mëdhenj janë romancierë filozofë, e kundërta e shkrimtarëve të veprave me 
teza.21 Romancierë me ngjyresa të romancierëve filozofë janë shkrimtarët 
postmodernë, në rastin konkret Bashkim Shehu me romanin “Angelus 
Novus”. 

Erudicioni apo informacioni i përgjithshëm është një nga elementet 
e pikësynuara në një vepër letrare postmoderne. Andaj, për t’u krijuar një 
vepër eruditive duhet të ketë edhe një shkrimtar eruditiv, që di t’i gërshetojë 
21  Alber KAMY: “Miti i Sizifit- Ese për absurdin”, përkth. Petrit Sinani, Fan Noli, 
Tiranë, f. 103 



informacionet e dijet e tij nga sfera të ndryshme humane dhe shkrimin 
letrar-artistik. E tillë është edhe romani “Angelus novus” dhe autori i tij, 
Bashkim Shehu. Madje, mund të themi se sa i përket erudicionit, ky roman 
është një nga veprat më tipike në letërsinë tonë. 

Aq sa kemi mundur ta hetojmë, në këtë roman mund të vërehen së 
paku pesë lloje të informacioneve: 

Informacion historik1. 
Informacioni politik 2. 
Informacion biografik 3. 
Informacion filozofik 4. 
Informacion psikologjik 5. 

Në këtë roman vend domethënës zë informacioni historik, i cili këtu 
është i ndërthurur në mënyrë transparente. Do ta japim një shembull të 
pranisë së këtij informacioni: 

“Kish hyrë pranvera e vitit 1988. Bashkë me dimrin, patën ikur 
shpresat për zbutje dhe hapje, të gjallëruara prej vizitave të Genscher-it, 
Strauss-it dhe qeveritarëve nga Athina.”22 

Në kuadër të këtij lloji të informacionit jepen të dhëna fatografike 
përmes aktit letrar për ngjarje dhe ndodhi të ndryshme shqiptare të 
gjysmës së shekullit të kaluar, por edhe ngjarje historike botërore. Zaten 
edhe romani në fjalë ka një ngjyrim të historizimit të jetës së individit 
(Mark Shpendi dhe Walter Benjamini), e cila këtu bëhet behët mostër e 
historisë së përgjithshme (historia shqiptare dhe historia botërore). 

Përpos informacionit historik, në këtë roman vërehet lehtë edhe 
informacioni politik, herë-herë edhe i bashkërenditur me të parin. Në 
kuadër të informacionit politik flitet veçanërisht për qasjen e regjimit 
komunist enverian ndaj të burgosurve dhe në përgjithësi ndaj popullit 
shqiptar, si dhe, vende-vende në roman, për qasjen e nazistëve ndaj Walter 
Benjaminit dhe nazistëve në përgjithësi. 

Informacioni biografik ka të bëjë ekskluzivisht me jetën e filozofit 
gjerman me prejardhje hebraike, Walter Benjamin, ku flitet për jetën, 
22 Bashkim SHEHU: “Angelus Novus”, f.  134 
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veprimtarinë e tij politiko-shoqërore, dashurinë e tij për letonezen e bukur, 
Asja Lacis, ikjen nga forcat e Gestapos gjermane, kalimin e kufirit franko-
spanjoll, vetëvrasjen e tij e shumë momente të tjera të jetës së tij prej 
filozofi dhe njeriu. 

Informacioni filozofik shfaqet kur në roman kemi të shënuara komente 
e shpjegime nga W. Benjamin, por edhe nga filozofë të tjerë, si Lajbinci, 
Hegeli, Niçe, Marksi, Demokriti etj. Ndërkaq, informacioni psikologjik ka 
të bëjë me pasqyrimin e gjendjes psikologjike të të burgosurit në burgjet 
shqiptare gjatë kohës së sistemit monist enverian, i cili me instrumentet 
e torturës ekstreme kishte bërë që shumë nga të burgosurit të kalonin në 
stadin e marrëzisë, përhumbjes, siç është rasti me të burgosurin Gjokë 
Ndreun. 

Informacioni në tërësi është mishi i një romani postmodern, andaj te 
romani i Bashkim Shehut “Angelus novus” ky element luan rol qenësor. 
Informacioni si i tillë jepet përmes gjuhës, asaj të stilizuar, letrare, ngase 
sikundër dihet, gjuha është në letërsi material siç është bronzi ose guri në 
skulpturë, ngjyra në pikturë, ndërsa tingujt në muzikë.23 

  
ii. 4. identifikimi narrator- autor

Në këtë roman kemi një identifikim të narratorit me autorin, një 
identifikim të Bashkim Shehut si narrator me Bashkim Shehun si autor: 

“dhe jemi në pranverë të vitit 1975, kohë spastrimesh e dënimesh, 
madje gjerë në shkallët më të larta të pushtetit, shoqëruar me ashpërsim të 
luftës së klasave në të gjitha frontet, dhe unë udhëtoja me tim atë, Mehmet 
Shehun, asokohe ende kryeministër,”24     

“Përnjëmend, sa më tepër dhe më qartazi afrohej rënia e kryeministrit 
Mehmet Shehu, babait tim, në vjeshtën e ardhshme të vitit 1981-shit, aq 
më e pamundur më bëhej.”25

23  Rene VELLEK e Ostin VOREN: “Teoria e letërsisë”, përkth. ZejnullahRrah-
mani, Rilindja, Prishtinë, 1982, f. 40 
24  Bashkim SHEHU: “Angelus Novus”, f. 63
25  Po aty…, f. 71 



Siç dihet, Bashkim Shehu është djali i ish-kryeministrit shqiptar, 
Mehmet Shehu, dhe këtë fakt autobiografik ai e potencon edhe në roman. 
Ky fakt është një dëshmi e intervenimit të autorit real mbi narracionin 
dhe tekstin letrar. Një gjë e tillë e shndërron tekstin në një simulakrum, 
në principin e asaj që e thotë Zhan Bodriari, ku vërehet një simulim 
hiperrealist i ballafaqimit të njëmendësisë reale me fiksionin letrar. Nisur 
nga kjo logjikë, mund të themi se në këtë roman kemi një Bashkim Shehu-
narrator, që e njeh dhe shkruan për Bashkim Shehun-autor. 

Intervenimi i autorit mbi narracionin imagjinativ, hiperrealitete, 
përzierja ekstreme ndërmjet realitetit të njëmendtë dhe fiksionit letrar 
janë, po ashtu, atribute, elemente domethënëse të romanit postmodern. 

ii. 5.  kompleksi citatësor 

Citatësia, si njëra nga elementet më transparente të shkrimit letrar 
postmodern, është e pranishme edhe në këtë roman. Në të kemi citatësi 
disa llojëshe, duke filluar nga ajo me strukturë të shkurtë, ku kemi vetëm 
përmendje të titujve të veprave, thënie të autorëve të ndryshëm etj, e deri 
te lloji i citatësisë me strukturë të gjerë, siç është rasti me citimet nga 
veprat e Benjaminit, siç ishte komenti alegorik mbi pikturën e Paul Clee-
së, letrën e tij lamtumirëse që e shkruan përpara aktit të vetëvrasjes etj. 
Këtë të fundit do ta japim këtu sa për ta ilustruar çështjen: 

“Në një gjendje pa rrugëdalje, nuk kam zgjidhje përveçse t’i jap fund. 
Jeta ime mbaron në këtë fshat të Pirinejve, ku askush nuk më njeh. Ju 
lutëm t’ia përcjellni këto mendime mikut tim, Adorno, dhe t’ia shpjegoni 
se në ç’gjendje e pashë veten. Nuk më mbetet kohë e mjaftueshme për t’i 
shkruar të gjitha letrat që do të doja t’i shkruaja.”26 

Përpos dallimit struktural ndërmjet citateve që hasen në këtë roman, 
ato mund të dallohen edhe në bazë të përmbajtjes, ku sipas këtij kriteri 
kemi tri lloje të citateve:

Citate filozofike 1. 
Citate politike 2. 

26  Bashkim SHEHU: “Angelus Novus”, f. 157
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Citate kulturore 3. 

Citatet me përmbajtje filozofike janë kryesisht mendime të nxjerra 
nga vepra e Walter Benjaminit, por kemi edhe citime nga filozofë të tjerë, 
duke filluar nga Sokrati, Demokriti, Lukreci, Hegeli, Marksi, Niçe, Kanti, 
Lajbinci etj. 

Citimet filozoike këtu janë të formatit të ndryshëm, duke filluar nga 
motot, që janë më të shkurtat, për të vazhduar me sentencat filozofike e deri 
te analizat a komentet filozofike, që janë struktura më të gjata. Është më 
rëndësi të thuhet këtu se në këtë roman shohim edhe rikontekstualizimin e 
citateve filozofike e eruditive, pra kemi një lloj perifrazimi të tyre: 

“Dhe Mark Gjoka shtonte se izolimi i plotë i njeriut është i pamundur, 
dhe hidhej te Kanti duke perifrazuar thënien e tij se çdo njeri është një 
botë, një e tërë e papërsëritshme, ndërsa duke u kthyer te monadat e 
Lajbincit, çdo njeri i ngërthen, sipas mënyrës së tij, në pavetëdije të gjithë 
njerëzit e tjerë.”27 

Po ashtu, edhe citimet politike janë të shpeshta në këtë roman të 
Shehut, të cilat vërehen shumë lehtë kur autori citon gjuhën e pushtetit 
komunist shqiptar. Këto citime zakonisht në roman hasen në formatin 
italik të shkronjave, gjë që i bën ato edhe më të identifikueshme. Ndërkaq, 
citatësia kulturore vërehet te citimet e veprave dhe mendimeve të 
shkrimtarëve e artistëve të ndryshëm: 

“Siç thotë Floberti në një letër, si në një testament që kërkon me 
dëshpërim kontaktin njerëzor përtej vdekjes: - Kur shkruan biografinë e 
një miku, duhet ta bësh sikur je duke u hakmarrë për të.”28

 ii. 6. roman palimpsest 

“Angelus novus” i Bashkim Shehut është një roman palimpsest, jo në 
kuptimin origjinar të termit, por në atë funksional, ku palimpsesti kuptohet 
si një lexim i dyfishtë. Pra, është i tillë për dy arsye. Së pari, këtu kemi 
27  Po aty., f. 82 
28  Po at., f. 40 



një paraqitje, sinjifikim paralel, të veprimit, jetës dhe vetëvrasjes së dy 
protagonistëve, Mark Gjokës (ose Mark Shpendit) dhe Walter Benjaminit, 
të cilët jetojnë në kohë dhe hapësira të ndryshme, ku i dyti është më i 
hershëm se i pari. Andaj, si i tillë, edhe leximi mund të jetë i dyfishtë, 
ku përmes aktit të vetëvrasjes së W. Benjaminit mund të lexohet edhe 
vetëvrasja e Mark Gjokës, i cili si një dashamirës i filozofit përpiqet të 
identifikohet me të. Pra, kemi një palimpsest jo vetëm në sferën e shkrimit 
letrar, por edhe në sferën e veprimit të personazheve, një mimetikë e fateve 
njerëzore. 

Së dyti, pikë esenciale që e bën të definohet si një roman palimpsest 
është fakti se ky roman (në pjesën e tij më të madhe) është i ndërtuar 
mbi jetën e një personaliteti të filozofisë, W. Benjamin, mbi shkrimet e 
tij dhe shkrimet për të, gjë të cilën autori e potencon edhe në peritekstin 
e romanit. Pra, përmes romanit “Angelus novus” mund të lexohet jeta, 
vepra dhe vetëvrasja e filozofit, siç ngjet edhe në palimpsestet mesjetare, 
ku me anë të rrezeve ultraviolete lexohej mbi pergamenën e re pergamena 
e vjetër, e shkruar para sa vjetësh. 
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lETërSia E abSurdiT: kamy dhE kongoli
                               
Për të gjithë e në të gjitha pikëpamjet kam qenë e jam njeriu kot, I humbur. 
Jam i  humbur / I huaj ndaj të gjithëve. 
I humbur jam midis qiellit të bardhë dhe monotonisë së ngjyrave.

1.
Vepra e Alber Kamysë shtroi një rrugë të veten, të veçantë, në letërsinë 

e shekullit XX. Letërsia e tij, e quajtur e absurdit, pushtoi gjenitë krijuese në 
shekullin XX dhe pati ndikim të madh, duke e bërë aktuale temën e absurdit. 
Veçanërisht romani “I huaji” shënoi kulmin e dominimit. Kjo frymë takoi 
krijimtarinë letrare shqiptare.  

Autori shqiptar që e realizoi shënueshëm letërsinë e absurdit është 
Fatos Kongoli. Ndikimi i Kamysë shfaqet në veprën e titulluar “I humburi”. 
Kamy e Kongoli evokojnë njeriun e huaj/humbur të shekullit XX. 

Shqipëria e viteve ‘70, në një periudhë gati 40-vjeçare, dominon 
romanin e Kongolit. Si rrëfyes të ngjarjes Kongoli ka narratorin Thesar 
Lumi. Rrëfimi zhvillohet duke u përcjellë me rrethanat dhe  ngjarjet e kohës. 
Esenciale janë ngjarjet personale, të heroit rrëfimtar, me përmasa absurde. 
Ideja e të humburit në këtë botë e përshkon tërë romanin e Kongolit. Rrëfimi 
hapet si tragjicitet shpirtëror i narratorit rrëfimtar. Shtyllat e absurditetit 
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ndërtohen nga:  kotësia e jetës, jeta pa motiv, koha e mbytur në qytezën e 
pluhurosur. Brenda këtyre kornizave Thesar Lumi endet i humbur. Ky është 
konteksti që do të thuret deri në fund të romanit. 

E kaluara e personazhit të Kongolit reflekton të tashmen e tij. E kaluar që 
zgjeron absurditetin. Koha përnjëherë lë prapa vite, ndërsa ngjarja zhvillohet 
në vijë të njëjtë. Njëtrajtshmëria  bën që romani të funksionojë ashtu që 
prirja fëmijërore (nga fëmijëria) e Thesar Lumit të zbulojë mediokritetin e 
jetës, jetë të cilën e jeton. Ai zbulon servilitetin e babait: “Im atë nuk ishte 
i fortë, ishte frikacak”. Së dyti, zbulon hipokrizinë e njerëzve të tij: “Ne 
rriteshim të bindur se ishim fëmijët më të lumtur në botë”. Pastaj, zbulon 
që dajën e kishte të arratisur: “Dajën duhet ta urresh”, e mësuan Thesarin. 
Mjaftonte për të, e për rrethin e tij etiketa i arratisur. 

Zbulimet jetësore që Thesar Lumi i quan histori, do ta përcjellin si kob 
gjatë tërë jetës. Heroi përjeton zhgënjim shpirtëror kur i prishet imazhi për 
të atin. Babi përkulet para Xhodës (drejtorit, autoritetit). Te Thesari shuhet 
ëndrra e bukur fëmijërore. Xhoda hap rrugën e vuajtjeve dhe traumave të 
para. Si drejtor shkolle, metodë të punës ka rrahjen. Nga ai, “Ati e merr 
zanatin me rreh”. Ndërsa, heroi i romanit, nga ai merr zanatin e hakmarrjes. 
Thesari vret qenin e Vilmës (vajzës së Xhodës), që të vuajë  Xhoda. Si 
rrjedhojë, Thesarit i imponohet loja, aktrimi, maska, sikur gjithë të tjerëve 
(prindërve, mësuesve, drejtorit etj.). Ai  duhet ta luajë lojën me hipokrizi. 
Më tej, personazhit i duhet të jetojë me “minën biografike”, kur duhet ta 
mbajë të fshehur historinë e dajës së arratisur.

Kapitulli i fëmijërisë së Thesar Lumit do të mbyllet nga Xhoda. Vrasja 
e qenit do të zbulohet, dhe, me atë rast, Thesarit i  duhet të zhduket. Xhoda 
luan rol vendimtar.

Shkurtimisht, fëmijëria e Thesar Lumit krijohet me personazhet: 
Xhoda, Vilma, Faguja. Vilma është personazh që bashkë me të atin, Xhodën, 
do ta pushtojnë kujtimin e heroit të romanit deri në fund, duke ndryshuar 
kthesat e jetesës së tij. Në këndvështrimin tjetër, Vilma do të jetë edhe mollë 
sherri për Thesarin. Fillimisht ajo shfaq urrejtje për të. Në pjesën e dytë 
të  romanit e dashuron përfundimisht. Imazhi i fëmijërisë i Thesar Lumit 
mbyllet me krijimin e kompleksit të inferioritetit. ”Pragun e fëmijërisë e 
kapërceva pikërisht me këtë zbulim: ekzistonte një ndjenjë që njerëzit e 
quanin inferioritet”.

Jeta e Thesar Lumit merr një kahe tjetër. Regjistrohet në fakultet 
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me ndihmën e të parit të qytetit, Hulusiut. Ky i fundit paraqet një shtresë 
tjetër njerëzish. Në këtë rreth të dyfytyrësisë, Thesari fut: babën, nënën 
dhe Hulusiun. Përgjërimi ndaj individit për interes përshkruhet bukur nga 
fëmija. Këtu, fillon jeta studentore e Thesarit, e cila  krijohet me Ladin,  
Sonjën dhe “Sytë e bardhë”.

Në periudhën e dytë të jetës Thesari do të ndeshet me një ambient tjetër 
shoqëror, atë të shtresës së të pasurve. Do të futet “brenda rregullave të lojës”, 
por pa iu përshtatur atyre. Përmes Ladit, shokut të universitetit, Thesari do 
të njihet me kushërirën e tij, Sonjën. Sonja dhe Ladi i  përkasin shoqërisë 
së lartë. Heroi, këtu do të gjejë një shteg që ta thumbojë “aristokracinë”, me 
sytë e të riut. Në ditëlindjen e Ladit, ai do t’i analizojë “të ftuarit në ekuilibër 
të llogaritur”, ku vetja do t’i duket si majmun në një kopsht zoologjik. Do të 
vështrojë babanë e Ladit me mungesën e edukatës themelore të përshëndetjes 
dhe në këtë rreth do të ndihet i huaj. Mundimi në këtë ambient aristokracie 
dhe feste rritet, kur Thesari nuk mund ta kalojë kompleksin e inferioritetit. 

Mungesa e rehatisë do të zhduket me shfaqjen e Sonjës, që do t’í 
ndryshojë ngjyrat. Aty do të lind dashuria “kobmbjellëse”, si e quan Thesari. 
Në këtë festë të huajsh, Thesari do ta njoftojë  djalin e ministrit, që e emërton 
“Sytë e bardhë të lëngëzuar”. Ky do të jetë mollë shkatërrimtare e sherrit. 
(Ky është i dashuruar në Sonjën. Si hetues policor do t’i lëshojë “thumbat” 
ndaj Thesarit, duke ia zbuluar ,,minën biografike”, dajën e arratisur. Në këtë 
rast do ta shpëtojë Ladi, sepse që të dy emërohen me pozicione të larta dhe 
secili ia di tjetrit “thembrën e Akilit”).

Me gjithë dashurinë vullkanike të Sonjës, Thesari vazhdon të ndihet 
i huaj në gjirin e saj. Kjo ndjenjë e të humburit buron nga fëmijëria e tij. 
Gjithmonë do ta konsiderojë veten si njeri të dorës së fundit, duke jetuar jetë 
të dyfishtë. Botën e mendon si hapësirë të zbrazët të absurdit, ndërsa veten 
si njeri pa fuqi brenda kësaj hapësire. Kjo ndjenjë e të huajit në këtë botë do 
ta përcjellë deri në ditët e fundit që ndjek rrëfimin e tij.  

2.
Romani i Kongolit, i frymëzuar nga romani i Kamysë,  ngjall kureshtjen 

se ku takohet heroi shqiptar i Kongolit, me heroin e Kamysë? Të dy  
personazhet e autorëve të përmendur jetojnë botën e absurdit. Gjithashtu, 
personazhet rrëfejnë e përshkruajnë gjithçka hollësisht, pa kaluar përtej 



vetes. Këto vepra, me gjithë temën e njëjtë, të absurdit, i dallojnë pikëpamjet 
e ndryshme dhe referencat  në vende, kohë e rrethana të ndryshme. 

Temën e tillë Kamyja e ka realizuar duke e ndarë romanin në dy pjesë, 
brenda së cilës përshkruhen tri vdekje: vdes e ëma e Mërsosë, vdes Arabi (të 
cilin e vret Mërsoja) dhe në fund Mërsoja dënohet me vdekje. Këndvështrimi 
i tij është i ndryshëm nga i të tjerëve. Ky tip karakteri rezulton më së miri në 
“vetëmbrojtjen” që bën në gjyq. Ai, asnjëherë, nga dita e parë e arrestimit e 
gjer në fund, nuk mendon për një zgjidhje. Nuk merr asnjë masë për të dalë 
nga burgu. Sikundër ai e zgjeron absurditetin me mënyrën e deklarimit të 
së vërtetës: “I thashë se ndodhi rastësisht”. Dielli ishte arsyeja me e fortë 
për ta konkretizuar këtë rastësi. Vrasja e tillë është një mister për të tjerët. 
Mërsoja është absurd edhe me mënyrën e të menduarit. Gjatë procesit të 
arrestimit e të burgimit, harronte se bëhej fjalë për të. Nuk ishte i interesuar 
as për avokat dhe mezi priste të mbaronte seanca e të kthehej në qelinë e tij. 
Ai ambientohet me mënyrën e jetesës, duke gjetur përkrahje në kujtimin e 
fjalëve të nënës: “njeriu mësohet me çdo gjë”. Humbja e nocionit të kohës 
nuk ka domethënie të madhe. Fjalët dje dhe nesër përbëjnë të veçantën për 
të. 

Karakteri i Mërsosë nuk përkufizohet haptas gjer në fund asnjëherë. 
Këtu autori lë mundësi për interpretime. Heroi i Kamysë nuk qan për 
mamanë e vdekur, duke mos shfaqur asnjë shenjë mërzie të natyrshme. 
Pas ceremonisë së varrimit të mamasë, Mërsoja i lodhur mendon: “kaloi 
edhe kjo e diel, mamaja ishte varrosur, unë do të rifilloja punën dhe tek 
e fundit, asgjë s’kishte ndryshuar”. Ai, po ashtu, pas varrimit takohet me 
Marinë, të dashurën. Mosndjeshmëria për vdekjen e mamasë dhe takimi i 
menjëhershëm me Marinë, do të jenë mallkim për Mërsonë. Gjatë gjykimit, 
gjykatësit dhe të tjerët do të merren më shumë me të, me vdekjen e mamasë 
së tij, se sa me vrasjen e bërë.

       

3.
Mërsoja i Alber Kamysë dhe Thesar Lumin i Fatos Kongolit, me gjithë 

absurditetin e jetës, dallojnë shumë. Kthesat e jetës së tyre marrin kahe të 
ndryshme. Në thelb, Thesarit ia imponon pushteti të kalojë jetë të absurdit, 
të asgjësë, duke i mbyllur çdo shteg, pa i lënë rrugëdalje. Mërsoja është 
trefish absurd. Fillimisht “e dënon natyra” - dielli, duke e bërë që të kryejë 
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vrasje absurde. Gjyqi i shtetit e dënon në fund me vdekje. 
Protagonistët e romaneve, “I huaji” dhe i “Humburi” janë të ndryshëm, 

bile shumë të ndryshëm, në planin e dashurisë. Mërsoja është i ftohtë edhe 
në këtë plan. Këtë e provon përgjigja kur e dashura e pyet nëse donte të 
martohej me të: “ i thashë se s’më prishej ndonjë punë dhe se ne edhe 
mund të martoheshim po të donte ajo”. Ndërsa, kur pyetet a e dashuron 
atë, ai përgjigjet: “kjo nuk kishte aspak rëndësi, por pa dyshim që nuk e 
dashuroj”. 

Thesar Lumi shënon kontrast të madh në këtë aspekt. Sonja do të 
përpijë qenien e tij në kuptimin fizik të fjalës. Lumturinë me Sonjën ai e 
quan absurde. Pa të dashurën, Sonjën, personazhit të  Kongolit dita i bëhej 
shekull. Bota nuk kishte ngjyrë pa të. Kur rrethanat nuk ia lejojnë  të takojë 
Sonjën, Thesari mendon ta marrë arratinë, të mbyllet në ndonjë shpellë, të 
çojë jetën e eremitit. Për të, Sonja është gruaja qiellore. Lidhja me të fillon 
si dalldi, vazhdon si sfidë dhe mbaron si tragjedi. 

Ndonëse, ndryshe në planin e dashurisë, Thesari dhe Mërso, protagonistë 
të dy veprave, do të kenë të njëjtin fat, në pikëpamjen e “normave të sjelljes”. 
Troç, do të bien ndesh me “rregullat e lojës”. Në këtë humnerë, ata i përkasin 
një bote tjetër. Janë të huaj për rrethin e normave/rregullave. Mërsoja nuk 
do të njohë rregullat dhe procedurat e jurisë, avokatëve, prokurorit dhe 
gjithashtu leximi i aktakuzës do të jetë gjë e panjohur për të. Më tej, ai edhe 
do të jetë inferior ndaj kësaj procedure. Nuk arrin të mësohet me mendimin 
se është një kriminel. “Çdo gjë  ishte kaq e natyrshme, kaq e rregulluar mirë 
dhe e luajtur me kaq thjeshtësi  saqë unë pata përshtypjen qesharake se 
<isha i familjes>”. Personazhi i Kamysë është jashtë këtij sistemi.

Thesari është i humbur edhe brenda shoqërisë së re të krijuar: Ladit / 
Sonjës. Brenda rregullave të tyre, heroi i Kongolit do të humbasë në hapësirë 
pa mundësi orientimi. Situatat e (s)provojnë në shumë mënyra: “Për herë të 
parë i thashë vetes se këtu isha i huaj. Isha futur rastësisht në ingranazhin 
e jetës së ca njerëzve, të cilët, sado të afërt, prapë mbështilleshin si një 
mjegull enigme, që do të mbetej për mua e padepërtueshme”.

Fatos Kongoli dhe Alber Kamy kanë krijuar njeriun e  absurdit në 
shoqëri të ndryshme. Thesari është  “i humbur”, Mërso është “i huaj”. Dy 
heronjtë e romaneve “I Huaji” dhe “I Humburi”, humbasin çdo lidhje me 
traditën e normën. Ata sillen të humbur dhe të pavlerë. Në rastin e gjykimit 
të Mërsosë, kur turma garon për të përcjellë procedurën, ky habitet, sepse 



“Zakonisht njerëzit nuk ma vinin veshin”. Ndërkaq, personazhi i Kongolit 
jetonte nën mendimin: “Kam qenë dhe jam njeriu i dorës së fundit.”

Protagonisti i Kongolit komunikon me protagonistin e Kamysë edhe 
në aspektin religjioz. Thesari dhe Mërsoja janë rritur pa besim në Zot. Edhe 
duke jetuar në këtë mënyrë, janë të huaj për rrethin. Mërsoja, ndërmjet 
seancave të gjykimit, shumë herë ballafaqohet me priftin, i cili përpiqet ta 
ngushëllojë me besim në Zot. Mërso refuzon priftin. Shfaq mosbesimin për 
botën tjetër, dhe merr emrin ,,antikrisht”. 

4.
Kamy dhe Kongoli shpalosin botën shpirtërore dhe emocionale. Me 

përshkrime të hollësishme, rrëfime esenciale, veprime absurde, përshkruhet 
një jetë që ndërtohet mbi fatkeqësinë, që pandalshëm shkon drejt rrënimit.  
Dy autorët kanë në qendër një hero, me anë të të cilit arrijnë të nënvizojnë 
absurditetin e kohës. Mërso dhe Thesari janë fatkëqij, secili në mënyrën e 
vet. Mërsosë i vdes e ëma, vret arabin dhe përfundon në burg. Gjysma e 
rrëfimit kalon nën ethet e vdekjes. Sikundër, Thesari zbulon mediokritetin 
e jetës, zbulon servilitetin e saj, zhgënjehet në çdo fill të saj. Fillimisht ai 
është i torturuar nga Xhoda, drejtori i shkollës, pastaj hakmerret ndaj tij, 
duke e përdorur të bijën, Vilmën. Më vonë, hyn në botën e aristokracisë, 
ku jetën e ndërton nëpërmjet Ladit e Sonjës. Ladi përfundon me vetëvrasje, 
Sonja me arratisje, ndërsa ky mbetet më i humbur se kurrë. “Sytë e bardhë” 
gjithmonë do ta shoqërojnë Thesarin, si më vonë Sytë e kriminelit - Faguja. 
Në fund, heroi i Kongolit do të ndeshet me të. Pas një lloj aventure të vogël 
me Vilmën (më shumë me nismën e saj, sepse Thesari ishte i dehur nga 
dashuria për Sonjën), Sonja bën vetëvrasje e përdhunuar nga Faguja. Në 
fund, tek “I humburi” mbeten Thesari dhe Xhoda, duke e vuajtur jetën, duke 
nëmur njëri-tjetrin. Thesari endet i vetmuar, si Buda, ndërsa ferri i jetës 
së tij, Xhoda, si një i krisur gjakpirës. Jetojnë si mallkim për njëri-tjetrit. 
Pikëtakim i tyre mbetet varri i Vilmës.  

       Thesar Lumi- shqiptar dhe Mërsoja - francez ndëshkohen në mënyra 
të ndryshme, i pari duke mos vdekur, i dyti me marrje të jetës. 

     Mërsoja, në ditët e fundit, ëndërron aromën e verës, fustanin e Maries, 
lagjen e dashur, qiellin e veçantë të mbrëmjeve. Se jeta i ka marrë kah tjetër, 
Mërso e kupton kur e qëllon arabin: “E kuptova se kisha prishur ekuilibrin e 
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ditës, qetësinë e jashtëzakonshme të plazhit ku kisha qenë i lumtur”. Gjërat 
për të cilat mendonte, duke pritur vdekjen, ishin agimi (sepse në mëngjes 
kryheshin ekzekutimet) dhe lutja për falje.

Sado që i humbur në këtë botë, heroi i Kamysë kalon jetë të mirë. Me 
mënyrën e vet të të jetuarit, ai prapë është i lumtur. Me gjithë ftohtësinë 
e tij ndaj njerëzve, ai është i kënaqur shpesh me ta. I mbyllur në burg, në 
disa  raste, vërshon ndjeshmëria e Mërsosë. Ai del nga vetvetja: “Me një 
shpërthim e një shikim aq triumfues në drejtimin tim, saqë për herë të parë 
pas shumë vitesh pata një dëshirë të marrë të qaja sepse e ndjeva sa shumë 
më përbuznin gjithë këta njerëz”. Pastaj, kur Çelesta deklarohet në mbrojtje 
të tij, Mërsosë i lind ndjenja e parë në jetë për të përqafuar një burrë. Disa 
herë vërehet edhe mallëngjimi i Mërsosë për Marinë.   

Krahas Mërsosë, Thesar Lumi ballafaqohet ndryshe me të jetuarit. 
Mërsoja, në çdo rrethanë, është njeri i absurdit.  Sikundër Thesarit i 
imponohet një mënyrë e tillë e jetesës. Një jetë plot absurditet, me përmasa 
të jashtëzakonshme. Dallon nga absurdi i rrëfimit të Kamysë, sepse ky është 
absurd i imponuar. Rrota e mekanizmit nuk e merr me vete Thesarin vetëm 
me një veprim, siç e merr Mërsonë, por e përcjell në çdo hap. “Ne kemi 
kaluar një fëmijëri nën dajak e vazhdojmë të mbahemi nën dajak”, rrëfehet 
e rrëfen Thesar Lumi. 

Kur Mërso dëshmon para gjyqit që krimi i bërë ishte rastësi, gjykatësi 
e vulos dënimin, sepse mendon që: “Rastësia kishte marrë me vete shumë 
mëkate në këtë botë”. Te Kamyja dënohet rastësia. Por, në një mënyrë, 
dënohet një krim i bërë. Thesari nuk kryen krim. Pas një varg torturash, 
provon ta plagosë Fagunë, por dështon. Për herë të dytë mendon të kryejë 
krim kundër  “Syve të bardhe”, por nuk mundet. Nuk ishte i zoti ta vriste 
veten, edhe kur merr vesh për vetëvrasjen e Ladit. Ai bëhet i ndjeshëm 
nga vdekjet e të tjerëve. Kudo e përcjell era e gjakut, pas vdekjes së Ladit, 
ekzekutimit të babait të tij, zhdukjes së Sonjës dhe vdekjes së  Vilmës. 

Personazhi i Kongolit është i humbur, i dënuar çdo herë. Ai është i 
tejndjeshëm. Kur mbetet pa Sonjën, çdo gjë e përcakton në raport me të. 
Nuk mund të çojë dashuri me Lindën, as ta dashurojë Vilmën. Ai nuk mund 
ta kapërcejë Sonjën. Vilmën e dashuron në një mënyrë që as vetë nuk arrin 
ta përcaktojë. Misterioze mbetet se gjithmonë në sytë e saj sheh sytë e Ladit. 
Një herë ai arsyeton edhe Fagun, duke ndjerë keqardhje, duke menduar që 
edhe ai vuante në mënyrën e vet. Këtu ai e shihte edhe tragjikomedinë. 



Faguja bënte luftë me të për Vilmën, ndërsa ky nuk e dashuronte. Thesari 
është karakter i butë. Asnjëherë nuk tenton të përfitojë nga shoqëria me 
Ladin. Ladi do të mbetet një yllësi tjetër dhimbjeje në qiellin e zbrazur të 
tij. Pranë dashurisë së Sonjës, ai dëshironte të ishte Noa biblik dhe të merrte 
barkën së bashku me të dashurën. Në një rast tjetër veten e sheh si  një 
Martin Iden, pranë dashurisë së saj.

       Personazhi i Kongolit, Thesar Lumi, e kërkon vdekjen, Orën e 
mallkimit e sheh gjithkund. Arsyeja që ai mbetet në jetë, është pamundësia 
për t’u larguar nga ajo. Jetën e quante vdekje për së gjalli, andaj i duket 
torturë në amshim. Në këtë kuptim dënohet më shumë se Mërsoja i Kamysë. 
Ky i fundit e pret vdekjen, ndërsa Thesari nuk pret asgjë, përpos vuajtjes 
dhe torturës. Nuk ka se ku të prehet, kur çdo gjë është e mbështjellë me 
heshtjen e vdekjes. “Në qytezë varej një heshtje vdekje”. Arrestimi i  babait 
të Ladit përbën edhe fundin e Thesarit dhe lidhjes treshe Ladi/Sonja/Thesari. 
Gjendja e rëndë e shtyn Thesarin në krizat halucinante: “Rënkimet e Sonjës 
dhe dihatjet e syve të bardhë po me çmendin”. Për Sonjën nuk thuhet më 
asgjë. Ajo zhduket në valët rrëmbyese të jetës. Ndoshta kishte mbetur në 
duar e djalit të ministrit. Ndoshta...? Thesar Lumin e mbyt kjo mosdije. 
Këtë enigmë kishte refuzuar ta dinte, pasi nuk ishte i aftë të përdorte 
thikën. Gjendja shpirtërore e heroit të romanit “I humburi”, kishte marrë 
përfundimisht tatëpjetën. 

5.
Temën e tillë të absurdit Kongoli e shtron dhe e zgjeron edhe te romani 

“Jetë në një kuti shkrepësesh”. Në krye të romanit po ashtu është heroi i 
humbur në vorbullën e mizorive të jetës. Kongoli, në të dy këto vepra, e 
shtreson zbrazëtinë e jetës nën tehun e absurdit. Dy romanet e Kongolit 
realizohen përmes rrëfimit, në veten e parë dhe të tretën. Strukturat e 
dy rrëfimeve, të dy personazheve, të dy romaneve të Kongolit “i Huaji” 
dhe “Jetë në një kuti shkrepësesh”, shfaqen me plot ngjashmëri, duke u 
ndërlidhur me periudha kohore: fëmijëri/rini dhe pjekuri. 

“I huaji“ i Kamysë dhe “I Humburi” i Kongolit thurin një temë, por 
situatat dhe karakteret janë të ndryshme. Veçoritë e përbashkëta të tyre, 
kanë bërë që personazhet kryesore, heronjtë letrarë të këtyre autorëve, të 
komunikojnë në shumë raste ndërmjet vete. Në këtë kontekst, të komunikimit 

R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

539



R  E  V  I  S  T  Ë     L  E  T  R  A  R  E

540

të autorëve e të heronjve hyn edhe vepra tjetër e Fatos Kongolit “Jetë në një 
kuti shkrepësesh”. Protagonisti i tij, Bledi Tereziu, komunikon me Thesar 
Lumin, e, në këtë mënyrë, edhe me Mërsonë e Kamysë. Në “Jetë në një kuti 
shkrepësesh” Kongoli prapë shënon situatën absurde të kohës. Intensiteti 
i jetës, në dy romanet e Kongolit, shtrihet në një dimension pothuajse të 
njëjtë. 

Në “Jetë në një kuti shkrepësesh” mbretërojnë dy variante të temës 
së absurdit: ajo e vrasjes së romes dhe jeta absurde nëpër të cilën kalon 
populli i heroit të veprës. Rasti i parë, që cilësohet më i lehtë, bën që Bledi 
Tereziu të komunikojë me Mërsonë. Të dytë vrasin pa dashur. Manifestimi 
i dytë i kategorisë së absurdit në “Jetë në një kuti shkrepësesh” kap tërë 
veprën “I humburi” të Kongolit. Konkretizimi më i mirë është kur Bledi 
i lakmon romes që ka vdekur, duke e nënvlerësuar jetën dhe duke mos i 
gjetur kuptimësi. Po kjo ngjet edhe me Thesar Lumin, ai kërkon vdekjen në 
pamundësi për të jetuar. Në këtë kuptim, këta janë ndryshe me Mërsonë e 
Kamysë. Dy personazhet e Kongolit përpiqen të arrijnë ekuilibrin me botën, 
gjersa personazhi i Kamysë e kupton që këtë ekuilibër e  kishte prishur e 
humbur përgjithmonë.

Bledi Tereziu e ndan botën në parahistorike dhe në atë moderne, ndërsa 
Thesar Lumi në tipin bardhë e zi, në njerëz bastardë e të fisëm. Njëri fshihej 
në bodrumin e vjetër të apartamentit, tjetri ishte i humbur në humbëtirë. 
Njëri përjashtonte gjithçka, tjetri shumëzonte njerëzit me zero.

Përfundimisht, Mërsoja, Thesari, Bledi janë të huaj. Ata janë të huaj, 
tragjikisht, edhe për familjen, për njerëzit e dashur.  “Sot më vdiq mamaja. 
Apo ndoshta dje, nuk e di”, fillon rrëfimin Mërsoja. “Prindërit qenë mësuar 
me mungesa të tilla, prej vitesh s’më pyesnin më ku veja e me se merresha”- 
fillon rrëfimin Thesar Lumi. ”Të shkretët prindërit e mi”, flet me ftohtësi 
Bledi.

        Xhoda është ankthi i Thesarit dhe me të do të ndeshet deri në fund. 
“Po qenka e thënë t’i shtyjmë ditët bashkë, si mallkim i njëri-tjetrit, derisa të 
mos jemi më as unë, i humburi, as ti, i çmenduri.” As “Sytë e bardhë”.

Mërsoja përfundon: “Që të përfitoja nga gjithçka, që të mos ndjehesha 
i vetmuar, nuk më mbetej veçse të uroja që ditën e ekzekutimit tim të kishte 
sa më shumë njerëz të më prisnin me bërtima e urrejtje”.

“Të shkretët prindërit e mi”, përfundon Bledi Tereziu, “të shkretët 
prindërit e mi...”.



PoEzia
rEligjion SEkrET i boTëS modErnE

(Reflektime mbi ligjëratën e Nobelit të poetit Octavio Paz)  

Poeti, eseisti dhe diplomati meksikan, Octavio Lozano Paz, lindi më 31 
mars 1914 në Meksiko Siti, kur vendi gjendej në mes të luftës revolucionare. 
Kalon pjesë të fëmijërisë së tij në SHBA dhe rininë në Francë, kurse në Indi 
shërbeu si diplomat i shtetit meksikan.

Jeta e tij familjare polarizohet ndërmjet dy figurave: gjyshit të tij Irineo 
Paz, shkrimtar, intelektual dhe i afërt i qeverisë së Porfirio Díaz dhe, babait 
të tij Octavio Irineo Paz gazetar aktiv i politikës, simpatizant i Revolucionit 
Meksikan dhe kundër regjimit të Díaz.

Paz filloi të shkruante në vitet e hershme, kurse në vitin 1937 udhëtoi për 
në Valenci të Spanjës që të marrë pjesë në Kongresin e Dytë Ndërkombëtar 
të Shkrimtarëve Anti-Fashistë. Ishte një nga themeluesit e revistës “Taller”, 
e cila sinjalizonte domosdoshmërinë e një brezi të ri të shkrimtarëve në 
Meksikë. Pas Luftës së Dytë Botërore ai angazhohet në diplomaci dhe 
dërgohet në Francë ku shkruan studimin e tij i cili konsiderohet si kryevepër, 

O sman D. Gashi (Rahovec, 1981) ka stu-
diuar Shkencat kompjuterike, ndërsa ak-
tualisht është absolvent në  Degën e Gaze-
tarisë, në Universitetin e Prishtinës. Ka 

punuar në redaksinë e revistave Paqja dhe Bota e Re. 

Osman D. Gashi 
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El laberinto de la soledad (Labirinti i vetmisë), që kishte të bënte me 
identitetin meksikan. Më 1962 zgjidhet ambasador i Meksikës në Indi, 
detyrë të cilën e mban deri më 1968 ku jep dorëheqje si shenjë proteste për 
agresionin e qeverisë ndaj studentëve në Tlatelolco gjatë Lojërave Olimpike 
në Meksikë. Pas kësaj ka vazhduar punën e tij si botues i dy revistave tjera 
që i dedikoheshin artit e politikës “Plural” dhe “Vuelta”. Më 1980 është 
emëruar doktor nderi në Harvard. Më 1981 ka marrë çmimin Cervantes i 
cili është çmimi më i rëndësishëm në botën spanjisht folëse. Më 1982 ka 
marrë çmimin prestigjioz amerikan Neustadt.  

Korpusi i tij poetik është ushqyer me besimin se poezia përbën 
“religjionin sekret të kohës moderne”. Poezia e tij është shkruar brenda një 
lëvizjeje të vazhdueshme dhe transparente të përjetësisë së kohës së tashme. 
Poezitë e tij janë të mbledhura në Poema 1935-1975 (1981) dhe Poema të 
mbledhura 1975-1987 (1987). Eseist e prozator, i cili ka bëre edhe studime 
të gjata në poezi, letërsi dhe kritikë letrare e po ashtu edhe në fusha si histori, 
politikë dhe kulturë të Meksikës. 

Në vitin 1990 iu nda Çmimi Nobel për Letërsi. Vdiq më 19 prill 1998.
 
kolapsi i ideologjisë

Kështu e titullon fjalën e tij nobelisti Paz në Banketin e Nobelit më 
10 dhjetor 1990 i cili këtë çmim e kishte pritur me një lloj përzierje të 
papërcaktueshme të frikës, respektit dhe befasisë. 

Nobelisti Paz e konsideronte fundin e shek. XX si një kolaps ideologjie 
përmes dilemës se shekulli i ri që do të vijë do të jetë epokë e harmonisë 
dhe e lirisë universale apo një rishfaqje e idhujtarisë fisnore dhe fanatizmit 
fetar. Pastaj e vë në dilemë edhe demokracinë që do të jetë vetjake apo do 
ketë më shumë mirëkuptim për kombet. Ai vjen me një vlerësim se shekulli 
po mbaron me një jetë të rrezikuar duke vënë në pah natyrën edhe pse kemi 
prekur zhvillimet dhe studimet e mëdha dhe të vogla si vrojtimin dhe gjetjen 
e galaksive të reja në njërën anë dhe zbulimin e shumë imtësive (pjesëzave) 
të atomit. Mbrojtjen e natyrës (ambientit) e sheh si mbrojtje të njerëzimit. 
Është ky një aspekt i shkrimtarit që luan rolin dhe kryen funksionin e tij 
duke ia bërë me dije botës idetë e tij. 

Ai bën një simbiozë të çuditshme mes universit (Galaktikave, yjeve, 
planetëve) me bimët, kafshët e deri tek objektet më të vogla si molekulat 
e atomet duke i lidhur sikur hallkat e zinxhirit në ‘zinxhirin e madh të të 
qenit’ qe edhe pse janë të gjitha botë ne vete korrespondojnë në njëra-
tjetrën. Dhe roli i poetit në këtë rast sipas Okatvios është se përkthen gjuhën 



e universit në gjuhën e njeriut. Duke u nisur nga ky fakt njerëzimi duhet të 
jetojë të tashmen në një vëllazëri e harmoni, e cila ka qenë traditë e shumë 
ideologjive, shkencës dhe religjionit. 

David Hawkes thotë se ideologjia është një konglomerat imazhesh 
dhe qëndrimesh të rreme të asimiluara në identitetin dhe personalitetin e 
njeriut nga mjedisi i jashtëm.1 Gjatë kohëve që njerëzimi ka kaluar nëpër 
to dhe që i shënon historia, në emër të ideologjive, janë shkatërruar e 
vrarë jo vetëm bota njerëzore, por edhe ajo bimore e shtazore. Tani edhe 
globit i kanoset rreziku nga ngrohja globale si pasojë e ideologjisë së 
kapitalizmit e demokracisë si mënyrë qeverisjeje që Paz e quan Modernitet 
ku shfrytëzimi i burimeve natyrore bëhet në mënyrë të pakontrolluar në 
emër të mbiprodhimit, instrumenteve të progresit, shkencës e teknologjisë 
duke dëshmuar kështu se tërë kjo forcë e ky prodhim shumë lehtë mund 
të shndërrohet në forcë shkatërruese. Ai shoqërinë moderne e quan një 
shoqëri të pushtuar nga nevoja çmendurake për të prodhuar sa më shumë, 
në mënyrë që të konsumojë sa më shumë gjë që reflekton me reduktimin e 
ideve, ndjenjave, artit, dashurisë dhe vetë njerëzit në produkte konsumi. 

Pastaj, nëse shkojmë më tutje vetëm gjysmë shekulli, nuk mund 
të harrohen pasojat e ideologjisë së komunizmit, që edhe sot e tutje 
manifestohen në Kosovë, të cilat kanë lënë një mentalitet të dobët. P.sh. 
qytetari i Kosovës pret që edhe problemin më të vogël t’ia zgjidh shteti 
(qeveria), që si mentalitet kryekëput i përket ideologjisë komuniste. Dhe 
nobelisti Paz e sheh vëllazërimin e njerëzimit si një shpëtim, nëse mund ta 
quajmë, nga kolapsi i ideologjisë.

mbi natyrën e letërsisë

Në lidhje me letërsinë Paz thekson se: “ajo nuk definohet nga ndonjë 
karakter imagjinar, i pakapshëm; ajo është një shoqëri veprash unike të 
bashkuara nga raporte të kundërshtimit dhe afrisë”.2 

Shkrimtari është vështirë të përcaktohet se çfarë është, por vepra është 
ajo që flet për të. Sipas Okatvios njeriu fillon të shkruajë poezi nga një cytje 
e brendshme e cila është vështirë të përshkruhet, por megjithatë poezia është 
një lloj dashurie me të atypëratyshmen duke e ndarë nga ecja e kohës e duke 
e shndërruar në një të tashme fikse.  

Paz në bazë të kritikëve kishte një stil abstrakt të poezisë. Ai është 

1  David Hawkes, Ideology. The new critical idiom. Routledge, London & New 
York, 1996. 
2  Avni Spahiu, Nobelistët e Letërsisë, Universiteti i Tetovës,  2007, f. 225.
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quajtur si “një njeri i dashuruar me heshtjen i cili nuk mund të ndalonte 
së foluri”. Poezia e tij ishte e ftohtë dhe jo rrjedhëse, gjë që kërkonte më 
shumë përpjekje për ta analizuar. I ka hyrë studimit të modernizmit vetëm 
për ta zbuluar se çka është modernia dhe ka gjetur se duhet të shkojë prapa 
në histori në origjinën e kulturës së tij. Në zbulimin e kësaj lidhjeje mes të 
kaluarës dhe të tashmes, ai ka vlerësuar se “poeti është një puls në rrjedhën 
ritmike të gjeneratave”.  

Oktavio Paz gjatë fjalimit të tij që mbajti kur mori çmimin Nobel, ka 
konsideruar se “kërkimi për të tashmen” nuk është “sigurimi i një parajse 
këtu në tokë apo një përjetësie të pakohë, por një kërkim për të vërtetën”. 

Nobelisti meksikan në fushën e letërsisë si risinë më madhore të shek. 
XX e sheh paraqitjen e letërsisë amerikane, duke e ndarë atë në letërsinë 
anglishtfolëse dhe në atë latine. E para më shumë i përket historisë se 
sa letërsisë pasi ka rastisur me ngritjen e SHBA-së si fuqi botërore dhe 
e dyta koincidon me fatkeqësitë dhe trazirat politike në vendet latine 
përtej atlantike. Por që të dyja letërsitë edhe përkundër dallimeve fillojnë 
si projeksione të Evropës. Burimet e letërsisë anglishtfolëse janë në Angli 
dhe kanë një natyrë reformative kurse burimet e letërsisë latine kanë burim 
Spanjën e Portugalinë dhe kanë natyrë Anti-Reformative. Edhe përkundër 
diversitetit të natyrës së letërsisë në kontinentet tejoqeanike, Paz, letërsinë në 
përgjithësi e edhe veprimtarinë e tij letrare mundohet që ta vërë në shërbim 
të njerëzimit që ata të kenë një botë më të mirë dhe të bashkuar si vëllezër.

mbi funksionin e letërsisë

Letërsia për nga natyra është një lloj realiteti dhe realizohet përmes 
komunikimit në aspektin e ndikimit tek njeriu ani pse për bazë ka fiksionin 
(imagjinatën). Horizonti në të cilin hyn vepra letrare, është e vërteta e 
përbashkët e zbulimit ose, nëse duam universi i zgjeruar, të cilin e arrijmë 
duke takuar një tekst narrativ ose poetik.3  Ose në atë që thuhet se letërsia 
është një formë e komunikimit e cila ndërtohet dhe funksionon në bazë 
të disa rregullave që e mundësojnë që ajo të jetë formë komunikimi.4 Paz 
llogarit letërsinë si njërën nga themelet e filozofisë të së tashmes. E tashmja 
është alternativisht shkëlqyese dhe e ngrysur, si një sferë që bashkon dy 
gjysmat e një veprimi dhe meditimi. Poetët e dinë një gjë: e tashmja është 
burim i pranive. 

Me pak fjalë nëse mund ta përmbledhim funksionin e letërsisë në 
jetën tonë është se ajo përdoret për zbavitje, për edukim, për të mbajtur në 
3  Tzvetan Todorov, Letërsia në rrezik, Buzuku, Prishtinë, f. 73.
4  Milazim Krasniqi: Letërsia dhe besimet fetare, Logos- A, Shkup, 2010, f. 49. 



kujtesë ngjarjet e personazhet çfarëdo që janë të vërtetë apo fiktiv, për të 
lënë të dhëna njerëzish, vendesh dhe gjërash dhe për ta mbajtur gjuhën të 
padëmtuar.

Nisur nga kjo përmbledhje e mësipërme për funksionin e letërsisë, 
Pazin, e shohim në fillim që është munduar të jetë një poet elitisit, duke 
shkruar për qejf bile në mënyrë të pavetëdijshme se përse po shkruan. Por, 
më vonë, ky obsesion i kalon në ide fikse për tu bërë poet modern ku përmes 
veprave të tij mundohet që t’i nxis lexuesit e tij që të jetojnë të tashmen në 
vëllazëri e në harmoni me të tjerët, gjë e cila na jep të kuptojmë se Okatvio 
ka treguar një lloj pragmatizmi. 

Duke pasur dëshirë të bëhet poet modern, nobelisti Paz, i hyn studimit 
të Modernitetit duke e konsideruar atë si një term shumëkuptimësh dhe 
kuptimin e këtij termi e paraqet si të pasigurt dhe arbitrar sikur se ishte edhe 
periudha që i parapriu Modernitetit, Mesjeta. Ai këtë ikje nga periudhat e 
mëhershme prej Mesjetës në Modernitet e sheh vetëm si një përpjekje që 
njerëzimi mundohet ta paraqesë veten më të modernizuar por e thekson se 
ne mund të jemi Mesjeta e një Moderniteti tjetër që do të vijë. Periudha 
Post-Moderne të cilën ne po e jetojmë, Paz e quan si një Modernitet ende 
më modern. 

kërkimi i të tashmes e dërgoi në të kaluarën

Duke u nisur nga përvoja e vendit të tij, Meksikës, Paz vjen në 
përfundim se ajo kërkonte të kaluarën e vet jashtë por atë e gjeti brenda 
saj, pra kërkimi për Modernitet e dërgoi në zbulimin e antikitetit, fytyrës 
së vërtetë. Ai vlerëson se midis traditës dhe modernes ka një urë. Kur këto 
të dyja janë të izoluara, tradita stagnon, moderniteti avullohet; kur janë në 
lidhshmëri moderniteti i jep jetë traditës, kurse kjo e fundit i përgjigjet me 
thellësi dhe peshë. 

Nisur nga arsyetimi që Akademia Suedeze e Nobelit e ka bërë për 
shkrimtarin e diplomatin meksikan Oktavio Paz, duke e vlerësuar për një 
integrues human, përfundojmë se edhe pse në fillim veprimtaria e tij letrare 
ka luajtur një rol jo pragmatik, më vonë është bërë një burim për poetët e 
kritikët letrar që kanë marrë prej tij dhe kanë bërë thirrje për vëllazërim e 
harmoni mes njerëzve.

Nobelisti meksikan gjatë fjalimit të tij, duke u nisur nga fenomeni i 
gjuhës si proces komunikimi, e më pas duke analizuar letërsitë si produkt 
gjuhësor dhe në bashkëpunim me historinë i vë në shërbim të krijimit të 
urave për të kaluar ndarjet ideologjike, kombëtare e fetare. 

Duke përfshirë tërë përvojën e tij jetësore në një fjalim të shkurtër në 
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mënyrë të mrekullueshme përshkruan imagjinatën rinore që ka pasur për 
artin letrar dhe mënyrën se si kjo imagjinatë i ka ardhur duke u zbehur dhe 
kjo vazhdon më tutje në funksionalizimin e punës së tij duke u marrë me 
studimin e modernitetit që e ka dërguar në të kaluarën dhe duke ardhur në 
përfundim se duhet të jetohet e tashmja por duke pasur një lloj kontrolli 
material e shpirtëror pasi që fokusimi i njeriut vetëm në njërën anë e zbeh 
tjetrën, duke mos e shndërruar artin, ndjenjat, dashurinë dhe vet njeriun në 
produkt konsumi. 

Ai të tashmen nuk e konsideron heqje dore nga e ardhmja dhe e kaluara, 
por e sheh si një vendtakim të tri drejtimeve kohore. Por asnjërën nuk duhet 
shfrytëzuar për një hedonizëm siç e quan ai, të cekët por të shfrytëzojmë 
momentin për të mirën tonë pa e cenuar të mirën e të tjerëve.



mulTidimEnSionaliTETi i anTiProCESioniT 
(Interpretim i romanit të Musa Ramadanit)

antiprocesioni, roman metafizik

Duke qenë një roman avangard Antiprocesioni i Musa Ramadanit 
përfaqëson një vepër të papërsëritshme, por edhe të paparë më herët në 
letërsinë shqipe. Kjo vepër e thellë dhe e ndërlikuar postmoderne preokupohet 
me çështje esenciale filozofike dhe teologjike. Kjo vepër ngërthen përbrenda 
çështje komplekse idealiste dhe esencialiste, linja e diskutimit të të cilave 
shfaqet mjaft qartë duke u elaboruar kështu krahas me vetë linjën e  rrëfimit 
të thjeshtë fabular.  Karakteristikat që mund të spikaten brenda veprës janë 
tipike  për një roman metafizik. Janë këto elemente që preokupohen me 
dilemat dhe tendencat e metafizikës për definimin e realitetit në një sens 
që tejkalon aftësitë perceptuese njerëzore. Pra, mund të identifikojmë 
tentimet për formulimin e një definicioni jo “të zakonshëm” mbi realitetin 
dhe mënyrën se si njerëzit “e thjeshtë” e kuptojnë atë. Spektri metafizik i 
këtij romani është shumë i gjerë dhe përfshin degë dhe fusha të ndryshme 
të këtij tipi. Prej tyre vërejmë inkuadrime të ideologjive ontologjike, të 
cilat kryesisht fokusohen në studimin e natyrës dhe relacioneve të të qenit, 

M odesta Imeri  (1995, Pejë) është nxë-
nëse e Shkollës Jopublike Mileniumi i 
Tretë, Prishtinë. Gjithashtu, për gjashtë 
vite me radhë studioi muzikë dhe ka qenë 

nxënëse në Akademinë e CISCOS, si dhe përfaqësuese e 
Kosovës në Britani në kuadër të programit veror të Kem-
brixhit.

Modesta Imeri 
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apo edhe marrëdhënieve të objekteve, të cilat ndodhen në natyrë. Një 
nëndegë tjetër metafizike, pikëpamjet e së cilës studiohen në këtë vepër 
është kozmologjia. Përgjatë zhvillimit të rrëfimit, lexuesi mund të vërejë 
praninë e konceptimeve të fushës kozmologjike, të cilat përfshijnë studimin 
e origjinës së natyrës dhe universit. 

Si një subseksion mjaft i rëndësishëm i kësaj fushe të studimit, i cili është 
i pranishëm dhe pothuajse dominon në vepër është seksioni epistemologjik. 
Kjo fushë e studimit metafizik merret me ekzaminimin e teorive kognitive 
apo të mënyrës se si njerëzit njohin dhe mësojnë me një theksim më të madh 
në kontekstin e limiteve dhe qëndrueshmërinë apo validitetin e kognicioneve 
të bëra. Autori gjithashtu, me vullnetin e tij rrëfen mbi procesin e krijimit 
të romanit, mbi dilemat dhe problemet që ai hasë gjatë këtij procesi. Ai nuk 
heziton të rrëfejë mbi mënyrën se si ka arritur deri tek strukturimi i ndonjë 
elementi ndërtues të veprës. Një qëndrim i tillë i autorit provon qartë mbi 
dëshirën e tij që lexuesi të jetë i vetëdijshëm se ka të bëjë me një roman të 
tipit metafizik, duke mos përmendur edhe deklarimin e drejtpërdrejtë që e 
bën autori në faqen e pasme të romanit, duke e vetëcilësuar romanin e tij si 
metafizik. Në të vërtetë, prezantimi mjaft i suksesshëm i këtyre çështjeve, jo 
vetëm që e kualifikon, por edhe e shndërron atë në një reprezentues të denjë 
të romanit tipik të këtij soji. 

 Antiprocesioni, roman postmodern

Stili postmodern karakterizohet me refuzimin e së vërtetës objektive, 
andaj vepra postmoderne trajton vërtetësinë e një realiteti subjektiv. Autori 
i një vepre të tillë i vetëdijshëm mbi vështirësitë që lexuesi do t’i kishte 
për ta besuar një konceptim kaq jo tradicional të realitetit, e mbulon atë 
me hijen e fiksionit. Një fiksion i cili pavarësisht se sa është absurd për një 
lexues mbetet i besueshëm në konturat e fiksionit. Mundësia e shtjellimit 
të dy linjave paralele të kësaj vepre i mundësoi autorit të jetë në gjendje ta 
mbajë të interesuar si lexuesin e rëndomtë, i cili ngazëllehet nga një rrëfim 
intrigues fiksional, ashtu edhe lexuesin e ditur, i cili e tejkalon një barrierë 
të tillë dhe depërton në nivelin më të thellë të veprës.

Antiprocesionit i atribuohet cilësia e një romani postmodern bazuar 
në dëshminë mjaft të pastër të cilën ai e jep, mbi të qenit i tillë. Koncepti 
aristotelian mbi artin përfaqësohet nga mimesis apo imitimi. Modernistët e 



konceptonin atë si krijim, mirëpo postmodernistët as nuk krijojnë, as nuk 
interpretojnë, ata kombinojnë. Tematika postmoderne përfshin një numër 
të madh të sferave të jetës. Mirëpo, një vepër eklektike kërkon edhe një 
shkrues erudit. Autori në rastin tonë është në gjendje të krijojë një vepër 
postmoderne, duke bërë një fuzion mjaft homogjen të informacioneve që 
nuk kanë ndonjë lidhshmëri të qëndrueshme. 

Aftësia e thurjes së rrjetave konektuese ndërmjet tematikave të 
ndryshme është faktori i cili e veçon këtë autor nga të tjerët, faktor ky i cili 
ndryshe mund të quhet edhe si stil i të shkruarit. 

Përfshirja e një tematike të gjerë dhe të shumëngjyrshme në veprat 
postmoderne në njëfarë forme e kërkon detyrimisht një kompozicion më 
kompleks. Ky kompozicion është i tipit të kolazhit, i cili e bën të mundur 
integrimin e të gjitha tematikave. Ky model kompozicional shfaqet në 
Antiprocesion së bashku me një përzgjedhje mjaft të kujdesshme të temave 
adekuate që bën autori.

I strukturuar sipas parimit të palimpsestit, ky roman përfshin 
informacione të shumta e të shumëllojshme. Lista e tematikave nga e cila 
autori mund të përzgjedh nuk është e panjohur, mbi të gjitha ato janë të 
lidhura me jetën dhe kanë përmbajtje historike, sociale dhe kulturore (në një 
sens më të gjerë të këtyre fushave). Ndaj, tematika nuk e ndan autorin nga të 
tjerët, por është veçantia e stilit kompilues të tij ajo e cila e bën këtë përcaktim. 
Mirëpo, pa e përjashtuar rëndësinë e temës që shtjellohet, për shkak se mbi 
të gjitha ndeshjet e klasifikimeve kundërshtuese shumë të theksuara, si 
ndërmjet mashkullit dhe femrës, sistemit diktatorial dhe demokratik, janë 
faktorë esencialë që e klasifikojnë këtë vepër si postmoderne.

Efekte mjaft të dukshme të cilat transmetohen në këtë vepër si në të 
gjitha veprat e stilit postmodern janë edhe lojërat e ndryshme me sintaksën 
dhe zgjatja e ekzagjeruar e saj. Këto cilësi ekskluzivisht postmoderne, të 
shfaqura mjaft mirë në vepër, na ndihmojnë në tipizimin e saj si vepër 
postmoderne.

Elementet postmoderne

Dokumentariteti
Në këtë vepër dokumentariteti luan një rol mjaft interesant. Përfshirja 

e këtij indikatori në vepër, jo vetëm që shërben si faktor adicional në 
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klasifikimin e saj si vepër postmoderne, por ka edhe një funksion tjetër 
kardinal në intranarracionin e saj. Dokumentariteti shërben për të ofruar 
informacione të domosdoshme për krijimin e një kontinuiteti të rrëfimit, 
i cili i dedikohet lexuesit me njohuri të avancuara. Mirëpo, njëkohësisht 
ai i risiguron lexuesit e rëndomtë informacione mbi relevancën e rrëfimit 
fiksional të cilin po e përcjellin.

Kompozicioni si kolazh 
Fillojmë me hipotezën se autori i këtij romani është nisur me idenë e 

krijimit të një romani eklektik. Pavarësisht nga tema që ai ka përzgjedhur, 
kompozicioni paraqet strukturën të cilën ai e përdor për ta shtjelluar atë. E 
vetmja metodë kompozicionale, e cila i mundëson autorit të kryejë kalimin 
në erudicion është forma e kolazhit. Fragmentariteti është një dukuri evidente 
në postmodernizëm. Mirëpo, një dukuri e tillë nuk shfaqet pa ndonjë qëllim 
të caktuar, Ramadani e përdor këtë strukturë kompozicionale me qëllim që 
ta realizojë një kalim ideal në një roman erudit.

Struktura narrative

Efekti i narracionit te lexuesi
Format e narracionit që Ramadani përdor në këtë roman janë shumë 

specifike. Ligjërimet që ai përdor kanë një funksion të caktuar. Teksa lexuesi 
kalon nëpër rrëfimet e ndryshme, ai gjithashtu (në qoftë se ka njohuri të 
mjaftueshme paraprake) i nënshtrohet një procesi të metamorfozës. Pas një 
periudhe të shkurtër të transformimit, lexuesi kalon në statusin e një lexuesi 
model, i cili e kupton veprën ashtu si e pret autori.

Në rastin e një lexuesi të rëndomtë Ramadani në njëfarë forme e le të 
hapur mënyrën se si ai do ta perceptojë veprën. Në këtë pikë, gjithçka varet 
nga lexuesi. Varësisht nga pjekuria e tij artistike dhe intelektuale, lexuesi do 
të ketë një numër të caktuar te opsioneve nga të cilat ai me nënvetëdije do të 
zgjedhë se si do ta perceptojë këtë vepër.

Narratori
Autori mund të seleksionojë se çfarë lloj  narratorësh dëshiron të 

përdorë. Llojet e narratorëve te ky roman ndahen në:
Narrator që vepron dhe rrëfena) 
Narrator që di dhe rrëfenb) 
Narrator që sheh dhe rrëfenc) 



Ramadani kryesisht përdor tipin e narratorit- personazh, i cili në të 
njëjtën kohë sheh, vepron dhe rrëfen. Mirëpo, ai vë në funksion edhe tipin 
e narratorit- autor (narrator autodiegjetik), i cili për dallim prej të parit di, 
por edhe sheh edhe rrëfen. Kombinimet alternative të narratorëve, të cilët 
përdoren në raste të caktuara, gjithmonë kanë një destinim dhe krijojnë një 
ndjenjë të caktuar te lexuesi.

Rrëfimi dhe përshkrimi

Në postmodernizëm, rrëfimi gjithmonë preferohet më shumë se 
përshkrimi. Derisa në rryma të tjera letrare, ato qëndrojnë në marrëdhënie 
reciproke, në postmodernizëm rrëfimi dukshëm mbizotëron. Funksioni që 
rrëfimi kryen varet edhe nga objekti për të cilin rrëfen. Lidhja që narratori 
ka me objektin apo subjektin e rrëfimit ndikon në formën e rrëfimit që 
përdoret, rrjedhimisht edhe në atë se çfarë përjeton lexuesi. Ramadani bën 
dallimin e këtyre lidhjeve mjaft mirë, gjithashtu bën edhe përdorimin e 
formave adekuate narrative, proces ky i cili rezulton me transmetimin e 
efektit të dëshiruar. Rrëfimi tek Antiprocesioni është esencial. Ai, përveç që 
tregon mbi zhvillimin e ngjarjes, gjithashtu rrëfen mbi gjendjen interne të 
personazheve. Ndonjëherë kryen edhe funksionin e përshkrimit duke rrëfyer 
mbi kushtet dhe detajet e ndonjë objekti apo hapësire.

Përshkrimi tek “Antiprocesioni” kryen funksion anësor dhe zbukurues. 
Në disa raste, ai përfshihet për hir të ilustrimit më të mirë të ngjarjes. Zakonisht 
shfaqet në formë shumë të detajizuar, me krahasime të herëpashershme.

kronotopi

Koha dhe vendi në të cilat zhvillohet ngjarja thonë shumë, mirëpo nga 
këndvështrimi i autorit, ato janë mekanizma mjaft efektive në transmetimin 
e disa informacioneve dhe nxitjen e disa reagimeve te lexuesi, të cilat 
nuk mund të arrihen me anë të ndonjë forme tjetër ekspresive. Koha në të 
cilën rrëfehet në këtë vepër është e ndryshueshme. Kur rrëfimi kryhet në 
retrospeksion, lexuesi fiton një siguri në vërtetësinë e ngjarjeve. Kalimi në 
introspeksion, në anën tjetër, nxit kureshtjen e lexuesit dhe e mban atë më 
aktiv gjatë leximit. 

Forma prospektive e rrëfimit ndonjëherë mund ta humbë efektin e 
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elementit surprizë, mirëpo në rastet kur përdoret si duhet, mund ta provokojë 
lexuesin duke e bërë veprën më interesante. Tek Antiprocesioni rrëfimi 
prospektiv është evident, madje edhe më se i pranishëm ngaqë luan një rol 
shumë të rëndësishëm në formësimin e karakterit profetik të romanit.

Ramadani në këtë vepër jep shumë detaje mbi kohën dhe vendin ku 
ndodhin ngjarjet. Edhe pse vendi ku kryesisht zhvillohet ngjarja (Agarta) 
është fiksional, brenda veprës, në rrëfimet anësore apo edhe gjatë lëvizjes 
së personazheve, ky i fundit fiton një rëndësi më të madhe. Paralelisht, 
gjatë përshkrimeve të herëpashershme, autori përdor kohën për të krijuar 
një pamje më të mirë të ambientit në të cilin zhvillohet ngjarja, qoftë me 
informacione të sakta mbi kohën, po ashtu edhe me simbolizimin më të 
gjerë të ditës dhe natës. Po kaq i rëndësishëm është edhe varianti kur autori 
qëllimisht tregon mbi mungesën e njohurisë mbi kohën, natyrisht duke 
emituar një efekt tjetër.

Objektet dhe subjektet e veprës zhvillojnë ngjarjet e tyre në një hapësirë. 
Për të mundësuar ekzistencën e tyre në njëfarë forme, duhet të ekzistojë 
edhe hapësira. Ramadani hapësirën e shfaq kryesisht në formë të kufizuar. 
Me kufizimin e saj, ai limiton gjithçka dhe kështu lexuesi percepton një 
ndjenjë të izolimit. Mirëpo, edhe në rastin kur autori dëshiron ta tregojë 
të kundërtën e saj, pra lirinë, ai luan me hapësirë, duke e zgjeruar atë në 
dimensione të infinitetit.

Hapësira luan role të ndryshme tek Antiprocesioni. Edhe pse ajo duket 
se shërben si prapavijë, ka një ndikim të madh në vepër dhe te lexuesi. 
Përshkrimet e hapësirës, por edhe vetë ekzistenca dhe dimensioni i saj 
detyrimisht krijojnë një imazh (forma e të cilit është shumë e rëndësishme) 
te lexuesi.

intertekstualiteti

Intertekstualiteti është njëri ndër elementet strukturuese të 
postmodernizmit. Tërheqja e paraleleve ndërmjet veprave postmoderne 
dhe arkiteksteve të tyre është një lloj kushti për klasifikimin e asaj vepre si 
postmoderne. Në fakt autori postmodern, në rastin tonë edhe Ramadani e 
pranon intertekstualitetin ndërmjet veprës së tij dhe veprave tjera.

Në fillim të librit autori njofton lexuesin se gjatë leximit nuk do të ketë 
informacione mbi prejardhjen e informatave të përdorura, sepse, sipas tij, 



romani do të ishte shumë më i gjatë.  Mirëpo, një gjë e tillë është bërë me 
qëllim që të mos venitet efekti mistik që vepra ka, atëherë kur nuk dihet 
burimi i informacioneve.

Ne mund të shohim një ngjashmëri të qartë ndërmjet veprës së 
Ramadanit dhe njërit prej shkrimtarëve të tij të preferuar Franc Kafkës. 
Protagonisti i veprës është Jozef K. i njëjti me atë te Procesi i Kafkës. Pra, 
vërejmë edhe ngjashmërinë në titull, por edhe në idenë e veprës (personazhi 
kryesor akuzohet për diçka të cilën nuk e ka bërë dhe përballet me një 
“këshill ligjvënës”). Mirëpo, ngjashmëritë nuk përfundojnë këtu. Kemi 
edhe intertekstualitet te forma e shkrimit dhe sintaksa. Te Ramadani vërejmë 
tentimin për të shkruar fjali shumë të gjata (deri në një faqe), ndonjëherë 
edhe me fjali me folje në fund. Stil i të shkruarit të cilin e përdorte edhe vetë 
Kafka.

Citatësia 

Te “Antiprocesioni” kemi një përdorim mjaft të shpeshtë të citatësisë. 
Llojet e citateve të cilat përdoren  ne këtë janë: 

Citate religjiozea) 
Citate historikeb) 
Citate filozofikec) 

Huazimet e këtyre citateve ndonjëherë bëhen si të sakta apo të pastra, 
por me raste bëhet edhe një huazim i modifikuar. Këto citate kryesisht 
ndodhen brenda tekstit, përkundër mundësisë që autori ka për shfrytëzimin 
e tyre në vargjet hyrëse dhe përmbyllëse të romanit. Përdorimi i këtyre 
citateve kryesisht bëhet me qëllim të krijimit të fragmentaritetit të veprës.

Inkuadrimi i citateve mund të bëhet ose me qëllim të mbështetjes së 
ndonjë pikëpamjeje, plotësimit të saj apo kundërshtimit, i cili mund të 
duket i pakuptimtë, por në këtë vepër postmoderne përshtatet mjaft mirë. 
Megjithatë, citati këtu përdoret kryesisht për formimin e atyre ndarjeve.

diskurset

Duke pasur parasysh se ky është një roman, i cili ngërthen në vete lloje 
të ndryshme të teksteve dhe një tematikë të ndërlikuar, është e natyrshme 
që të ketë edhe diskurse të ndryshme, meqenëse ato shërbejnë për të rrëfyer 
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mbi çështjet e ndryshme që prezantohen. 
Antiprocesioni përmban diskurs:

Filozofikb) 
Shkencorc) 
Religjiozd) 
Mitike) 
Filozofikf) 
Historikg) 

figurat

Stili dhe toni i veprës varet nga ngjyrimi që iu jepet diskurseve. Ky 
ngjyrim realizohet përmes figurave që përdoren. Forma postmoderne e të 
shkruarit përfshin figura të shumta e të ndryshme, megjithëse disa janë më 
reprezentative.

Alegoria
Alegoria është një figurë, e cila e tjetërson realitetin, duke e shndërruar 

atë me anë të mënyrës së të shprehurit te tij. Ne romanin Antiprocesioni, ajo 
është e pranishme pothuajse gjatë gjithë veprës.

Anafora
Anafora është shumë e pranishme në këtë vepër, madje është një ndër 

figurat të cilat dominojnë më së shumti. Përsëritja e fjalëve dhe frazave të 
ndryshme bëhet shumë shpesh te ky roman, kjo e shton edhe më shumë 
efektin intrigues mistik që e ka ky roman.

Sarkazmi dhe ironia
Ironia është një figurë pa të cilën kjo vepër as nuk do to mund të 

paramendohej, realisht pa të cilën nuk do të mund të paramendohej as edhe 
një vepër postmoderne. Kjo për shkak se parodizimi, madje pak i tepruar i 
kompleton veprat e tilla. Në rastin e Antiprocesionit, parodizime të tilla bëhen 
në të gjitha temat që shtjellohen, duke përfshirë këtu edhe atë religjioze.

Sarkazmi në anën tjetër na shfaqet në rastet kur personazhet provokohen, 
çka ndodh shumë shpesh në këtë vepër. Personazhet shprehen me sarkazëm, 
duke përçmuar apo edhe duke u kundërpërgjigjur.

Hiperbola
Hiperbola si një figurë shumë e përhapur në letërsi në përgjithësi, bën 

pjesë edhe në elementet ngjyruese të veprave postmoderne, duke përfshirë 



këtu edhe romanin në fjalë. Hiperbola është e nevojshme në këtë vepër 
në disa raste ku autori tenton t’i dramatizojë për një shkallë më shumë 
situatat.

Antiteza
Në një roman aq kontradiktor sa ky këtu, nuk është e mundur të 

paraqiten kundërshtimet e thella pa praninë e figurës së antitezës. Antiteza 
shfaqet te ky roman me anë të dy qasjeve: atë më të ngushtë - me raste, gjatë 
ligjërimit dhe atë më të gjerë- në tematikën e përgjithshme.

Simboli / simbologjia
Ky libër përmban shumë elemente të ndërlikuara mistike. Ndër to përdor 

shumë numerologjinë mesjetare, konkretisht numrat 3, 7, 9 me reaksione të 
rëndësishme simbolike. Autori e fillon veprën e tij me një vizatim të një lloj 
dere të çuditshme me një pikëpyetje në mes, e cila simbolizon gjendjen e 
lexuesit në atë moment. Atë e paraprin një moto fillestare simbolike, e cila 
e intrigon lexuesin me elemente profetike. Më pas shohim sinopsisin në 
formë të gjysmëhënës, i cili plotësohet nga forma gjeometrike e kundërt e tij 
dhe përmbajtja inverse në fund të librit, të përcjellë nga një derë tjetër, por 
kësaj radhe me një pikëçuditje, gjithashtu edhe nga një moto përmbyllëse 
“në alfabetin vatanan”.

Rrëfimi fillon të kryhet ne fillim dhe përfundon me një profet M. Në 
rastin konkret M. mund edhe të korrespondojë me emrin e vetë autorit i cili 
shpreh pretendime profetike në Epi & Logun. Autori, gjithashtu noton vitet 
e fillimit dhe përfundimit të përpilimit të veprës, duke e lidhur lexuesin për 
një matematikë të paevitueshme. 

Në kopertinën e pasme autori jep disa shënime autobiografike të 
shkruara në formë të pikëçuditjes, e cila përfundon me “21”. Këtë edhe 
mund ta cilësojmë si figura e elipsës, e cila shkon duke e shkurtuar rreshtin. 
Figurë kjo e cila është përdorur në Kanunin e Lekë Dukagjinit në thurjen 
e rregullave etike për popullin. I tërë romani ka 99 faqe rrëfim, prandaj 
lexuesi mund të vërejë dy shënime të numrave në çdo faqe, atë të librit dhe 
të rrëfimit.

Pastishi
Pastishi është një kombinim i gjinive të ndryshme të studimit të jetës në 

përgjithësi. Kemi përzierje të shkencave ekzakte, artit, historisë, filozofisë të 
cilat miksohen së bashku, por edhe parodizohen me raste.

Double Coding
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Double Coding nënkupton realizimin e qëllimit që autori ka në veprat 
postmoderne. Musa Ramadani krijon një rrëfim të dyfishtë për lexuesin 
e interesuar për fabulën dhe një rrëfim paralel për lexuesin erudit, i cili e 
kërkon esencën e veprës.

Paradoksi
Paradoksi nuk është një figurë, por një mekanizëm, një temë, një 

element, i cili ndodhet në themelin e një vepre postmoderne. Pa kombinimin 
harmonik të tezave paradoksale nuk mund të kemi një vepër postmoderne. 
Antiprocesioni ligjin paradoksal e respektohet dhe aplikohet pafundësisht. 
Fundi i botës, kataklizmat e mëdhenj janë tema, të cilat kodojnë ADN-
në e bërthamës së Antiprocesionit dhe janë të përhapura kudo në trupin e 
tij. Koncepti apokaliptik është arsyeja e shkrimit të kësaj vepre në fund të 
fundit.

intermedialiteti

Antiprocesioni dhe Piktura
Si pasioni i autorit për pikturën, ashtu edhe dëshira e tij për ta 

inkuadruar atë në veprat e tij letrare vërehen te ky roman. Një lidhshmëri 
me kubizmin (si lëvizje kulturoro-artistike) hetohet në këtë vepër. Kubizmi 
si rrymë në art definohej si stil i cili merrte objekte nga natyra, i ndante ato 
dhe i ribashkonte në forma abstrakte. Një përpjekje e suksesshme për ta 
realizuar një gjë të tillë në letërsi e kemi te romani Antiprocesioni. Vepra 
kubiste nuk ka dimension të thellësisë, mirëpo ajo mund të perceptohet nga 
shumë këndvështrime, kjo është e bukura dhe e veçanta e saj. Varësisht nga 
pika e vështrimit ndërron edhe përmbajtja e veprës, po kështu ndodh edhe 
tek Antiprocesioni. Autori e trajton veprën si material elastik (nëse mund 
ta krahasojmë me diçka të tillë), të cilin ai e merr dhe e përpunon, duke e 
formësuar me aplikimin e ndikimit të tij nga të gjitha anët.

Pra, pas zgjedhjes së temave të cilat do të shqyrtohen, ai i shpërbën 
ato, e më pas i rikthen në formë substanciale dhe i bashkon në një mënyrë 
abstrakte. Pas këtij procesi fillon ushtrimi i ndikimit të tij, dizajnimi dhe 
dekorimi i veprës.  Gjatë rrëfimeve të tij, autori gjithashtu tregon për 
domethënien e figurave të ndryshme gjeometrike. Figura këto të cilat kanë 
qenë bazë e strukturimit te një vepre kubiste.

Ky roman në shikim të parë duket si një fushë xhamash të thyer, ku 



secili prej tyre reflekton imazhe. Mirëpo, pamja që ne shohim ndryshon 
varësisht nga pika nga e cila ne e vështrojmë. Dhe nëse e gjejmë pikën 
e duhur, atë të cilën autori kërkon nga ne që ta gjejmë, ne mund edhe ta 
kuptojmë veprën në potencialin e saj të plotë.

Antiprocesioni  dhe muzika
Zgjedhja e përdorimit të shenjave për dialog të formës si këtu: “<, >” 

mund të mos jetë e rastësishme. Këto shenja përdoreshin në alfabetin grek 
për të tërhequr vëmendjen drejt një komentimi. Mirëpo, në muzikë këto 
shenja quhen cresendo, që do të thotë rritje e dinamikës dhe decresendo apo 
ulje e dinamikës. Duke pasur parasysh që autori ka referencë pentagramin 
muzikor,këto shenja mund të simbolizojnë diçka të tillë. Në këtë kontekst, 
Musa Ramadani i vë në funksion edhe dy pika (:) në vend të vizës (-), e cila 
e fillon dialogun, shenja këto tipike të muzikës, të cilat mund të ndeshen 
brenda një pentagrami muzikor. Ky dypikësh (:) brenda një pentagrami 
muzikor nënkupton përsëritjen e një fraze, apo të një takti, mirëpo këtu 
ridimensionohet, si frazë që përsëritet vazhdimisht brenda tekstit. Kjo 
mundëson evidentimin e qartë dhe të qëllimshëm të shenjave muzikore, 
gjegjësisht shenjave intermediale, në fillim e deri në fund të romanit. 

Antiprocesioni, roman multidimensional
Që në kopertinë të romanit shohim tri anagrame, tri dimensione, tri 

këndvështrime vetëm të titullit të veprës. Në brendi lexuesi njoftohet me 
dimensionet më të thella metafizike të çështjeve të ndryshme. Gjendjet e 
ndryshme fizike e metafizike, dimensioni më i gjerë universal i çështjeve 
filozofike që shtjellohen dhe mundësitë që ky roman i ofron lexuesit për ta 
dekoduar atë në forma të ndryshme, nuk mund të gjenden në asnjë roman 
tjetër në letërsinë bashkëkohore. Si i tillë, Antiprocesioni është romani më 
multidimensional në letërsinë shqipe.
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