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Pleqëri me halle. Prapë pleqëri të kish, të tjera 
të mos kish. E tepërmja të them që vdekje të 

kish e pleqëri të mos ketë, se do të përsëris çka nuk 
e pranoj.

Kur më lindi nipi i parë, i kisha mbushur të 
45-at. Kur gëzohet herët njeriu me një çupë, 
gëzohet herët edhe me nipër. Nipin e parë që më 
gëzoi, e mësova të mos më thotë gjysh, se s’më 
shkonte, më dukej vetja fort i ri, e mësova të më 
thoshte “baba” – “babi”, jo sigurisht, – Baba Titi 
(kuptohet për Petrit), dhe më ka mbetur. Nipër, 
mbesa, po se po, por edhe dhëndurë e nuse, 
krushq e krushka, të vegjël e të mëdhenj, bile 
mik e i afërti i shtëpisë, se shkallët e apartamentit 
kuptohet prej vetiu, dhe sa lozin në oborrin tonë 
dhe të apartamenteve përreth, të gjithë me ndonjë 
përjashtim më njohin për “Baba Titi”, dhe kështu 

më thërrasin. Më pëlqen s’më pëlqen, se në 
fakt u mësova dhe s’më bën kurrfarë përshtypje 
dhe s’kujtohem në ka qenë ndryshe. Bile kam 
harruar që prindërit e mi kur më pagëzuan në 
kishën e bukur të lagjes sonë, më dhanë emrin 
Petrit. Dëgjoj, s’dëgjoj se dhe s’dëgjoj sa duhet, 
e s’e dëgjoj se jam vetë që më thërrasin e nuk 
përgjigjem. Në raste si ky dhe në të tjerë disa, më 
shërben që s’dëgjoj dhe, kur dëgjoj, ka dhe raste 
që më shërben të luaj rolin e shurdhit. Kush do të 
marrë vesh se dëgjova apo s’dëgjova. 

Pleqëri të mos ketë... S’e them me ndonjë peng 
në zemër, po më mirë të ketë. Jo s’e them xhanëm 
me ndonjë peng zemre, se dhe historia që jam 
nisur të rrëfej, që edhe të zbavitem pakëz, nuk 
është pa një farë nostalgjie, siç e kujtoj. Dhe të 
kujtoheni për mua, kur të pleqëroheni. U plakshi 

e u bëfshi njëqind vjeç e, në daçi, dhe më shumë, 
more shokë!

Janë duke m’u rënduar shumë e më shumë 
veshët, që të mos them ngaditë. Kam nisur të mos 
dëgjoj as lapsin kur gërvisht letrën mbi të cilën 
shkruaj (sot sepse e dëgjoj). I shquaj ditët gati-gati 
dhe me rëndimin e veshëve. S’dëgjoj, ka rrezik 
të bëjë zagushi, dëgjoj, ka rrezik të bëjë acar. 
Merreni me mend kur dëgjoj e s’dëgjoj në ditë 
intermediare (si ta them shqip? të ndërmjetme?). U 
gdhiva më mirë nga veshët sot? Iku dhe një ditë që 
nuk kthehet! Ka nisur kjo e keqe kur mora udhën 
për 60. Tani po eci për 80, po mund ta merrni me 
mend se ç’është edhe pa e provuar vetë. Vë dorën 
në vesh orë e pa kohë, kërkoj ndihmë nga cilido që 
kam pranë, nga ime shoqe, që s’më ndahet kurrë, 
domosdo, nga cilido, për të më përsëritur se ç’tha 
tjetri përkundrejt. Nuk e kam të aftë vëmendjen 
vizuale, nuk kuptoj asgjë nga lëvizjet e buzëve, veç 
kur shqiptojnë ndonjë “po” të fortë, ndonëse “jo-
në”, e prerë, në buzë nuk e kap. Porse bëj edhe 
sikur s’e kisha mendjen tek foli ai tjetri – “më fal të 
lutem?” – dhe tjetri, thërret që ta dëgjoj, kur s’më 
njeh, flet normalisht dhe ime shoqe nxiton të bëhet 
ndërlidhëse, me një thirrmë a me thirrma. Bëj dhe 
hilera, kuptohet, kur më leverdis, bëj të hutuarin, 
se dhe më shkon (ne muzikantët njihemi për të 
hutuar, konkurrojmë me poetët, për këtë të mos na 
vijë keq se po e pohoj botërisht) dhe dukem sikur 
nuk marr pjesë në bisedë, po ama veshët bigë, që 
xheç kapin. Bie në mendime të thella, në meditime 
intermediare, trokas me gishta një ritëm mbi 
tryezë, një fillim melodie, ndërsa saksofoni mbi 
kokat tona, e kam fjalën për sonte, kur vendoset 
ngjarja që kam nisur të ju rrëfej, – në tarracën e 
hotel turizmit, lart, me atë ultramonotoninë e tij 
të së rëni e të së përsërituri me të njëjtat melodi 
dhe ritme për natë si “O donna Klara!”, “Lofi, lofi” 
gjer te “O sole mio” etj., ka krijuar një atmosferë 
muzikore përvajtuese, grindanjoze, s’di si ta quaj, 
– një zagushi tingujsh që përpiqen të tingëllojnë 
dhe ç’tingëllojnë, zagushi që arrin gjer në 45°C.

Mund të jesh i rënduar e i mbirënduar nga 
veshët, s’mund të mos dëgjosh, s’mund t’i shpëtosh 
kësaj torture muzikore. Ke veç gëzimin (e fshehur) 
që... dëgjon (ende s’ je shurdhuar fare). 

Veshët, sonte, më kanë pësuar të 
papërshkruarën pra (ndonëse dëgjova) provova 
se nuk jam shurdhuar fare, po të shohim nesër se 
bisedat më vijnë si tinguj saksofonik. Kam zili të 
tjerët që s’kanë mendjen fare te muzika, që bëjnë 
një koqe muhabeti, qeshin e shqyhen në gaz e unë 
s’di përse dhe, bëj kot që të qeshin sytë e mi dhe 
buzët të nënqeshin. Rrotull nesh pihet verë, birrë, 
raki gjer vodkë, shokët trokasin gotat e s’i dëgjoj, 
marr me mend gërvishtjen e pirunjve, them ndonjë 
fjalë, për t’u gjendur dhe unë i pranishëm, le të më 
kenë harruar fare, për bela flas. Kola që kam pranë 
më bërtet në vrimë të veshit: 

- E lexove librin e Llaqit?
- Për kuzhinën? E pyes dhe ndjej gruan që më 

tërheq nga xhaketa, ndërsa Kola ia ka krisur gazit. 
- Jo more i uruar, jo, po për harmoninë. 
- U vërtet! Llaqët janë dy, njëri specialist 

kuzhine, tjetri muzikant si unë. 
- Sikur ka kompiluar pak si tepër, vëren Kola 

fort në veshin tim. 
- Nuk e di për grabitës, i them, ndërsa gruaja 

mend po më gris xhaketën së tërhequri (pastaj do 
të më thoshte me të butë, “ç’të duhet ty të mbash 
në gojë Llaqin, s’e di ç’Llaqi është...”).

DHIMITËR
SHUTERIQI

HUMOR ME VETVETEN
“PLEQËRI TË KISH...”
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- Jo xhanëm, jo - thotë Kola dhe te veshi më 
bërtet që të dëgjojnë të gjithë: - vjedh. 

- Pse keq bën? E pyes unë.
Ime shoqe më gris xhaketën, le ta qepë nesër 

vetë! Bëhem nervoz në kulm, s’kam të drejtë të 
jem açik, i çiltër? Tani po qeshin të gjithë me 
pyetjen time përgjigje, që me sa duket qe e gjetur, 
po Llaqit do t’i shkojë fjala në vesh dhe do ta kem 
armik përjetë. Qesh dhe ime shoqe që më tërheq 
fort xhaketën. Mos do të thotë të ngrihem? Po, 
po. Ngrihem, bëhem i paturpshëm, braktis miq e 
shoqërinë se për grua s’dua t’ia di që më trajtoi 
ashtu, sikur të jem ndonjë plak zevzek. I kërkoj 
s’ime shoqeje çelësin e dhomës dhe ajo m’a jep 
duke më vështruar gjithë përgjërim. – Urdhëro 
i dashur, sikur t’i ndahet zemra më dysh se i 
largohet bashkëshorti pa pushuar ende muhabeti 
këtu nën muzikë. Unë zgjas capin tim të rëndë 
drejt hollit të hotelit me disa “më falni” dhe disa 
“natën e mirë”, që më përcjellin, me “gjumë të 
ëmbël i shtrenjti Baba, Baba Titi” dhe zhdukem 
në ashensorin që sot punon.

Në dhomë, ç’të bëj më mirë veçse të pi një 
aspirinë. Do të më heq trullosjen mbase dhe të 

shkoj të shtrihem në kolltukun te ballkoni duke 
pritur topitjen që do të më falë qetësinë. Muzika 
paska pauzën e saj! dhe ja në një çast të pacaktuar 
kur jam topitur në ballkon, po më tërheq 
vëmendjen më në fund diçka e pakapshme – një 
sputnik që fugon në stratosferë dhe zhduket përtej 
malit të Galicicës, në lindje. Më bëhet se muzika 
s’ka filluar. Ç’mrekulli! Qielli më shfaqet afër, kaq 
i bukur, me yje e yllësi dhe pa hënë sa thom se 
dëgjoj muzikën e sferave. Poshtë hanë dhe pinë, 
trokasin pirunët mbi pjata, nisin të bërtasin, 
që kishin heshtur. Ç’natë e pazakonshme! E 
pakonceptueshme. E dini se tërë këto nisin të 
më zbavisin dhe më shumë se muzika e sferave? 
Jam dhe unë një biçim kontrasti në vetvete sonte, 
i pazakonshëm, i pakonceptueshëm dhe qesh me 
vete, do mend pa zhurmë. Zhurma poshtë bie, bien 
krismat, s’dëgjohen as trokitjet, dëgjohen vetëm ca 
mërmërima muhabetesh, atje poshtë nën ballkon, 
në mos më bëjnë veshët. Yjtë sikur fëshfërimë, 
sikur kanë rënë në ekstazë në fshehtësinë 
universale, aq sa ndrijnë në terr. Apo e kanë me 
hënën që jep shenja të ngrihet përmbi male? 
Sigurisht andej e kanë kthyer yjet syrin e dritës.

Unë çel tranzitorin dhe e vë në vesh. Radioja 
jep suitë pas suite nga Brams, Bet’hoven, Berlioz e 
nuk e di ç’tjetër, që pushton natën gjithë. Programi 
sonte ka qenë ndërtuar sipas iniciales B nga 
Bratislava. Ja muzika e sferave mrekullohem unë 
dhe më ikën çdo të keq. 

Po ç’është ky klient arrogant, që e godit me 
shkelma daullen poshtë, sigurisht për të thirrur 
garsonin? Janë klientët e fundit, ata më të prapët. 
E godet as e godet me shkelma daullen ky klient? 
Njëherë, dy, dymbëdhjetë, përherë e më fort. 
Garsoni për inat, inate arrogante garsonësh? – 
bën sikur s’dëgjon. Po dëgjoj unë veshëshurdhëri. 
M’u cingërisën (që s’është tamam fjala) nervat në 
mënyrë të tillë sa kërceva në këmbë gati t’i bërtas 
atij klienti, që të ma lërë rehat këtë natë. Po atje 
poshtë në këndin e saj shoh të vetmuar daullen, 
ndërsa klientin e shoh larg! Gati nën mua nën 
ballkon! Dëgjoj të godasin dhe tri-katër herë dhe 
më fort mbi timpanin tim një daulle fantomë, 
që sikur të më vinë veshët në punë kësaj nate 
melodish, yjesh, hëne që u duk gjer tek sputniku 
mbi krye qëparë. 

Tani vi në vete, ndofta për herë të parë kësaj 
nate kaq të bukur, të pazakontë e të zgjohem nga 
një makth i gjatë, – “Bobo dera”, i bërtas vetes. 
Sigurisht e kuptuat edhe ju, ishte dera e dhomës 
time që kërciste dang, dang, një çerek ore të tërë 
furishëm. Kërcej ta hap, po kujt t’i kërkosh më 
parë të falur? Përballë meje gjendet vetëm ime 
shoqe, e bërë meit, se unë jam prej disa vjetësh 
me një çerek zemre, që më fali infarkti me vdekje 
klinike, por dhe ime shoqe me përkushtimin e 
pazakonshëm të saj dhe merret me mend llahtari 
që më ka hequr gruaja një çerek ore që burri s’i hap 
derën dhe sepse është kyçur ky burrë përbrenda! 
Po është ngritur në këmbë tërë kati i hotelit, me 
burra me gra me kalamanë të llahtarisur, të gjithë 
aty përballë meje, rreth sime shoqeje me grushtet 
ngritur, për fatin e të ziut kompozitor! 

Mbetem pa gojë, dua të kërkoj ndjesë, falje 
me sy, me duar me këmbë, midis shtangies së 
përgjithshme dhe arrij më në fund të tregoj habitjen 
time, se s’paska qenë daullja poshtë në tarracën që 
binte dang dhe e dëgjoja po këtu jashtë dhomës 
nën grushtet e s’ime shoqeje. Të shtangurit njerëz 
pas disa sekondash, si prej magjie, shkrijnë të 
gjithë në një gaz të përgjithshëm gaz rekord, kurse 
unë rekord mbi rekord përsëris: 

S’paska qenë daullja! Dhe gruaja godet me të 
dy grushtet dhe një herë derën, si për të vërtetuar 
ç’thashë. 

- E ç’daulle more derëzi! - qesh më shumë nga 
të gjithë Kola në veshin tim: dera, dera, ndërsa 
im nip me gaz të madh: “Baba, more Baba Titi”! 
Ç’barcaletë ka për të rendur nesër në Pogradec dhe 
nëpër Tiranë, kurse unë gjej humorin tim e them:

- Pleqëri të ketë veshë të mos ketë! Thashë 
“Vashë” të ketë – për “vdekje”. Qe kulmi, ndërsa 
gruaja që dhe ajo ka nisur të gajaset, më në fund 
e dhimbsur siç është, më hodhi duart në qafë dhe 
më propozon në sy të miletit: “Pimë tani nga një 
kafe?”

- Pimë. Kush mund të refuzonte. Pimë edhe një 
raki dhe ashtu paqësisht, qetësisht përfunduam në 
dhomën tonë të hotel turizmit.

 

25.7.88  Pogradec
Dhimitër Shuteriqi 
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Muaji i librit, tetori, dhe muaji i Panairit, nëntori, 
më bënë të mendoj se si një shkrimtar i ri 

qaset në realitetin e letrave të një shoqërie e cila, sipas 
statistikave, mban në gjirin e saj mbi njëmilion jolexues 
aktiv. Në një realitet deti të tallaztë, varkat e brishta, 
ashtu sikurse janë varkat e reja, e kanë të vështirë të 
notojnë përkrah atyre me të vjetrave, përballur me sa e 
sa stuhi, ndaj u parashtrohen dy mundësi:

E para, të kapen pas ndonjë tjetër varke, më të 
vjetër duke u lidhur me ushkurin e reklamimit për të 
çarë dallgët;

E dyta, të presin sa të qetësohet deti (me shumë 
mundësi kurrë!) dhe të hidhen ndër ujëra.

Pjesa më e mirë e shkrimtarëve të rinj bëjnë zgjedhjen 
e tyre, ndërsa një pjesë tjetër, e vogël dhe e pafuqishme, 
e ka kuptuar drejtë misionin e letërsisë, ndaj edhe thyen 
mundësitë dhe bën zgjedhje të tjera si përshembull, 
futet në atë det me një sërf. Të tilla vendime mbrujnë 
atë që njihet si “letërsi bashkëkohore”, aq e shpeshtë 
për nga kronologjia, por aq e rrallë për nga logjika. 
Tetori i Librit duket sikur u interesua më së tepërmi për 
kronologjinë se sa për logjikën, duke prodhuar takime 
herë pas here shterpë, me jopërfaqësues të letërsisë 
shqipe në çdo moment kohor të saj.

Q ysh pas botimit të “Marrja e Gjakut” (Onufri, 
2018), iu kushtova më tepër leximit të letërsisë shqipe 
dhe vura re një element: mungesën e hapësirës. 
Ngjarjet nuk ndodhnin në asnjë vend, ndaj edhe 
mund të vendoseshin gjithandej. Kjo gjetje letrare 
(jo zbulim!) është kaq e pranishme në konkretizimin 
fizik të frymëzimit në libër, pasi shkrimtarit shqiptar 
i mungon hapësira! Ngjarjet, vendet e takimit mes 
personazheve dhe pikat ku ndodhin veprimet janë të 
shumta në roman, ndërsa në realitet, mundësitë janë më 
të pakëta, ndaj edhe shkrimtarët “shpikin” qytete, ose 
romanin e vendosin në një tjetër vend, jo në habitatin e 
tij të natyrshëm. Të tillë shkrimtarë janë të guximshëm!

Tjetër çështje që mbush me boshllëk letërsinë 
bashkëkohore shqipe është besueshmëria në të. 
Fillimisht, botuesit. Unë kam pasur fatin që të 
përballem me botues të cilët e mbështesin letërsinë 
shqipe, sepse botojnë nga idealet, jo nga fitimet, por 
ka të tjerë që përballen me turiçë të cilët buzëqeshin 
në fytyrë, sapo japin shifrat që duhen për të shtypur 
librin. Kam dëgjuar njërin syresh që i tha autorit (nuk 
e them kush është autori!) kur i dha kopjen e parë të 
librit: Besoj do të jetë i mirë, ndonëse të të them të vërtetën, 
akoma nuk e kam lexuar!

Pastaj të fitosh besimin e librashitësit. Ai është 
i detyrar ta mendojë dy herë ta marrë apo jo librin, 
pasi falë politikave shtetërore, u shit apo nuk u shit 
kopja e marrë, librashitësi paguan një taksë! Kështu, 
shkrimtari i ri përballet me besim/skepticizmin e 
atyreve të cilët u është vënë në fyt laku prej njerëzve që 
kanë humbur çdo grimcë besimi nga populli, pjesë e të 
cilit edhe dy personazhet e këtij paragrafi janë!

Së treti, besimi i lexuesit. Një shkrimtar që thotë 
se shkruan pavarësisht a lexohet apo jo nuk ngjan i 
sinqertë, pasi po të mos i interesonte lexuesi, ai do 
të mbante ditar, nuk do të shkruante libra. Lexuesi 
është ai që gjendet pas portës së botimit, portë në të 
cilën troket shkrimtari i qullur me shpresën që të gjejë 
pak çaste prehjeje. Nëse porta hapet, marrëdhënia 
mes shkrimtarit të ri dhe lexuesit është në udhën e 
mundësisë për të gjetur një fund, të lumtur apo jo. 
Nëse porta nuk hapet dhe shkrimtari i ri nuk e kalon 
pragun e saj, ura mes udhës kthehet në mur, porta në 
asgjë dhe shiu shton shpejtësinë me të cilën rigon mbi 
shkrimtarin e ri, tanimë të zhveshur.

Çështja qëndron në mënyrën që shkrimtari i ri do 
të zgjedh për të bindur lexuesin t’i çelë portën. Të 
trokasësh shpesh, nuk është gjëja e duhur. Ai do të 
mërzitet dhe do e hapë veç për ta zbuar me ndonjë 
status facebooku të tipi “Shkrimtari Iks Ypsiloni boton 
nga një roman/dramë çdo muaj!” Edhe të hedhësh 
fletëpalosje – reklama nën portë para se të trokasësh, 
nuk është gjëja e duhur; ato lexuesi, më e shumta do 
t’i përdorë si kaushë për fara të ngrëna ndër takime – 
tallëse me kolegët e shkrimtarit të ri. 

Mënyra më e mirë është të ndërthurë kohën dhe 
vendin për të nxjerrë “të duhurën absolute”, realitetin 
në të cilin shkrimtari i ri i paraqet lexuesit vetveten 
kur ky i dyti, ka interes për të parin. Pastaj, diskutimi 
mes lexuesve sjell suksesin, dështimin apo turpërimin 
e shkrimtarit të ri.

Ky çast dhe kjo kohë prodhojnë Panairin e Librit në 
të cilin, shpresoj që e denja, e bukura, harmonikja dhe 
cilësorja të bashkohen si degëza ullinjsh nga treva të 
ndryshme të Jerusalemit mbi kokën e hyjnores letërsi.

Shkrimtari i ri 
përballë kohës, 

vendit dhe 
besueshmërisë

(Refleksion para “Panairit të Librit”)

nga Andreas Dushi

 “VRIMAT E ZEZA” TË LEVIT 

“Përballë ishte një mal tullac e shterpë me një ngjyrë 
të shëmtuar gri, pa asnjë shenjë kultivimi e pa asnjë 
pemë; vec tokë e gurë të rrahur nga dielli. Në pjesën e 
poshtme rridhte një përrua, Gravina, me ujë të pakët e 
të pisët mes guralecëve. Mali e përroi kishin një ajër të 
zymtë që të shtrëngonte zemrën. Kjo grykë kishte një 
formë të cuditshme si dy gjysma gypash pranë njëri-
tjetrit, të ndarë nga një mamuze që në pjesën e poshtme 
bashkoheshin në një kulm të përbashkët nga ku mund 
të shihje ksihën e bardhë Shëm Maria të Idrizit, e cila 
dukej sikur të ishte mbërthyer në tokë. Këto kone të 
përmbysura, këto gype quheshin Sassi, (Gurët) Sasso 
Caveoso e Sasso Barisano e kanë formën me të cilën në 
shkollë kemi imagjinuar Ferrin e Dantes. Nisa të zbres 
duke ndjekur gjurmët e një shtegu mushkash, kthes 
pas kthese deri në fund. Rruga e ngushtë , shumë e 
ngushtë që zbriste gjarpërueshëm , kalonte mbi catitë 
e shtëpive, nëse mund të quheshin kështu. Ishin shpella 
të gdhendura në muret e argjilës së ngurtësuar prej 
baltës së luginës. Dera e tyre qëndronte hapur nga i 
nxehti i madh. U kaloja pranë e pashë se shpellat 
merrnin dritë e ajër vetëm nga kjo derë. Disa madje 
nuk e kishin as atë e hynin brenda përmes kapanxhave 
e shkallëve. Brenda atyre mureve të zeza me mure toke 
shihja shtretër, orendi të mjerueshme e lecka të varura. 
Në dysheme shtriheshin, qen dele, dhi, derra. Cdo 
familje ka zakonisht një shpellë ku flejnë së bashku 
burram gra, fëmijë e kafshë… Kështu jetonin 20 mijë 
vetë e në atë diell verbues më dukej se ndodhesha në 
mes të një qyteti të goditur nga murtaja… “

Jemi në zemër të Materas, në qytetin më antik të 
Italisë e ndër 10 qëndrat urbane më të vjetra të botës. 
Ai që e përshkruan është shkrimtari Carlo Levi në 
romanin e tij “Krishti u ndal në Eboli” botuar më 1945. 
Pak kohë më pas këto shtëpi-shpella do të quheshin 
“turpi i Materas” e do duheshin disa vite deri një ligj 
special i qeverisë italiane do të vendoste boshatisjen e 
tyre e transferimin e banorëve në banesa dinjitoze.

LAGJIA E SHQIPTARËVE- 
PASURI E UNESKOS

Matera, daton lindjen e saj si qytet rreth 10 000 mijë 
vite më parë. Sot “Gurët e Matera-s” vazhdojnë të 
jenë zemra e këtij qyteti, vendi më piktoresk e më i 
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vizitueshëm nga turistët. Shtëpitë-guva nuk janë më të 
banueshme e disa prej tyre janë transformuar në hotele, 
restorante e lokale lluksoze. Brenda këtij peisazhi 
arkitektonik natyrore gjëndet një lagje që ende sot 
quhet Lagja e Shqiptarëve.

Vendbanimi i hershëm i arbëreshëve të parë, kjo 
lagje mbetet një nga pikat në të preferuara nga turistët. 
Në këtë lagje koha nuk ka ecur kurrë. Në vend të 
pallateve e shtëpive ka banesa-guva të krijuara si hoje 
bletësh në masivin shkëmbor.

Në vend të rrugëvve ka shtigje të pjerrëta që sillen 
rreth e rrotul një arkitekturë natyrore shpellash, që deri 
pak vite më parë strehonte me mijëra banorë.

Gjatë ditës ajo ka bardhësinë e shkëmbinjve të 
vargmaleve të Murgias, të prera si me thikë nga 
kanioni i Gravinës, ndërsa gjatë natës merr ngrohtësinë 
e dritave që e zbukurojnë si rrathë në tërë perimetrin e 
saj. Lagja e shqiptarëve është e pozicionuar në pjesën 
jugore të qytetit në masivin shkëmbor Caveoso e 
përballë saj në pjesën veri-perëndimore ndodhet lagjja 
Barisano, që mban të njëjtin emër të shkëmbit ku është 
mbështetur. Sassi di Matera, apo Gurët e Materas, 
janë amfiteatri natyrore i modeluar gjatë kohëve në 
struktura e komplekse banimi.

Të dy këto lagje të një njohur si ‘ Sassi di Matera” , 
( Gurët e Materas), prej vitit 1993 janë shpallur pasuri 
e UNESCO-s..

ARBËRESHËT E PARË NË MATERA

Lagja e shqiptarëve në Matera quhej e tillë pasi 
shumica e banorëve të saj ishin shqiptarë që pas vdekjes 
së Gjergj Kastrioti Skënderbe emigruan drejt Italisë 

për t’i shpëtuar barbarisë pushtuese të Perandorisë 
Osmane e ku krijuan rreth 50 qyteza arbëreshe.

Mjaft familje arbëreshe emigruan në Italinë Jugore, 
kryesisht në Kalabri e mjaft të tjera u pozicionuan 
në rajone të tjera italiane. Familjet e para arbëreshe 
që mbërritën në Matera ishin me mbiemrat Scutari, 
Paternosto, Mazzeo, Albanese etj. Ata merreshin me 
përpunimin e lakurës, bakrit si dhe me blegtori.

Mikele që prej vitesh punon si guidë turistike në këtë 
qytet thotë se ;” ky territor u popullua nga shqiptarë, 
pas gjysmës së dytë të shek të XIV. “U pozicionuan 
në këto shtëpi – guva duke u mirëpritur nga banorët 
vendas që jetonin dhe më parë në këto banesa”, thotë ai.

Shterimi i burimeve  natyrore të domosdoshme për 
të jetuar, detyruan familjet shqiptare të spostohen në 
territore në zona të thella të Bazilikatës. Ata krijuan 5 
qëndra të reja banimi që sot janë qytezat arbëreshe; Shën 
Konstandini i Arbëreshëve, Shën Pali i Arbëreshëve, 
Zhura, Mashqiti e Barile. (San Costantino Albanese,  
San Paolo Albanese, Ginestra, Muschiti e Barile.)

MUZEU DEMO-ETNO-
ANTROPOLOGJIK NË LAGJEN E 

SHQIPTARËVE

Dëshmi e jetës së një familje në banesat-guva të Materas 
janë konservuar në Muzeun Demo Etno Antropologjik 
të qytetit. Dikur një banesë sot është një nga qëndrat 
muzeale më të vizituara nga turistët. Gjithcka brenda 
saj, mobilimi, orenditë, veshjet, fotografitë janë 
ruajtur në ekspozimin origjinal të kohës së fundviteve 
’70 kur u mbyll dhe procesi i largimit të detyruar të 
familjeve nga keto banesa guva. Spostimi i banorëve 
nga shtëpitë guva u bë në mënyrë të detyrueshme nga 
shteti italian, pas vizitës në Matera , në korrik të 1950 
të kryeministrit të asaj kohe Alcide De Gasperi. Ai i 
quajti “turpi i Materas” e me një ligj special të 1952 
urdhëroj shpopullimin e Gurëve të Materias.

NJË LUCANO ! WHAT ELSE?!

Çfarë do më shumë nga jeta? Një Lucano ! What 
else?! Likeri me famë botërore me simbolin e një 
vajze arbëreshe. Likeri Amaro Lucano është një 
nga ekselencat e prodhimeve made in Italy në botë. 
Reklama e famshme me aktorin George Clooney që 
hyn në një lokal e nuk kërkon gjë tjetër nga jeta veç këtë 
pije është kthyer në një gjerg të zakonshëm i një stile 
jete që rafiguohet me etiketën që ka si simbol një vajzë 
me kostum tradicional arbëreshë.

‘Vajza e pikturuar në këtë etiketë mban një kostum 
plot me ngjyra e motive tipike arbëreshe’, thotë giuda 
turistike. Sipas gojëdhënave thuhet se ajo ishte një 
vajzë arbëreshe me bukuri të rrallë që banonte në lagjen 
Torrevecchia në lagjen e sipërme të komunës Pistiçi.

Likeri Amaro Lucano u krijua si pije më 1894 nga 
një pasticer profesionist  Pasquale Vena që banonte në 
këtë qytezë të vogël të Bazilikatës. I apasionuar pas 
bimëve aromantike ai krijoj këtë liker  me nje shije 
unike e të pa ngatërrueshsim.

Amaro Lucano përgatitet nga një formulë që ende 
sot është një sekret i ruajtur nga familja Vena, me 
bazë  30 bimë aromantike e me një përzierje alkoli  
me gradacion deri në 28 gradë. Prej më shumë se një 
shekull Amaro Lucano është një histori suksesi made 

in Italy.

ARTISTË TË ANTIKITETIT 
MESJETAR SHQIPTAR NË MATERA

Gjumë të identitetit shqiptarë në Matera gjenden dhe 
në ekspozitën e hapur në Muzeun e Artit Mesjetar te 
qytetit me titull “Rilindja e parë nga jugu” e cila është 
një udhëtim historiografik i artit të ‘400-’500. Mes 
shumë autorësh janë veprat e arristëve shqiptarë Mikele 
Greko nga Vlora me veprën e tij triptike  “Madona delle 
Grazia” e Mjeshtri Ladislao i Durrësit me pikturën e tij 
“Madonna në fron me fëmijën e Princesha e Savojës e 
shpëtuar nga mbytja”.

Mikele Greko nga Vlora ka jetuar rreth një vit në 
qytetin Vasto të Abruzzos. Ai emigroj larg Shqipërisë 
pas pushtimit turk. Vepra e tij e parë në tokën abruzzese 
është triptiku “Madona delle Grazie”, i cili u porosit 
nga tregtari italian Cola Bevilacqua të cilin artisti 
shqiptar e takoj në Raguza. Mikele Greko nga Vlora 
pranoj propozimin e tregtarit italian për të udhëtuar së 
bashku deri në Abruzzo për të përfunduar veprën më 
janar të 1505, Pas saj ai realizoj disa piktura të tjera për 
kishat e territorit. Mikele Greko firmoste veprat e tij 
me dy vecanti ; me mbiemrin Greko për të identifkuar 
besimine tij fetar grek-ortodoks; si dhe shtonte fjalën 
Lavelona që për studiuesit nënkupton qytetin shqiptar 
Vlora, vendlindja e artistit.

Matera, është shpallur sivjet Kryeqyteti Europian i 
Kulturës 2019. Gjatë këtij viti janë realizuar me dhjetra 
projekte social-kulturore që promovojnë zhvillimin 
territorial të mjaft komunave mes të cilëve dhe ato 
arbëreshe

Viti i Materas si kryeqytet i kulturës europiane 
mbyllet më 20 dhjetor 2019.

Boom-i i turistëve vendas e të huaj që vazhdojnë të 
vizitojnë sivjet qytetin qe një dritare e hapur dhe për 
komunitetin e arbëreshëve, kjo minorancë etncike pjesë 
e popullsisë së këtij territori.

Gjurmë shqiptare në qytetin 
më antik italian

nga Alba Kepi
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Poezia “Kur të jesh mërzitur shumë” është ndërtuar 
në prani të një marrëdhëniejeje referenciale ku 

shfaqen të pranishme tri realitete: e përditshmja, e 
përtejmja me simbolikën e gjithëpranuar tashmë, 
dhe një realitet i formësuar në botën e shkrimësisë, me 
më shumë gjasa si realitet poetik. Treguesit kuptimorë 
të thënieve (propozicioneve) në tekst (me lidhjet e 
vendosura dhe raportet hierarkike mes tyre) përftojnë 
dy makrostruktura: e para, që bart mesazhin e vuajtjes 
së natyrshme që lind te njerëzit pas largimit nga jeta 
të njeriut të dashur, mungesës së përditshmërisë dhe 
intimitetit; dhe e dyta, mesazhin që bota e shkrimësisë, 
përkatësisht e letërsisë, bart përparësinë e një tjetër 
amshimi për autorin krijues të saj, që mundëson prani 
të përhershme te të dashurit, prani që të ngazëllen në 
çaste situatash e përmallimesh drobitëse.

Në tërësi poezia është një spektakël lëvizës në të 
cilin kaptohen hapësirat e së këtejmes, përditshmërisë, 
për t’u larguar në një tjetër hapësirë, të “atjeshme”, e cila 
shfaqet me përkatësi të dyfishtë: në njërën trajtë të së 
zakonshmes, prej së cilës ngjallet në vijimësi trishtimi 
e ngashërimi pa cak; dhe nga ana tjetër, në trajtën e 
një realiteti, bote të krijuar nga poeti, pjesë  e së cilës 
mbetet në përhershmëri, botë prej së cilës ka mundësi 
të japë sinjale dhe shfaqë praninë (ndërsa njerëzit 
e dashur janë në çaste mërzitjeje pa kufi). Është një 
endje në ato hapësira me të cilat lexuesi familjarizohet 
pa vështirësi dhe mund të kërkojë më tej të gjejë edhe 
vetveten si eksplorues i tyre; mekanizmi i vetës bëhet 
më i luhatshëm, për të pranuar në “unë”, edhe “unë” të 
tjerë dhe tek “ti”, edhe “ti” të tjerë.

Raportet mes dy makrostrukturave, raporte 
bashkërenditjeje të një lloji të veçantë, përmes 
përvijimit të marrëdhënieve kohore-kushtore, por 
njëherazi edhe kundërshtore (përmes konektorëve 
“por” dhe “kur” në vargun 13) përftojnë në fakt një 
marrëdhënie hierarkike mes dy makrostrukturave, 
me kundërshtinë që përshfaqet jo me argumentin e 
së parës, por të përmasave të predikatit në rritje të së 
dytës: “kur je trishtuar” (dhe vuan paprerë mungesën 
time), me “kur je mërzitur shumë” (dhe më gjen atje, 
prej nga unë zbres, për të përjetuar çaste gëzimi - si 
dikur - çdo herë që te ti dhembja shfaqet drobitëse); 
logjika e dy makrostrrukturave kushtëzohet nga dy 
akte të foluri – pohimi i hamendësimeve përgjithësisht 
në të parën (me ndërfutjen e një hamendësimi 
empatik në strofën e tretë); dhe më tej, hamendësimi 
i drejtpërdrejtë empatik në të dytën; dallimi mes 
dy makrostrukturave përvijohet pikërisht nga kjo 
përmasë e ndjenjës që i atribuohet së dashurës, ndjenjë 
e cila, kur rrit përmasën, çon/duhet të çojë në të të 
tjera realitete kërkimi; kuptimet që nxisin konektorët 
e kushtit, kundërshtisë e bashkërenditjes janë në 
koherencë me  të  gjitha  mjetet e tjera kuptimplota 
(emrat, foljet)  ose ato procedurale (tregorët/deixis-ët); 

logjika e kuantifikimit që bën diferencën është ngjizur 
gjuhësisht në mënyrë tejet të veçantë.

Q ysh në srofat e para ndjehet atmosfera e 
kushtëzimeve në seri, të përftuara në një mënyrë 
të tërthortë nga poeti, përmes lojës gjuhësore me 
mungesën e pranisë së konektorit “kur”; Dritëroi ka 
shmangur konektorin ‘kur’ (në çastin, kohën kur…) 
në fillim të poezisë, duke ia lënë shprehjen e raporteve 
kohore në rrëfimin poetik ndjesisë së lexuesit, që i 
kërkon ato sidomos kur ndeshet me korrelatin ‘atëherë’ 
në vargun 9 (ti do trishtohesh atëherë…) ; mosshfaqja e 
mjetit kohor, që i bën më të dukshme raportet kohore, 
ka  ndikuar që në dy strofat e para të perceptohet më 
tepër fakti i shenjuar, sesa koha; e për më tepër, të 
ndjehet më shumë kushti, sesa raporti kohor. Logjika 

e shtjellimit të mendimit poetik në tekst mbështetet 
pikërisht mbi këtë kusht zanafillor. Në gjuhën shqipe, 
nëse në fraza të tilla ndajfolja është e patheksuar (në 
tekstin e Dritëroit ajo nuk është fare e pranishme) 
“kjo gjë është tregues se fraza është e tipit kushtor (M. 
Totoni, 2012:120).

Konceptualizimi i “botës së tekstit” formësohet 
pra në dy hapësira: në njërën projektohet si normalitet 
përditshmëria dhe pasvdekja; dhe në tjetrën përvijohet 
qenia që ka si atribut pakohësinë; kjo mënyrë 
konceptualizimi nxitet në tekst nga formësimi i 
dy situatave të të thënit që përqendrohen përreth 
dy elementeve deiktike mbizotëruese: ndajfoljet 
përemërore “këtu” dhe “atje”, të cilat përcaktojnë 
situatën ligjërimore në aspektin hapësinor.

Dy ndajfoljet të adresojnë në mënyra të ndryshme 
në kontekste të njohura në sajë të semantikës që bartin: 
ndajfolja përemërore “këtu” ndihmon ta lidhësh 
drejtpërdrejt brendinë e thënies me thëniepërftuesin 
dhe situatën e tij ligjërimore, si dhe treguesit e 
drejtpërdrejtë që lidhen me të. Në tekst, “këtu” lidhet 
me nje realitet shprehimisht të pranishëm, të formësuar  
në një kuadër semantik që përqendrohet brenda një 
stereotipi tepër karakterizues për thëniepërftuesin, 
që po ashtu edhe lexuesi mund ta rrokë e konceptojë 
natyrshëm në skemën e këtij toposi që ka të ngulitur 
në kujtesën e tij afatgjatë: individi në kapërcyell dy 
botësh, dy realitetesh, i këtushmi dhe i përtejmi.

Deiktiku “këtu” në krye të tekstit është 
kuptimësuar duke bartur një univers të  tërë  natyror: 
bimësia (qiparisi, blerimi), dukuritë atmosferike (era), 
ato njerëzore (kafeneja e kamerierët, dhoma, rafti i 
librave…), e për më tepër, një realitet të përjetimeve 
njerëzore (trishtimi, mërzia, ngashërimi, malli e dëshira 
për t’i kaptuar  kufijtë e së përtejmes).

Dhe në përqasje me këtë kuadër të përvijuar, 
ndajfola përemërore “atje” të adreson në një realitet 
tjetër. Semantika e kësaj ndajfoljeje përemërore 
parakupton përgjithësisht pozicionin e referentit dhe 
jo atë të folësit, që ndjehet në këtë mënyrë i përjashtuar, 
i larguar. Kjo veti semantike bëhet domethënëse në 
brendinë e dy strofave të fundit, duke shenjuar një 
realitet  të përtejmë të një natyre të veçantë: nuk janë më 
zonat eterike të një bote të përtejme, as ato simbolike 
të dy botëve në kapërcyell, por përmasat, hapësirat 
dhe relievet e një realiteti të përftuar nga ligjësitë e 
artit, letërsisë a shkrimësisë në tërësi, në të cilat prania 
mbetet e përhershme në atë botë të fiksionit.

Gjithçka përftohet përmes implikaturave 
pragmatike që shfaqen në procesin e leximit dhe 

Këtu s’ do të jem, do jem larguar;
Në tokë i tretur si të tjerët,
Në kafenenë e preferuar
Nuk do më shohin kamarierët.

Dhe nëpër udhët ku kam ecur,
S’do ndihet kolla ime e thatë,
Mbi varrin tim do të rrijë i heshtur
Një qiparis si murg i ngratë.

Ti do trishtohesh atëherë,
Se s’do më kesh në dhomë gjallë,
Dhe, kur në xham të fryjë erë,
Do qash me erën dalëngadalë.

Po kur të jesh mërzitur shumë.
Në raft të librave kërkomë,
Atje do të jem i fshehur unë,
Në ndonjë varg a ndonjë shkronjë.

Mjafton që librin pak ta heqësh
Dhe unë do zbres, do vij pas teje;
Ti si dikur me mall do qeshësh,
Si një blerim pas një rrëkeje…

E përtejmja e qenies
dhe e atjeshmja e poetit
 (Sprovë për një lexim pragmalinguistik të poezisë

“Kur të jesh mërzitur shumë”)*

Nga Tomorr Plangarica
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nuk vjen thjesht si prani e dy fushave leksikore që 
karakterizojnë rendin e gjërave në raportin përditshmëri 
e pasvdekje, por sidomos si një shkallëzim i dy akteve 
diskursive: i pari, me një funksion ilokutiv të pohimit 
të hamendësimit, dhe i dyti, të një hamendësimi 
empatik që zgjeron e thellon përjetimet emocionale, e 
për pasojë nxit lëvizjen në hapësirat e së pazakontës, 
por që në gulshe e gjendje të rënduara

emocionale shfaqen fare pranë e lehtësisht të 
kaptueshme. Akti i dytë diskursiv, duke parakuptuar 
si përmasë edhe tjetrin, mbështetet mbi një kategori 
logjiko-semantike siç është kuantifikimi, dhe 
përzgjedhja e mjeteve gjuhësore dhe aktualizimi i tyre 
është bërë pikërisht përmes veçantive që bartin njësi 
të ndryshme gjuhësore që e përvijojnë këtë veçanti, si 
përemrat e pacaktuar, deiktikët mënyrorë, format e 
pashquarsisë, etj.

 * * *

Në mbyllje

Pohohet jo pak herë, madje edhe pa mëdyshje, që 
mesazhet e poetëve të vërtetë nuk njohin moshë. 
Poezia “Kur të jesh mërzitur shumë”, e shkruar ndërsa 
poeti ishte në të pesëdhjetat, mund të ishte shkruar 
edhe më parë, kur ai ka qenë në të tridhjetat e, pse jo, 
edhe më parë akoma, kur ai vetëdijësohej dhe i falej 
forcës së artit të vërtetë, kur ai e ndiente veten të aftë të 
formësojë atë realitet me të tjera ligjësi të kohësisë, kur, 
sado me drojtje, e synonte praninë në përhershmërinë 
e atyre hapësirave, ndërsa mesazhet nisin e synojnë 
njëherazi edhe pakohësinë.

E po ashtu, “Kur të jesh mërzitur shumë” i shkon 
gjithnjë e më shumë edhe të gjashtëdhjetave të 
poetit, të tetëdhjetave, të nëntëdhjetave... moshës në 
përhershmëri të poetit, pamoshës së poetit, por edhe 
moshës së gjithëkohshme të poezisë...; dhe lexuesi (i 
moshave të ndryshme, i kohëve të ndryshme, ndaj edhe 
ai i pamoshë) nuk e ka të vështirë ta bashkëshoqërojë 
poetin në ato hapësira, ku praninë nuk e mpak as 
vdekja. A s’është edhe ky një sinjal më tepër se vërtet 
poeti është atje?

*Botohet me shkurtime

të interpretimit të thënieve si pasojë e dukurisë së 
pasurimit pragmatik të përvijuar përmes inferencave 
të natyrshme në këtë proces. Ky pasurim pragmatik 
ndodh jo thjesht përmes asaj që është komunikuar 
drejtpërdrejtë në thënie, por sidomos prej deduksioneve 
të bëra në bazë të informacioneve jo të drejtpërdrejta 
dhe sfondit konceptual të kuadrit semantik që 
zotërohet natyrshëm nga lexuesi, pjesë e një kulture 
dhe formimi të caktuar.

Pozicionimi i tillë i realiteteve përftohet jo vetëm 
përmes konceptualizimeve të lidhura me ndajfoljet 
përemërore, që përbëjnë qendrën e gravitetit rreth të 
cilave mirorganizohen më tej entitetet kuptimplota në 
ligjërim, por edhe nga përkujdesja për t’i dhënë një 
vlerë pamore këtyre konceptualizimeve që çojnë në 
një raport vertikal mes hapësirave; prej tokësores drejt 
lartësive të qiellores: tregues kuptimorë të leksemave 
që kanë të bëjnë me objektet simbolike të atyre 
realiteteve (e që ‘thirren’ dukshëm në atë kontekst) 
mundësojnë të përftohet një kuadër pamor në të cilin 
përfytyrimi mund të tentojë të endet prej thellësive 
“tretëse” të tokës, në përmasat e kursyra të një varri, 
buzë të cilit qëndron heshtur një qiparis, që e thekson 
vetminë me “heshtjen” e tij, por që me vertikalitetin 
dhe pamjen imponuese drejt lartësisë, duket si element 
lidhës mes thellësisë dhe qiellores; e përforcohet kjo 
prirje drejt qiellores duke i shtuar edhe një tjetër 
përmasë që e sugjeron heshturazi prania e murgut, 
që i jep më shumë humanizim e spiritualitet kësaj 
prirjeje drejt lartësive; dhe, nga ana tjetër, një realitet  
që zëvendëson qielloren, prej lartësisë së të cilit zbret 
lehtësisht, sa herë që ti të jesh mërzitur shumë ; është 
e qëllimshme kjo lojë thellësish e lartësish (“këtu” 
dhe “atje”) për të ndihmuar lexuesin të kuptimësojë 
përgjatë interpretimit  “edhe më shumë se ç’ jepet ne 
tekst”, siç thotë F. Rastier-i.

Ligjërimi poetik, tejet i pasur në figuracion e 
përpunime gjuhësore, tejet i kursyer po ashtu në 
informacion të drejtpërdrejtë, e për më tepër, me 
lakuna/zbrazëti të qëllimshme në të shprehur, bart 
po ashtu fare natyrshëm një mori dukurish që në 
semantikë e pragmatikë do të shqyrtohen në formën 
e implikacioneve a presupozicioneve semantike, 
pasurimit kuptimor pragmatik përmes specifikimit, 
a zgjerimit (pasurimi ad hoc), implikaturave 
konvencionale, etj..

Metaforizimi ose përqasja e dukurive natyrore 
me procese psiko-emocionale njerëzore i ka zgjeruar 
hapësirën shenjimeve në tekst, e ka përftuar sidomos 
theksimin e ndjesive  ose natyrën sidomos aspektore 
të proceseve, gjendjeve a entiteve që përftojnë të tjera 
përmasa në lidhje me kohëzgjatjen e tyre a befasinë 
e joshjen estetike përgjatë shfaqjes së tyre. Spikatin 
dukshëm në këtë aspekt përdorimet e leksemave « 
erë » dhe « blerim », që në kontekstet e përdorura 
nxisin vëmendje të veçantë në tregues kuptimorë të 
përftuar më së shumti kontekstualisht : veçanërisht, 
veprimi i përzgjatur e pa cak për « erën », që pikërisht 
për këtë cilësi mund të metaforizohet. Në fakt, ekoja 
e erës mund t’i ngjajë një vaji të pacak - por, a mund 
të maten kufijtë e përzgjatjes së erës ? ato janë të 
pamatshëm, era veçse ekziston si dukuri, pa caqe 
kufizuese ; përcaktohen veçse caqet, kufijtë e saj në 
raport me efektin te të tjerët, në një çast kohor e 
hapësinor të caktuar, por jo ekzistenca e saj ; ajo 
veçse është e pranishme, ekzistenciale ; kështu edhe 
e qara në këtë analogji bëhet e pamatshme, i tillë 
do të jetë edhe trishtimi i së dashurës, i pacak, i 
vijueshëm si proces, që merr konkretësi me nxitjet e 
herëpashershme të kujtimeve ; e ndaj përngjashmon 
me erën, me ekon e saj, që si vaj i brendshëm 
përzgjatet në kohë ; le të vërejmë që edhe ndajfolja 
« dalëngadadalë » rikuptimësohet kontekstualisht, 
për të dhënë më shumë këtë kohëzgjatje pa cak të 
përcaktuar, sesa mënyrën e përftimit të procesit ; e po 
ashtu edhe leksema « blerimi » bart kuptimisht edhe 
vlerën estetike, edhe analogjinë e kërkuar kuptimore 

në atë kontekst (“natyra qesh kur blerimi e mbulon 
atë”), por sidomos përfton një kuptim ad hoc në atë 
kontekst: atë të dukurisë së brishtë, të përftuar pas një 
pritshmërie pa cak, nga rrjedha e kursyer e rrëkesë 
(një tjetër kuptim i bartur i masës së mpakur) që 
përfton një lidhje të veçantë kuptimore me « blerimin 
». Janë më së paku sfonde kulturore e konceptualizime 
edhe të kësaj natyre që bashkëshoqërojnë skemat 
a kuadrot semantike që shfaqen natyrshëm në 
kontaktin e lexuesit me njësi të tilla, lehtësisht të 
kontekstualizueshme, ngaqë në receptimin e tyre dijet 
e magazinuara në kujtesën tonë afatgjatë mundësojnë 
rikuptimësime të begata. Për më tepër, në kontekstin 
e ligjërimit poetik, ato dije shfaqin një vigjilencë jo të 
zakontë, ngaqë, në thelb, ai ligjërim parakupton një  
kompetencë  pragmatike  të përvijuar dukshëm, për  të  
rikuptimësuar mesazhet.

Strukturimi i poezisë në dy makrostruktura 
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POEZI
nga 

PIER PAOLO PASOLINI

NGA “PROFECI”

Aliu me Sy Kaltëroshë
një nga të shumtët bij të bijëve
do të zbresë prej Algjeri, nga anije
me vela e lopata. Me të
do jenë mijëra njerëz
me trupa vocërrakë e sy
të zagarëve të shkretë të etërve
mbi barka të nxjerra në Mbretërinë e Urisë. Do 

marrin me vete fëmijë,
bukë e djathë, në letrat e zverdhura të së Hënës së 

Pashkës.
Do sjellin gjyshet e gomerët, mbi triremëshet vjedhur 

në limane koloniale.
Do të zbresin në Krotone a në Palmi,
me miliona, veshur me rrecka
aziatike, e me këmisha amerikane.
Menjëherë kalabrezët do thonë,
si batakçinjtë kur i drejtohen batakçinjve:
«Ja vëllezërit e qëmotit,
me bijtë, bukën e djathin!»
Nga Krotone apo Palmi do të ngjiten
në Napoli, dhe nga aty në Barcelonë,
në Selanik e Marsejë,
në Q ytetin e Kusarisë.
Shpirtra dhe engjëj, minj dhe morra,
me farën e Historisë së Moçme
do fluturojnë përpara vilajeteve.
Ata përherë të përulur
ata përherë të dobët
ata përherë të ndrojtur
ata përherë të ulët
ata përherë të fajshëm
ata përherë të nënshtruar
ata përherë të vegjël,
ata që s’deshën kurrë të dinin, ata që patën sy veç për 

t’u përgjëruar,
ata që rrojtën si vrasës nën dhé, ata që rrojtën si 

keqbërës
thellë detit, ata që jetuan si të marrë në mes të qiellit,
ata që ngritën
ligje jashtë ligjit
ata që iu përshtatën
një bote poshtë botës
ata që besuan te
një Zot shërbëtor i Zotit,
ata që i kënduan
kërdisë së mbretërve,
ata që vallëzuan
për luftërat borgjeze,
ata që u lutën
për betejat punëtoredes.

MADRIGAL MADHËSHTOR

Ti, flutur shpirtërore
lehtësi bezdisëse prej rrjedhe
pranverore mes kthjelltësisë dhe flashkësisë
së plepave të dashur dhe shkurresh idhnake,
flutur, myshk i gjallë, era e të cilit
ka dy flatra të marra që pasqyrojnë
Prizmin me fytyrën e vet portokall dhe jeshil,
ti e vdekur s’ke asgjë që të të humbasë,
asgjë në të cilën të marrë flakë a t’i kallë datën
myshkut tënd vetjak, kjo re
e një jete shtazore njomëzaku.

Lumturi që gjakoset, gërthet,
mendje që digjet, nerv i shkalluar,
i Burgosuri qesh teksa të jepet
pa pikë mëshire për të ardhmen e tij të pabesë.
Përkundrazi, do të vdesë butësisht,
të shqyejë me një të fundmë ledhatim
prej gjoksit zemrën aq të dehur.
Di që dashurinë e vet tërë gaz riosh
nesër do ta presë një fund i errët,
di se do t’ jetë agimi që do të shembë
natën e këndshme të së dielës.
O Parajsë ku njëmijë barka
shpalosin vela të kristalta!
ku detari i nxehtë dhe i zbehtë
prej dëshirës, shtrirë mbi bash,
këndon mbi kitarë udhëtimet që bëri,
Korrikë magjikë dhe Maje tërë afsh...
Në ty gjendet kujtimi ledhatar.
Dridhma dashurie zënë velën e mbështjellë.
Deti puth shkëmbinjtë e përgjumur.
Asnjë barkë s’niset, ani velat
erës i shpalosen butësisht.

A s’mendon dheun tënd të braktisur,
atje ku, margaritar bardhëllor në peshtaf,
vallëzon nusja shndërruar në mjellmë,
teksa flautet e një përmalljeje të kulluar
s’e krisin qetinë e detit!
Brenda zemrës sate me dëshirë trandet
një çast i vetëm, oh ju vite mrekulli,
i një vdekjeje që jeton Kohën për ty:
veten tënde mund ta sakatosh butësisht,
të tjetërsosh arratitë dhe shpresat,
qelia jote është një pushim i përjetshëm.
Po e ardhmja? Jo! Hesht zë i urryer!
Së ardhmes ai s’di tjetër veçse
t’i ikë, lumturia e tij
s’ka të ardhme, ka orekset e fëlliqura
të djaloshit mes çarçafësh të vakët,
të fluturës që rrëshqet në fluturim
për të vuajtur, të piratit të dehur
që dridhet teksa ledhaton perla dhe gjak,
s’di më të llogarisë kohën dhe fishket
në tmerrin e përulur të nuses
që i trembet njeriut dhe të rendë s’guxon.

I Burgosuri ka zemrën e një dallëndysheje
që ballë oqeanit ledhaton
udhëtimi i njohur është në dorë të dehjes.
Pas pak do t’zhduket, larg do të jetë!
Pret mbase të perëndojë dielli...
por dielli s’perëndon; mbase do t’i
japë një soditje të fundit dheut të dashur
ku meridiani shënon orët
e lumturisë dhe ngrohtësisë...
Ani, mbi meridian s’lëviz
hija përgjatë shifrave të ngecura nën diell.

VAJI I DHEGËRMUESES

I

Veç të dashurosh, veç të njohësh
ka rëndësi, jo t’kesh pas dashuruar,
t’kesh pas njohur. Ankth ngjall

përjetimi i një dashurie
të konsumuar. Shpirti mbetet në vend.
Dhe ja në ngrohtësinë e magjepsur

të natës, që e plotë ka rënë
mes gjarpërimesh të lumit dhe vegimesh
të përgjumura të qytetit mbjellë dritash,

jehon ende me mijëra jetë,
tëhuajtja, misteri, dhe mjerimi
i shqisave, m’i kthejnë në armike

trajtat e botës, që deri dje
ishin arsyeja ime e gjallimit.
I mërzitur, i lodhur, kthehem në shtëpi,

nëpër të zezat sheshe tregjesh, rrugësh
të trishta përreth porteve lumore,
mes barakave dhe magazeve përzier
me lëndinat e fundit. Atje, vdekatare
është heshtja: por tej, në rrugën Marconi,
në stacionin e Trasteveres, e butë

ende duket mbrëmja. Në mëhalla,
në lagjet e periferisë kaluar mbi motorë
të lehtë – me tuta apo pantallona

pune, por plot afsh djaloshar –
kthehen rioshët, me shokët mbi shalë,
buzagaz e të palarë. Myshterinjtë e fundit

më këmbë, me zë të lartë llafosin
nëpër natë, tek tuk, nëpër tryezat
e bareve të pastra e gjysmë të zbrazura.

I mjeri e i mrekullueshmi qytet,
që më mësove atë çka me gazmend të egër
burrat e nxënë qysh fëmijë,

gjërat e vogla ku madhështia
e jetës së paqtë shfaqet, si
të bëhesh i fortë dhe i gatshëm në rrëmujën

e rrugëve, t’i drejtohen një tjetri
sypatrembur, të mos turpërohen
tek shohin paratë që numëronPërkthyer nga Edon Qesari
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faturinoja me gishtërinj dembelë
që djersin përkundruall fasadave që rendin
me një bojë të përjetshme behari;

që të mbrohem, të shaj, ta kem
botën përpara sysh e jo
vetëm në zemër, që të kuptoj

se pakkush i ka njohur pasionet
që kam përjetuar:
se ata dashamirës s’më janë, megjithatë

vëllezër më janë bash në pasionet
njerëzorë që kemi,
që të hareshëm, të pavetëdijshëm, të plotë

përjetojnë përvoja
të panjohura për mua. I mjeri e i mrekullueshmi
qytet që më shtyve drejt

përvojash të asaj jete
të panjohur: gjersa më zbulove
se, te secili, një botë e tërë ish.

Një hënë duke dhënë shpirt në heshtjen,
që me atë jeton, zbardh mes afshesh
të nxehta që mjerueshëm mbi tokë
ndërron faqe, me udhët e bukura,
rrugicat e vjetra, pa u dhënë dritë lëbyrin
dhe, në gjithë botën, i pasqyron

atje lart, në të dendurat re.
Është nata m’e bukur e verës.
Trastevere, me një erë kashte

prej stallash të vjetra, pijetoresh
të boshatisur, ende nuk fle.
Qoshet e errëta, muret e bindura

jehojnë nga zhurmat e magjishme.
Burra e fëmijë kthehen në shtëpi
– nën vargje dritash tashmë vetmitare –

drejt rrugicave të tyre pllakosur
nga terri dhe plehërishtja, me atë çap të lehtë
që dikur shpirtin kisha plot

kur me t’vërtetë dashuroja, kur
me t’vërtetë doja të kuptoja.
Dhe, si atëherë, zhduken duke kënduar.

III

Tash kthehem në shtëpi, i pasur me ato vite
fort të reja sa s’do të mendoja
t’i shihja të vjetra në një shpirt

të largët prej tyre, si për çdo të shkuar.
U ngjitem udhëve të Xhanikolos, ndalem
mes vilave liberty, te një shesh plot pemë,

te rrënojat e mureve – tashmë atje në fund
të qytetit mbi ultësirën e valëzuar
shpaloset deti. E më ringjallet

në shpirt – e plogët dhe e errët
si nata lëshuar në krahët e kundërmimit –
një farë tashmë tepër e arrirë

për të dhënë ende fryt, në turrën
e një jete sërish të lodhur dhe të hidhur...
Ja dhe Vila Pamphili, nën dritën

e butë që derdhet
mbi mure t’reja, rruga ku banoj.
Ndanë shtëpisë sime, mbi barin

e katandisur si jargë të ndyra,
një gjurmë mbi honet e gërmuara
sapo, në shtuf – tashmë ka humbur çdo tërbim
shkatërrimi – ngrihet arithi përballë pallatesh
të rralla e copëzash qielli, pa jetë,
një dhegërmuese...

ç’brengë më pushton, përpara këtyre mjeteve
që dergjen, shpërndarë aty-këtu në baltë,
përpara kësaj kanavace të kuqe

që varet në një kavalet, në qoshen
ku nata duket m’e trishtë?
Pse, kësaj nuance të shuar gjaku

ndërgjegjja ime i bën ballë kaq verbërisht,
fshihet, thuajse si një peng
i angshtë që gjithçka, fundja, e hidhëron?

Pse brenda meje ndiej të njëjtin kuptim
ditësh përgjithmonë të papërmbushur,
që gjendet në kupën e vdekur qiellore

ku spikat kjo dhegërmuese?

Zhvishem në një prej mijërave dhomave
ku flihet në rrugën Fonteiana.
Gjithçka mund ta rrëmihësh, o kohë: shpresën,

pasionet. Por jo këto trajta
të kulluara të jetës... Te to
katandiset njeriu, kur të nginjura

të jenë përvoja dhe besimi
te bota... Ah, ditët e Rebibias,
që të humbura i pandehja në një dritë

nevoje, dhe tani e di që të lira ishin!

Tok me zemrën, atëherë, në të vështirat
peripeci që patën humbur
rrjedhën drejt një fati njerëzor,

në zell duke fituar kthjelltësinë
e mohuar, dhe në çiltërsi
ekuilibrin e mohuar – kthjelltësisë

ekuilibrit, i shtohej, ato
ditë, edhe mendja. Dhe pengu
i verbër, gjurmë e çdo simes

luftë me botën, zbrapste, pra,
ca ide të pjekura, ndonëse të pasprovuara...
Kështu bëhej, bota, subjekt
jo më i misterit por i historisë.
Mijëra herë shumëfishohej hareja
e njohjes së saj – siç

çdo njeri, përunjësisht, e njeh.
Marksi a Gobeti, Gramshi apo Croçe
gjallë e ndienë veten në sprovat e gjalla.

Faqe ndërroi lënda e një dekade me t’errëta
prirje, se u treta dritë për të hedhur mbi çka
më dukej figura ideale

për një brez ideal;
në çdo faqe, në çdo rresht
që shkruaja, në mërgimin e Rebibias,

ndihej ajo drithërimë, ajo krenari,
ajo mirënjohje. I ripërtërirë
në këtë gjendje të re

të punës së vjetër dhe mjerimit të vjetër,
ata të paktë miq që më
vinin, mëngjeseve a mbrëmjeve

të harruara atje ndanë Burgut,
brenda një drite të gjallë më panë:
i ndrojtur, revolucionar i fortë

në zemër e në gjuhë. Një njeri po rilind. 

Përkthyer nga Aida Baro



Në dimër zakonisht uji i Drinit, që kalon nën 
urë të Baçallëkut, afër Kishës së Zojës së 

Shkodrës, vjen i turbullt, për t’u takuar më pas me 
ujin e Bunës e për t’u nisur kështu bashkë drejt 
detit. Çuditërisht atë ditë kur Dom Ndoci po 
nisej, uji ishte i kthjellët, si kristal. Ia hodhi sytë 
rrjedhës për një çast e iu kujtua se në studimet e 
tij kishte lexuar diku se, sipas Jung-ut, uji, në të 
gjitha format e tij: det, liqen, lumë apo burim, ishte 
një ndër tipizimet më të shpeshta të pavetëdijes. 
“Pavetëdija – mendoi me vete – është një botë e 
madhe që i ngjan pjesës së fshehur të ajzbergut, 
por që sot qenka e kthjellët.” Buzëqeshi pak për 
këto reminishenca studentore dhe hapi sytë nga 
rruga se mos po vinte ndonjë makinë.  

Kur kishte dalë nga burgu, dom Ndoci kishte 
qëndruar një vit në shtëpi, pothuajse i mbyllur. 
Pasi ishte thënë mesha e parë në Shkodër, nga 
dom Simoni në varret e Rrmajit, e frika ishte thyer 
disi, ai ishte nisur menjëherë për në Mirditë, aty 
ku e kishin arrestuar. “Duhet me e nisë aty ku e 
lashë” - kishte menduar me vete. 

Dom Ndoci ishte shkodran dhe pas lirimit 
ishte kthyer aty menjëherë. Arrestimi i tij kishte 
qenë shumë tragjikomik e më shumë akoma 
gjyqi kundër tij. I binin ndërmend fytyrat e atyre 
dy grave që e kishin akuazuar se prifti ishte një 
përfitues dhe u merrte ushqimet të varfërve që nuk 
kishin ç’të hanin. Në sallën ku zhvillohej gjyqi në 
Kurbnesh nuk kishe vend ku të rrije. Ishte plot. 
Kishte menduar shpesh gjatë viteve në burg se si 
të njëjtët njerëz, që mbushinin meshët e tij nëpër 
katunde, kishin mbushur edhe sallën e gjyqit 
kundër tij. Sa shumë prej tyre kishte pagëzuar e 
kishte kunguar. Atë ditë i kishte hedhur një sy 
sallës e sapo shikimet ndesheshin me njerëzit, ata 
ulnin kryet sikur po thonin: “Nuk kemi ç’të bëjmë 
dom Ndoc, na e bëj hallall.”

Hë more prift çfare ke për të thënë, – i ishte 
drejtuar gjykatësi me hakërrim.

Asgjë shoku gjykatës. Kam bërë vetëm punën 
time gjithë jetën e jam mundue me i shërby 
popullit të krishtenë. Akuzat qi më bajnë sot nuk i 
pranoj. Por i fali, sepse nuk e kuptojnë se ç’ka janë 
tuj ba. – u përgjigj dom Ndoci.

Pusho! Ulu aty! Vetëdija proletare sot është 
shumë e lartë. Partia i ka ndriçuar ndërgjegjet e 
njerëzve dhe nuk i ka manipuluar siç keni bërë 
ju me teoritë tuaja obskurantiste mesjetare. – ia 
ktheu gjykatësi gjithë inat.

Dikush nga salla ishte çuar në këmbë e kishte 
bërtitur: Rroftë partia dhe shoku Enver Hoxha. 
Askush nuk i ishte përgjigjur, por ishte krijuar një 
heshtje. Edhe ai ishte ulur si i zënë në faj. Gjykatësi, 
pasi dëgjoi edhe prokurorin, mori vendimin për 

dënimin e dom Ndocit me burg. Salla u zbraz në 
heshtje. Askush nuk fliste. Dikujt i kishin shkuar 
edhe disa pika lot për faqe, por ishte munduar t’i 
fshihte. Nga aty e kishin çuar në Spaç ku kishte 
qëndruar deri gati në fund të dënimit. 

Nga Shkodra u nis atë ditë me një makinë Ifa. 
Aty diku rreth orës dy, mbërriti në Milot. Shoferi 
nuk i mori as lek, sepse e njohu dhe kur e pa ashtu 
plak, të kërrusur e me rroba të vjetra iu dhimbs. 
Në Milot priti deri vonë e pak pa u errur, erdhi 
një skodë e madhe. I nxorri dorën. Shoferi u ndal. 
Në kabinë nuk kishte vend, por një djalë i ri zbriti 
e hipi mbrapa në rimorkio e i liroi vendin Dom 
Ndocit.

“Ka je tu shku o xhaje?” – iu drejtua shoferi i cili 
dukej qartas se ishte diku nga Shqipëria e Mesme, 
sepse ashtu u drejtohen të moshuarve atje. 

“N’Mirditë, or shok!” – ia ktheu dom Ndoci.
“Hala me shok ti, e xhaje. Ka mbaru koha 

e shokut. N’Mirdite the? Po n’Mirditë ku, se 
Mirdita osht e modhe? Kom 10 vjet që punoj 
k’tu me Skodë tu bajt mineral e dru. M’ka ardhë 
shpirti n’moj t’hundës. Po ene içik dal m’pension.”

“N’Rrëshen n’mujtsha me mbërrit sonte e nesër 
për në Selitë te nji mik” – i tha dom Ndoci.

“Deri m’Rrëshen t’çoj un, anej masanej nuk e 
di, se un shkoj për n’Spaç”. 

Sa dëgjoi emrin Spaç dom Ndocit ia përshkuan 
trupin të dridhurat.

“Po mirë boll të falna nderës edhe për kaq.” – i 
tha butësisht shoferit dhe shtoi - “Po në Spaç pse 
je tuj shkue?”

“Si pse? Me mor mineral pra mo. Ne me e çu 
m’Durrs ke porti. Masanaj m’anije ene hop ke 
taljoni maton detit. E mër xhaje, mër xhaje, ku 
e di ti ça o Spaçi. Ça kishim qen ne robt, mor 
burrë i dheut? Aty kishin qenë kokat e Shqipnis 
e ne thojshim “atje jan armiqt e popllit”. Hajde 
popull hajde! Kam pa me syt e mi se ça i bojshin të 
burgosmve. Nuk e harroj kurrë. Ishte nji kapter e i 
rrifte t’burgosmit kot, vetëm pse ju mushte menja. 
Dy pllom rob ishte, por ishte tmerri i burgut. Katil 
rob! 

Po ça me bo kisha për t’majt kalamojt me buk 
ne s’bzojsha. Po ne jena kriminelat e njoni-tjetrit, 
mër xhaje. Ptu, far e keqe paskemi qenë. Po shyqyr 
u rrxu ky, mender e me thon, komunizmi ne do 
Zoti ishalla morim për mar.” 

Dom Ndoci, megjithëse e ndiente çdo fjalë të tij 
të thënë, ashtu me atë dialektin e tij durrsak, nuk 
foli asnjë fjalë. I njihte mirë durrsakët sepse kishte 
shëbyer disa vjet në ato anë kur kihste qenë prift 
i ri e më pas ipeshkëvi e ishte caktuar në Selitë. 
Vetëm vuri paksa buzën në gaz, ndërsa zemra po 
i pikonte gjak. Pasi mbaroi monologun e tij gjithë 

inat, duke i treguar Dom Ndocit se çfarë ishte 
burgu i Spaçit, shoferi ndezi një cigare partizani, 
e vuri në buzë në njërën anë e filloi të këndonte:

E vika deti mi lale
O tallaz tallaze
E se me ka zane, o mi shpirto
Sevdaja me kast e…

Kaluan urën e Zogut e morën drejt Rubikut. 
Sa kishte pa e parë lumin e Matit, ia nguli sytë me 
kujdes dhe ndiente çdo pikë ujë që rridhte lirshëm. 
Kaluan Fierzën, Rrasfikun e dalëngadalë iu afruan 
Rubikut. Disa pika shiu filluan të kërcisnin mbi 
kabinë. Dom Ndocit iu duk se ato pika shiu po ia 
lagnin mendimet. I pëlqeu ajo ndjesi freskie. 

Në Rubik u ndalën pak e hipën disa vetë në 
rimorkio. Shoferi u fut shpejt e shpejt te klubi i 
qytetit, rrufiti një dopio fërnet dhe u nis përsëri. 
Në Rreth të Epërm përsëri hipën disa të tjerë. Sapo 
mbërritën te ura e Fanit shoferi ndaloi makinën 
dhe u tha atyre që do të zbritnin se tani ishte 
momenti. Nga kabina zbriti dom Ndoci, kurse nga 
rimorkio u ul ai djali i ri që i kishte liruar vendin 
në Milot. Shoferi, si pa që zbritën kush kishte për 
të zbritur, i dha gaz skodës e u nis drejt Gëziqit. 
Dom Ndoci mbeti vetëm me djaloshin e ri. 

“Për ku po shkon?” – e pyeti djaloshi.
“Në Rrëshen. Ndoshta gjej ndonjë dhomë në 

hotel e fle aty sonte. Nesër më duhet me udhtue 
për në Selitë” – ia ktheu dom Ndoci.

“Po mirë atëherë po e bajmë rrugën bashkë deri 
në Rrëshen.” – i tha djaloshi. Ishte një djalosh i 
edukuar dhe i butë. Jo më shumë se 25 vjeç. Këtë 
përshtypje i dha dom Ndocit.

U nisën në heshtje. Pas pak minutash që nuk 
flisnin Dom Ndoci e pyeti si e kishte emrin dhe 
nëse ishte nga Rrësheni. Djali i pohoi se ishte nga 
Rrësheni dhe i tha emrin. 

“Si ia thonë emnin babës tand?” – e pyeti dom 
Ndoci. Djaloshi e pa disi me çudi e ia tha emrin 
e t’et. Sapo djaloshi i tha emrin e t’et dom Ndoci 
u ndal. 

“Si? Ti je djali Markut?” – tha gjithë mrekullim 
Dom Ndoci.

“Po i Markut jam! A e ke njoftë babën?” – ia 
ktheu po me aq mrekullim djaloshi.

“Po si nuk e kam njoftë, more bir? Kam ndejt 
me të në burg në Spaç. A asht mirë Marku?”

“Baba nuk jeton ma. – i tha djali ngadalë, i 
habitur nga ky udhëtar i rastësishëm që njihte 
të atin e vet e në një rrethanë që për të ishte e 
dhimbshme. “Nga puna në minierë – vazhdoi 
djaloshi - iu smundën mushkëritë me silikozë e 
vdiq sapo doli nga burgu.”

“Po gjyshja a jeton?” – e pyeti përsëri Dom 
Ndoci.

“Po! Gjyshja âsht gjallë. Po ti kush je?” e pyeti 
djali gjithë kureshtje.

“Unë jam Dom Ndoci. Kam kenë prift në 
Kthellë e në Selitë për shumë vite. Më pas më kanë 
arrestue e ka pak kohë që kam dalë nga burgu.”

“Oh, Zotni, më fal! Nuk t’njofta. – i tha djali 
gjithë keqardhje –“S’kam si me të njoftë xhanëm. 
Nuk t’kam pa kurrë, por baba më ka folë shumë 
për ty e për do priftën të tjerë që keni qenë në burg 
me te.”

“Eh, more djali Markut, çfarë babet ke pas! 
Çfarë burrit! Sa na ka ndihmu ne priftavet. Disa 
prej nesh ishin të vjetër, disa nuk ishin mësue me 
punën e do të tjerë të brishtë me trup. Ai bante 
shpesh normën edhe për ne. Nji herë e kanë rrahë 
gardianët se morën vesh se më kishte ndihmue 
mue. Ishte një ditë e nxehtë vere. I nxehti kishte 
hy gati edhe në galeri, ku zakonisht âsht fresk, 
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edhe pse nuk ka ajër të mjaftueshëm, e dukej sikur 
kishte depërtu në asht. Unë atë ditë isha sëmurë. 
M’u morën mend, rashë e vrava kryet. Më doli 
gjak. Marku mori ujë të pastër nga pagurja që 
kishte për të pirë ma hodhi mbi krye e ma pastroi 
plagën. Duke qeshur i thashë: “Po më duket sikur 
po më pagëzon, mor Mark”. Pastaj ma lidhi me 
këmishën e vet. Ia kam bekue shpirtin sa e sa herë. 
Njerëz si baba jot janë heronj të heshtun. Ndoshta 
kurrë nuk ka me u shkrue për ta, por emnat e tyne 
janë të shkruem në librin e Zotit. Po më vika keq 
që paska dekë Marku. A mbahet gjyshja?”– e pyeti 
Dom Ndoci.

“Po, po! Âsht ende e fortë dhe e kthjellët. Por 
ka vuejt shumë” – iu përgjigj djaloshi.

“E di! Sa herë vinte e shkreta me e takue 
Markun në Spaç. E ushqimet që sillte ajo, Marku i 
ndate me ne. Unë babën tand e kisha njoftë para se 
me ra në burg. I kam vu kunorë në Kishë të Trojës 
fshehtas e aty kam pagzue edhe dy fëmijët e tij të 
parë, mandej nuk e di ma se më arrestuen, e pak 
ma vonë edhe ate, e u takuem në burg.”

Djaloshi po e dëgjonte me kujdes krejt tregimin 
e dom Ndocit e brenda filloi diçka të çlirohej prej 
tij, në formën e një vaji të brendshëm. Sa më shmë 
dom Ndoci i tregonte aq më shumë prej shpirtit të 
tij dilte diçka si nji gjamë burrash:

Ah, imjeri unë për ty, or baba jem!
“Ishte kohë e v’shtirë, mor djalë. Kohë e 

vështirë! Ishte e vështirë me qëndru në kambë, me 
qëndrue burrë. Nuk kanë qëndrue të gjithë si baba 
jot. Shumë janë dorëzue. E nuk duhet me ia zanë 
për të madhe. Tash po të tregoj një histori, meqë 
kena edhe pak rrugë, që ka ndodhë këtu afër e ma 
ka tregu vetë personi. Sapo isha lirue nga burgu 
e ai erdhi më takoi bashkë me një shoqin e tij në 
Shkodër. I njihsha të dy. Në bisedë e sipër njeni 
prej tyne, Gjin e kishte emnin, nisi me m’tregue:

“Isha i ri në atë kohë dom Ndoc. Kur më vdiq 
nana, pak para vitit ‘67, isha pak ma shumë se 
20 vjeç. Shkova në Shkodër e i bana nji kryq të 
bukur, të gdhendun, që më ia vendosë te varri. 
E mbështolla me kujdes që të mos e shihte njeri 
e gjithë rrugës kam ardhë me frikë se mos ma 
gjenin. Arrita në fshat në muzg e sapo u err 
shkova te varret dhe e vendosa. Të nesërmen ishte 
aty. U thashë edhe robve të shtëpisë se çfarë kisha 
ba. Lalës i erdhi mirë edhe pse më qortoi që kisha 
rrezikuar kaq shumë. Situata nuk ishte fort e mirë, 

por feja ende nuk ishte ndaluar. Erdhi shkurti i 
vitit 1967. Sekretari i Partisë së fshatit (i tha 
emrin) na mblodhi e na tha:  “Sot do të shkojmë 
të heqim kryqet te varret. Të gjithë me mua.” U 
nisëm. Kur arritëm aty, varri i nanës time ishte në 
krye të varrezës. U ndalëm dhe sekretari tha: “I 
kujt asht ky varr?” Askush nuk foli. Pas pak fola 
unë: “I nanës teme shoku N.” “Qe kazmën, fillo ti 
i pari e jep shembull”.

M’u rrotullua toka. Më mbuluan djersë të 
ftohta edhe pse ishte mesi i shkurtit. Kishte rënë 
një heshtje varri. Askush nuk lëvizte e as fliste. 
Mendova: “Dy rrugë kam: o me prish varrin o me 
i ra kresë me kët kazëm sekretarit e jeta ime me 
marrë fund”. Nuk kisha guxim me ba as njenen e 
as tjetrën. Me hy në burg nuk doja se isha i ri e sapo 
isha martu e mund të dënohesha me vdekje. Nuk 
doja as t’i merrja jetën një tjetri. E me prish varrin 
e nanës për mue ishte ma keq se me vdekë. A e din 
çka bana? I rashë kryqit e theva. E kputa në fund 
aty ku lidhej në bazament. Kjo punë u vazhdua 
në çdo varr. Unë mbeta aty me sytë e ngulitun 
te kryqi i rrëzuem mbi vorr të nanës. Çfarë burri 
isha unë? Kurrë ma pak burrë e njeri nuk jam ndie 
në jetën teme. Kur ikën të gjithë e mora kryqin e 
mbështolla edhe një here e dola disa metra ma tej 
dhe e fsheha. Në darkë shkova dhe e groposa. Ka 
pak ditë që e kam nxjerrë dhe kam ardhë me ma 
bekue. Ai çast nuk më hiqet nga mendja sa të jem 
gjallë. Unë zgjodha me jetue dom Ndoc...”

Fjalët e fundit Gjini m’i tha tue iu dridhë 
mjekrra e me kokë ulun. Dy pika loti të mëdhaja i 
dolën nga sytë e i rrëshkitën për faqe.

Shoku i vet që ishte me te i tha: “Hajt, he burrë, 
mos u ligshto. Të gjithë kena ba kështu nga frika” 
e filloi me tregu shembuj e histori se si edhe të 
tjerë kishin vepru kështu. “Shife, dom Ndoc - m’u 
kthye mua - n’at kohë të tanë kena pas frikë. Na 
u ka dasht me jetu e mbijetu, me rrit fmitë e me 
u kujdes për shpi. Dhe ndije çka po t’tham: do 
njerz vdesin për me dëshmu e do të tjetër rrnojn për 
me tregu...”

Unë nuk fola, por e mora ngrykë dhe e 
ngushëllova me sa mujta Gjinin që nuk i pushonin 
lotët. Vetëm i thashë kto fjalë: “Gjin shko e vendose 
përsëri kryqin atje. Por lenia nji shenjë që e ke thye. 
Jo për me i ba dam vetes sa herë ta shohish, por për 
me iu tregue brezave. Plagët sado t’i fshehim, ato 
plagë mbeten. Por ti hiqe shenjën prej vetes e lene 
aty n’kryq, ndryshe ka me të përndjekë tan jetën. 
Sa ma shumë të jena të vetëdijshëm për plagët që 

kena aq ma mirë âsht. As Krishti, pas ngjalljes, 
nuk i fshehu plagët e duarve të tij e të kraharorit, 
por i mori me vete në qiell. E shenja duhet për 
me ia tregue brezave se çfarë ka ndodhë në këtë 
vend, se ka me ardhë shpejt koha që do duan me 
shembë gjithçka, gjoja në emën të së resë, por, në 
fakt, duen me zhdukë gjurmët e krimit”.

Dalëngadalë po i afroheshin Rrëshenit e dom 
Ndoci e pyeti se ku ishte hoteli.

“Heu, or dom Ndoc! Ti me shku në hotel sonte?! 
Besa, jo! Veç te shpia ime.” – ia priti djaloshi.

“Jo, mor djali i Markut, mos u ngushtoni. Unë 
shkoj në hotel. Âsht vonë e s’due me i trazue 
gjinden.”

“Nuk bahet fjalë sonte ti me shku në hotel” – ia 
ktheu djaloshi.

Dom Ndoci përbrenda po e priste këtë ftesë, 
në fakt. U nisën të dy për kah shtëpia e tij e cila 
ndodhej në një kodrinë aty afër qytetit. Vesa e shiut 
që i kishte shoqëruar gjatë gjithë udhëtimit pushoi. 
Aty gjeti gjyshen e vjetër, gruen e Markut dhe 
nusen e djaloshit, e cila kishte një fëmijë të vogël 
në krah. Shtruan darkën shpejt me çka patën e 
pas darke i rregulluan shtratin dom Ndocit për me 
fjetë. Të nesërmen u çua dhe i tha se kishte dëshirë 
të ikte sa ma parë, por gjyshja mori fëmijën e vogël 
në dorë e duke iu drejtuar dom Ndocit i tha:

“Dom Ndoc, a po na i ven bajm ktij meci 
t’vogël?”

Dom Ndocit i shkëlqyen sytë. “Po pse jo? Me 
gjithë zemër”

“Çka âsht bajmi, oj gjyshe?” - ia priti djaloshi, 
baba i fëmijës.

Dom Ndoci vuri buzën në gaz e i tha: “Âsht 
pagzimi. Me anë të pagzimit bahena tamam të 
krishtenë.”

“Djalin e Markut e kam pagzue vetë dom 
Ndoc.” – I tha gjyshja duke treguar djaloshin 
që nuk dinte çfarë ishte bajmi – “E tash me ia 
shpjegue fenë duhet ju, se na sa dijtëm bame”. 

“Po nuk kena kumbarë” – ia priti djali i Markut.
“Mos ki dert se bahem unë kumbarë” – ia ktheu 

dom Ndoci e duke iu drejtuar nënës së fëmijës e 
pyeti -“Si e ka emnin fëmija?” 

“Mark!” – iu gjegj gjyshja menjëherë, pa pritur 
që nusja të çilte gojën.

“Ma mirë nuk ka.” – tha dom Ndoci.
Nxorri librin e ritualit të pagëzimit në latinisht 

nga çanta. Kërkoi pak ujë e kripë në një gotë. Vuri 
stolën përreth qafës dhe nisi ritin e pagëzimit. Bëri 
gjithçka në latinisht deri kur erdhi koha e pyetjeve. 
Ata nuk kuptonin asgjë, por gjyshja përgjigjej si 
duhej. Kur erdhi momenti i pagëzimit mori ujin 
dhe filloi t’ia hidhte Markut të vogël mbi krye. 

“Mark, unë po të pagëzoj…” 
Iu kujtua galeria atë ditë kur vrau kryet. I doli 

përpara fytyra e Markut e dora e tij që mbante 
paguren në dorë e hidhte ujë mbi kryet e gjakosur 
të dom Ndocit. 

“… në emër të Atit” 
I shpëtuan dy pika lot e u përzien në gotën e 

ujit të bekuar 
“të Birit… e të Shpirtit të Shenjtë. Amen!”
Të gjithë kishin heshtur, e përveç djalit të 

Markut, askush nuk po e kuptonte pse i dolën lot 
dom Ndocit. Kur mbaroi u tha: “Me jetë të gjatë 
Marku i vogël. U baftë burrë i madh”. 

Vendosi gjithçka në çantë e kërkoi leje që 
të nisej. U fal me të gjithë. Shiu, që kishte rënë 
pothuajse gjithë natën, kishte pushuar e jashtë 
kishte dalë dielli. Kur doli jashtë drejtoi sytë kah 
Guri Gjon. Ajri i pastër e lejonte ta shihte edhe 
pse ishte larg. Ishte ende aty, krenar, a thua se po 
i bënte roje Valmorit. Mezi po priste ta shihte nga 
afër e t’ia ndiente gumëzhimën Urakës.  
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Letërsia bashkëkohore shqiptare mund të 
konsiderohet si periudha që prodhoi vepra të 

shkëlqyera të shkrimtarëve tanë të mëdhenj. Edhe 
pse nisi nën presionin e madh të socrealizmit, kjo 
letërsi solli me vete një kohë të begatë të krijimtarisë 
letrare, e cila me rënien e komunizmit gjeti një 
frymëmarrje të re dhe shënoi një hop shumë cilësor 
për letërsinë tonë kombëtare.

Kritiku i mirënjohur, akademik Ali Aliu, vjen 
për lexuesin me një kontribut të cmuar, pikërisht 
mbi letërsinë bashkëkohore shqipe. Botimi më i 
fundit i tij, i përmbledhur në një kolanë, sjell shtatë 
libra studimorë për shtatë autorë të tri vendeve 
shqipfolëse, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Në 
të gjenden, studime të veçanta mbi krijimtarinë 
letrare të shkrimtarëve dhe poetëve: Ismail Kadare, 
Dritëro Agolli, Azem Shkreli, Fatos Arapi, Zija 
Çela, Kim Mehmeti e deri tek më e reja Majlinda 
Rama.

"Janë të shumtë emrat e shkrimtarëve 
bashkëkohorë të shqipes, veprat e të cilëve i kam 

lexuar me vëmendje dhe mbresa të bëra publike… 
Gjatë një harku kohor mbi gjysmë shekulli, 
letërsinë tonë, bashkëkohore dhe të traditës, kudo 
krijohet ajo, e kam parë dhe ndjerë si një të tërën, 
të një trungu, edhe gjatë kohës së kufijve të rëndë. 
Disa nga ata autorë i kam ndjekur, hap pas hapi, 
duke mos e lënë jashtë vëmendjes asnjë vepër të 
tyre. Numri i të tillëve, autorëve të përfshirë në 
këtë kolanë (sipas alfabetit) Azem Shkreli, Dritëro 
Agolli, Fatos Arapi, Ismail Kadare, Kim Mehmeti, 
Majlinda Rama dhe Zija Çela, janë edhe dhjetra, 
krijimtarinë e të cilëve e kam ndjekur të plotë dhe 
shpresoj që kjo kolanë të vijojë edhe më tej, me 
autorë të tjerë", sqaron autori për lexuesit.

Në të gjithë librat, autori i kolanës ka bërë një 
studim të thelluar mbi prurjet letrare, kohë pas 
kohe, të autorëve të sipërpërmendur.

Në librin “Azem Shkreli - lirika që la gjurmë 
të një epoke”, autori ndër të tjera shprehet: ”Në 
krijimtarinë poetike, Azem Shkreli ngre një 
mozaik unik, tek i cili, çdo figurë, figurinë apo 

detaj, qëndron lidhur brenda të njëjtit kozmos. 
Nuk ka bredhje, nuk ka shkëputje të palidhura 
nga kjo tërësi unike. Të gjitha ngjizjet dhe zëniet 
e frymëzimit kanë një vizion bosht, mbi të cilin 
mbështeten krejt dridhjet e telave poetikë. Boshti 
bartës i poezisë së Shkrelit ka një bërthamë 
busullore të lindur, ka konstruksion etike, si në jetë, 
ashtu edhe në poezi. Kjo bën që, në gjirin e vet, 
poezitë, të mbajnë të zgjuar ngasjen, shqetësimin 
e kohës, si rrjedhë dramatike, si fat dhe fatkeqësi, 
si gjasë e përballuar, e fituar apo e humbur… Si 
rrjedhë kosovare apo universale, edhe atëherë kur 
duket se, në ndonjë rast apo situatë të veçantë, del 
nga ky nënqiell kompakt i poezisë së vet, asnjëherë 
nuk mungon një rreze, një nerv, qoftë edhe i 
padukshëm që s’komunikon me boshtin. Lirikat e 
tij, brenda këtij boshti, vijnë si lirika për Kosovën, 
lirika për kohën dramatike, vijnë si bosht qëndror 
etik, vijnë si lidhje e pashkëputur, Rugovë - etni - 
antikitet - vizion”.

Ndërsa në librin “Dritëro Agolli – poeti 
lirik dhe prozatori i sfidave”, kritiku thekson: 
Poezia e Dritëro Agollit, vjen si një frymëmarrje 
Uitmaniane, shquhet për natyrën e hapur, të lehtë 
në komunikim dhe provokative. Fare natyrshëm, 
ajo vjen e fuqishme, si shkëndijim i reflekseve, 
emocioneve dhe imazheve, është e qartë, plastike 
si ekspresion dhe e ngjeshur në mesazhe...Por ajo 
që është më e veçanta në poezinë e këtij autori, 
është muzikaliteti, melodioziteti më përmbajtësor 
dhe më estetiku në tërë poezinë shqipe. Po ashtu, 
natyrë tjetër, e lindur krahë eufonisë dhe ritmit, 
poezia e tij, në bërthamën e vet, ka edhe lëvizjen, 
edhe veprimin, edhe ndryshueshmërinë aktive të 
brendshme, të çdokohshme në jetë, në gjithësi dhe 
në përditshmëri... Dritëro Agolli është, po ashtu, 
prozatori i veçantë i letërsisë shqipe. Dhe, në këtë 
kontekst, më i veçanti dhe më i paimagjinueshmi, 
do të jetë romani “Shkëlqimi dhe rënia e shokut 
Zylo”... Padyshim do të mbetet kryevepër e 
autorit dhe një nga kryeveprat e prozës shqipe 
përgjithësisht”.

Fatos Arapin, akademiku Aliu e sheh si një 
ndër poetët më të mëdhenj të kësaj periudhe 
letrare, mendim të cilin e zgjeron në librin “Fatos 
Arapi- poezia lririke që vendosi standarde”: ”Në 
vizionin e vet poetik të shqetësuar, poeti sheh 
harmoninë e munguar që sundon përreth, shtrirjen 
e kaosit, njësoj si pamundësinë e ëndrrës për t’i 
gjetur shpresës një mbështetje.

Prandaj, duke filluar që nga vitet ‘90, të 
shekullit që kaloi, pra pas përmbysjes së madhe 
në botën shqiptare, përkatësisht, në prag të 
shpresës së madhe në horizont, në poezinë e Fatos 
Arapit, fillon zhgënjimi, në fillim i përmbajtur, 
i përballueshëm dhe që, pas çdo vëllimi të ri, 
nis të shkallëzojë në një trishtim poetik nga më 
të fuqishmit në poezinë shqipe të shekullit XX. 
Përmes një ekspresioni të ngjeshur, të tendosur 
emocionalisht, në poezinë e kësaj shtylle, F.Arapi 
skicon të fokusuara pamje të përditshme, të 
metaforizuara që shpalosen si trishtim i shpirtit 
dhe mendjes të artikuluar, si art poetik i përsosur. 
Vija e të menduarit emocional dhe përfytyrimeve 
refleksive emocionale, intonimi dhe ngjyrimi i 
këtyre reflekseve dhe i ndjeshmërisë, te poezia e 
tij është e pastër, e identifikueshme si prejardhje, 
si natyrë dhe si individualitet në poezinë shqipe”, 
vijon Aliu.

Botimi më i fundit i Ali Aliut, i përmbledhur në një kolanë, sjell shtatë libra studimorë për shtatë autorë të tre 
vendeve shqipfolëse, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Në të gjenden, studime të veçanta mbi krijimtarinë letrare të 
shkrimtarëve dhe poetëve: Ismail Kadare, Dritëro Agolli, Azem Shkreli, Fatos Arapi, Zija Çela, Kim Mehmeti e deri 
tek më e reja Majlinda Rama

SHTATË LIBRA 
STUDIMORË 

NGA AKADEMIKU
ALI ALIU

nga Emad Mehmeti
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Gjeniun Kadare e sjell me titullin “Kadare 
mund titanët e letërsisë”, libër që vjen pas cmimit të 
shumëkontestuar të sivjetëm, “Nobel” dhe triumfit 
të shkrimtarit të madh me dy vlerësime në Amerikë 
dhe Korenë e jugut. ”Ismail Kadare është njëri ndër 
shkrimtarët më të njohur të letërsisë evropiane 
dhe botërore. Në një gjysmë shekulli krijimtarie, 
ai realizoi një projekt letrar monumental që, në 
vetvete, përfshin më shumë se dyzetë vepra, të 
përkthyera, në mbi dyzetë gjuhë. Ismail Kadaresë 
i atribuohet roli i një Homeri, i ardhur me misionin 
e lartë për punët e shqiptarëve... Në sfondin e një 
lëvizjeje dinamike, infrastruktura e universit të tij 
romanor, në rrethana përherë të ndryshme, nëpër 
interkontekste dhe intertekstualitete, rrezaton ide 
dhe përmbajtje të reja, situata dhe shpalime, po 
ashtu, të reja - frymë që, prore e thur, e formëson, e 
përsos projektin letrar madhor të Ismail Kadaresë... 
Gjeniu i jashtëzakonshëm letrar, do të arrijë që, 
përmes “daljes letrare”, t’i gjejë njëfarë shpjegimi 
izolimit atavist shqiptar dhe me veprën e vet, me 
romanet e veta, ta mposhtë (mbikalojë) realitetin 
e regjimit të kohës”, thotë ndër të tjera kritiku Ali 
Aliu..

“Kim Mehmeti dhe imagjinata kreative” e 
titullon librin mbi krijimtarinë e shkrimtarit Kim 
Mehmeti, për të cilin, midis të tjerash, shprehet:  
”Vepra letrare e Kim Mehmetit, ngjizet në ngasje 
që reflekton bota përreth tij, realiteti i përditshëm, 
njëkohësisht, ushqyer e përplotësuar nga bota 
tjetër, ajo e imagjinatës krijuese. Për përmasat e 
pranisë së tyre në veprën letrare të Kim Mehmetit, 
mund të konstatohet: ngasja si shtysë e realitetit 
konkret është tharmi embrional, ndërsa shtratin 
që përbën më tej rrjedhën narrative, kryesisht 
është prurje e imagjinatës. Kjo, në fakt, është 
shtyllë bartëse e rrëfimit tregimtar dhe romanor 

të tij, që fundja, është karakteristikë e natyrës të 
zhanreve letrare narrative përgjithësisht... Këto dy 
botë, sikur janë në një përballje, në një përplasje 
dhe sfidë të përhershme, sidomos në romanet e 
tij. Njëra, ajo përreth, duke përkufizuar kufijtë e 
realitetit konkret, përditshmërinë, njëkohësisht e 
nxit imagjinatën për atë tjetrën, botën ndryshe dhe 
të ndryshme, pjesërisht atë të ëndërruarën... Kjo, e 
imagjinuara, vjen për ta universalizuar, për ta bërë 
të kudo e kurdohershme, të mundshme atë, botën 
konkrete”.

Por, kritiku Ali Aliu nuk ka harruar të bashkojë 
brezat letrarë. Ai ka mbërritur tek autorë të viteve 
2000. Në këtë kolanë, ka sjellë librin, “Majlinda 
Rama dhe universaliteti krijues i saj”, duke u 
fokusuar në vepren letrare të 15 viteve të autores në 
fjalë. ”Shkrimtarja dhe studiuesja Majlinda Rama 
mbetet, padyshim, zëri më përfaqësues në letrat 
shqipe të kësaj gjenerate, e cila dëshmon penë të 
mprehtë, talent dhe kulturë letrare e krijuese… 
Në harkun kohor të 15 viteve të fundit, M. Rama 
ka ecur sigurt drejt ndërtimit të profilit të saj në 
letërsi. E tillë dhe me pretendime, ajo ka bërë 
progres të shpejtë në zotërimin e diskursit romanor, 
në fushën e studimeve dhe kritikës, si dhe në 
poezi... Përmendim këtu, romanet “Perandorët” 
dhe “Zonja me të kuqe”, si romane me narracion 
të pastër realist, që autorja i sjell përmes rrëfenjave  
nga më tronditëset, novelën  “Ikja”- një dialog me 
shkëlqim estetik farfuritës, novelën “Kthimi”- një 
polifoni e vërtetë, e përsosur dhe, sidomos, “Lulet e 
egra”, që, për mendimin tim, është një nga vëllimet 
poetike më të rëndësishme të botuara gjatë viteve 
të fundit në poezinë shqipe... Me këtë libër autorja 
bën një hap të rëndësishëm, të pritshëm, drejt 
majave të letërsisë shqipe... Por, ajo është krijuese 
që gjendet mirë dhe në studime dhe kritikë, ku, 

me monografitë mbi Agollin e Podrimen, apo 
autorë të tjerë shqiptarë dhe të huaj, shihet se 
Majlinda Rama është lexuesi më kreativ i tekstit 
letrar dhe sjellë një qasje të sajën, të veçantë dhe 
të suksesshme edhe në fushën e studimeve letrare 
tek ne ”.

Dhe në fund e mbyll me një emër të madh të 
letrave, shkrimtarin Zija Çela. Në librin “Zija Çela 
dhe tërmetet narrative”, kritiku e ka fjalën për një 
shkrimtar të majave letrare. ”Veprimtaria krijuese 
e Zija Çelës ka tё pranishëm njё dimension të 
pashtershëm, bёrthamё të veçantë: të vërtetën se 
njerëzimi asnjëherë nuk ka qenë bosh, në mjegull, 
pa vizion, pa vizionarë.

Duke lexuar veprat e Çelës e kupton se 
asnjë epokë nuk ka mbetur pa Homer, pa Dante 
dhe Shekspir, pa Da Vinç dhe Bethoven... Arti 
i Çelës i ndien dhe i parasheh të gjitha rrugët e 
mundshme të shpirtit e të mendjes. Q ytetet e 
tij metaforike apo me emra realë, e sjellin botën 
shqiptare në pamje nga më të ndryshme dhe, siç 
ka vërejtur me të drejtë kritika, përbëjnë atdheun 
e tij shpirtëror... Pikërisht ky ngjyrim shpirtëror i 
letërsisë e bën krijimtarinё e Zija Çelës të jetë e 
veçantë, e dallueshme si për nga vlera artistike dhe 
ndjeshmëria krijuese, po ashtu pёr vizionin jetësor 
e filozofik. Të gjitha veprat e Zija Çelës shpalosin 
urtësinë se rrugët, ku ecën krijuesi, çojnë drejt sё 
bukurёs, drejt përsosmërisë, që ёshtё cak, është 
peng i ëndrrave për majat e papushtuara”.

Shtëpia Botuese “Agora” që ka sjell këto 
botime cilësore, njofton në faqen e saj se librat janë 
hedhur në treg për lexuesin e gjerë, ndërsa njofton 
se kolana do të jetë edhe në Panairin e  Librit në 
Tiranë, nga datat 13 – 17 nëntor.
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XHORXH ORUELL 
Vrasja e një Elefanti

1. Në Moulmein në Birmaninë e Poshtme, unë 
urrehesha nga një pjesë e madhe e njerëzve- e vetmja 
kohë në jetën time që isha mjaft i rëndësishëm që kjo 
të ndodhte tek unë. Isha kryeinspektor policie në qytet 
dhe në një farë mënyre të paqëllimshme dhe meskine, 
ndjesia antievropiane ishte shumë e hidhur. Askush 
s’kishte guxim për t’u ngritur në përleshje por nëse një 
grua evropiane shkonte përmes pazarit vetëm, dikush 
mbase do t’i hidhte lëng bitelli në fustan. Si oficer 
policie, unë isha një objektiv i kuptueshëm dhe më 
ngucnin sa herë ndiheshin të sigurtë për ta bërë këtë.  
Kur një birmanez i shkathët më rrëzoi në një fushë 
futbolli dhe arbitri (edhe ai vendës) shikoi në krahun 
tjetër, turma ulëriti me një buzëqeshje të neveritshme. 
Kjo ndodhi më tepër se njëherë. Në fund, fytyrat 
e verdha përqeshëse të të rinjve që më hasnin kudo, 
ofendimet që më fishkëllenin nga pas kur ishin në një 
distancë të sigurtë, m’i ngritën keq nervat. Priftërintë 
e rinj budistë ishin më të këqinjtë nga të gjithë. Ata 
ishin disa mijëra në qytet dhe dukej se asnjë prej tyre 
s’kishte punë tjetër veçse të qëndronte në qoshe të 
rrugës dhe të hidhte kunja me evropianët.    

2. E gjitha kjo ishte çorientuese dhe shqetësuese. 
Për këtë, në atë kohë, më ishte mbushur mendja se 
imperializmi ishte një gjë e ligë dhe sa më shpejt që ta 
mbaja nën kontroll atë punë dhe të dilja prej saj, aq më 
mirë. Teorikisht- dhe fshehurazi natyrisht, unë isha i 
gjithi me birmanezët dhe kundër të gjithë shtypësve të 
tyre, britanikëve. Ndërsa, punën që bëja, unë e urreja 
më shumë se çdo gjë tjetër që mund ta përshkruaj 
me fjalë. Në një pozicion të tillë, mund të shihnit 
punët e pista të Perandorisë në qarqe të ngushta. Të 
burgosurit e mjerë që vërviteshin në kafazet e qelbura 
dhe të kyçura, fytyrat e zbehta dhe të frikësuara të të 
dënuarve afatgjatë, vithet e trembura të njerëzve që 
ishin rrahur me bambu - të gjitha këto më shtypnin 
me një ndjesi të patolerueshme faji. Por s’mund të 
bëja asgjë në perspektivë. Isha i ri dhe i arsimuar keq 
dhe duhej të mendohesha shumë për një rrugëdalje 
në vetminë e thellë që i imponohet çdo anglezi në 
Lindje. Unë madje nuk e dija që Perandoria Britanike 
ishte drejt fundit, akoma më pak e kuptoja që ajo ishte 
ku e ku më e mirë sesa perandoritë e reja që do ta 
zëvendësonin. E gjitha çfarë dija ishte se kisha ngecur 
ndërmjet urrejtjes time për perandorinë që i shërbeja 
dhe tërbimit tim kundër bishave të vogla shpirtkeqe 
që përpiqeshin të ma bënin punën të pamundur. Me 
një mendje e shihja sundimin britanik në Indi si një 
tirani të pathyeshme, si diçka të mbërthyer në saecula 
saeculorum me vullnetin e njerëzve kryeulur, ndërsa në 
anën tjetër mendoja se gëzimi më i madh në botë do 
të ishte të gjuaja me bajonetë në barkun e një prifti 
budist. Ndjesi si këto janë nënprodukte normale të 
imperializmit, mund të pyesësh çdo zyrtar anglo-
indian, nëse e gjen jashtë kohës së punës.  

3. Një ditë ndodhi diçka e cila në mënyrë të tërthortë 
më ndriçoi mendjen. Ishte një incident i vockël në 
vetvete por që më dha një njohje më të mirë nga ajo 
që kisha pasur më përpara të natyrës së vërtetë të 
imperializmit-motivet e vërteta mbi të cilat veprojnë 

tregim

qeveritë despotike. Herët në mëngjes, nëninspektori 
në një stacion policie në skajin tjetër të qytetit më 
mori në telefon dhe më tregoi që një elefant ishte duke 
shkatërruar pazarin. A mund të vish ju lutem dhe të 
bësh diçka? Unë nuk e dija çfarë mund të bëja por 
dëshiroja të shihja çfarë po ndodhte dhe hipa në një 
kalush dhe u nisa. Mora pushkën time, një Uniçester të 
vjetër dhe shumë të vogël në fakt për të vrarë një elefant 
por mendova se zhurma mund të ishte e vlefshme 
si mënyrë frikësimi të paktën. Shumë birmanezë 
më ndaluan në rrugë dhe më treguan për bëmat e 
elefantit. Nuk ishte, sigurisht, një elefant i egër, por 
një i zbutur i cili ishte tërbuar.  Kishte qenë i lidhur 
siç janë elefantët e zbutur kur iu vjen koha e ‘tërbimit” 
por natën e kaluar, kishte thyer zinxhirët dhe ishte 
arratisur. Kujdestari i tij, i vetmi person që mund ta 
mbante kur elefanti ishte në atë gjendje, ishte vënë në 
ndjekje të tij por kishte marrë drejtimin e gabuar dhe 
ishte tani 12 orë larg dhe në mëngjes elefanti papritur 
ishte rishfaqur përsëri në qytet. Popullata birmaneze 
nuk kishte armë dhe ata ishin krejt pa mbrojtje prej 
tij. Ai kishte shkatërruar tashmë një barakë bambuje 
të dikujt, kishte mbytur një lopë dhe kishte sulmuar 
disa tezga frutash dhe i kishte përlarë ato. Gjithashtu 
kishte hasur në kamionçinën e plehrave të bashkisë 
dhe kur shoferi kishte kërcyer jashtë dhe ia kishte 
mbathur, elefanti kishte përmbysur kamionçinën dhe 
e kishte dëmtuar seriozisht atë. 

4. Nëninspektori birmanez dhe disa policë indianë po 
më prisnin në një lagje ku ishte parë elefanti. Ishte një 
lagje shumë e varfër, një labirinth i barakave të ndyra 
prej bambuje, të mbuluara me gjethe palme që iu hynte 
era ngado, në një shpat të pjerrët. Kujtoj që ishte një 
mëngjes i vrenjtur, mbytës në fillim të shirave. Filluam 
të pyesnim njerëzit se ku kishte shkuar elefanti dhe si 
zakonisht, dështuam të merrnin ndonjë informacion të 

saktë. Kjo është padyshim gjendja në Lindje, një histori 
gjithnjë ngjan mjaft e qartë nga larg por sa më afër të 
shkosh drejt skenës së ngjarjes, aq më e mjegullt bëhet. 
Disa nga banorët thanë se elefanti kishte shkuar në një 
drejtim, ndërsa disa të tjerë në një drejtim tjetër, disa 
shpreheshin që madje as nuk kishin dëgjuar për ndonjë 
elefant. Më ishte mbushur mendja që e gjithë historia 
ishte një varg gënjeshtrash kur dëgjuam ulërima në 
një distancë të vogël më tutje. Ishte një britmë e fortë, 
skandalizuese e ‘Ikni fëmijë, Ikni menjëherë!” dhe një 
grua e moshuar me një elektrik në dorë shkonte rrotull 
qoshes së një barake, duke larguar me dorë një grumbull 
fëmijësh të zhveshur. Disa gra të tjera e ndoqën, duke 
kërcëlluar dhëmbët dhe duke britur, dukej qartë se 
kishte diçka që fëmijët nuk duhej ta shihnin. I shkova 
rreth e përqark barakës dhe pashë një trup të vdekur 
burri të plandosur në baltë. Ishte një indian, një hamall 
i zi Dravidian, pothuaj i zhveshur, dhe dukej se nuk 
kishte shumë minuta që kishte vdekur. Njerëzit thanë 
se elefanti i kishte ardhur atij papandehur nga qoshja 
e barakës, e kishte kapur me feçkën e tij, ia kishte 
vënë këmbët në shpinë dhe e kishte lëshuar përdhe. 
Ishte stina e shirave dhe toka ishte e butë, fytyra e tij 
kishte hapur një vazhdë një fut të thellë dhe disa jardë 
të gjatë. Ai ishte shtrirë në bark me krahët e kryqëzuar 
dhe kokën të përdredhur fort në një anë. Fytyra i ishte 
mbështjellë me baltë, sytë i ishin hapur dhe dhëmbët 
të çaraveshura dhe të ndotura me një shprehje agonie të 
padurueshme. (mos më thoni kurrë, meqë ra fjala, që 
i vdekuri duket paqësor. Shumica e kufomave që kam 
parë dukeshin djallëzore). Fërkimi i këmbës së madhe 
të bishës ia kishte shpërvjelur lëkurën nga shpina aq 
fort si kur rrjep një lepur. Sapo pashë të vdekurin, 
dërgova një korrier në shtëpinë e një miku aty afër të 
merrte hua një pushkë për elefant. E kisha kthyer më 
parë mbrapsht kalushin me të cilin erdha, duke mos 
dashur të tërbohet nga frika dhe të më hidhte në tokë 
nëse nuhaste elefantin.

5. Korrieri u kthye brenda disa minutash me një 
pushkë dhe pesë krehëra fishekësh dhe ndërkohë disa 
birmanezë kishin mbërritur dhe më thanë që elefanti 
ishte në fushat e orizoreve më poshtë, vetëm disa 
qindra jardë më tutje. Ndërsa fillova të ecja përpara, 
praktikisht e gjithë popullata e lagjes doli nga shtëpitë 
dhe më ndoqi. Ata kishin parë pushkën dhe po 
bërtisnin të gjithë të eksituar që unë po shkoja të vrisja 
elefantin. Ata nuk kishin treguar shumë interes për 
elefantin kur ai po rrënonte shtëpitë e tyre por ishte 
ndryshe tani që ai do të vritej. Ishte pak argëtim për 
ta siç mund të ishte edhe për një turmë angleze dhe 
përveç kësaj ata donin edhe mishin. Kjo më vuri paksa 
në siklet. Unë nuk kisha qëllim të vrisja elefantin- 
thjesht kisha dërguar dikë të merrte pushkën për 
vetëmbrojtje nëse do të ishte e nevojshme- është 
gjithnjë nervozuese të kesh një turmë që të ndjek pas. 
Marshova poshtë kodrës, duke u dukur me siguri dhe 
ndjerë si budalla, me pushkën mbi supe dhe një ushtri 
të paparë të njerëzve që më ngatërroheshin nëpër 
këmbë. Në fund të rrugës, kur dilje nga barakat, ishte 
një urë metalike dhe përtej saj një djerrinë me baltë e 
fushave të orizoreve një mijë jardë matanë, e papluguar 
ende por e njomur nga shirat e para ku kishte mbirë 
vende-vende një bar i ashpër. Elefanti po qëndronte 8 
jardë larg nga rruga, me anën e majtë drejt nesh. Atij 
nuk i bëri as përshtypjen më të vogël afrimi i turmës. 
Ai po shkulte tufa bari, duke i shkundur në gjunjët e 
tij për t’i pastruar dhe rrasur në gojë.
    
6. Unë ndalova në rrugë. Menjëherë sapo pashë 
elefantin, e dija me siguri të plotë që nuk duhej ta vrisja. 
Është një çështje serioze të vrasësh një elefant, kafshë 
pune- është e krahasueshme me shkatërrimin e një 
pjese të stërmadhe dhe të kushtueshme të makinerisë 
– dhe e kuptueshme që s’duhej të bëhej nëse mund të 
gjendej një zgjidhje tjetër. Dhe në atë distancë, ku ai 
hante paqësisht, elefanti nuk dukej më i rrezikshëm 
sesa një lopë. Mendova atëhere dhe mendoj edhe tani 
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që sulmi i tij nga “tërbimi” tashmë po kalonte, në atë 
gjendje ai thjesht do të bridhte i padëmshëm rreth e 
rrotull derisa kujdestari i tij të kthehej dhe ta kapte. 
Për më tepër, unë nuk dëshiroja në rastin më të fundit 
ta vrisja atë. Vendosa që ta vëzhgoja për pak kohë për 
t’u siguruar që nuk do të egërsohej përsëri dhe pastaj të 
shkoja në shtëpi. 

7. Por në atë moment, i hodha një vështrim përreth 
turmës që më kishte ndjekur. Ishte një turmë shumë 
e madhe, dymijë veta të paktën dhe duke u rritur çdo 
minutë. Ajo e bllokoi rrugën në një distancë të gjatë në 
të dyja anët. Shikova në detin e fytyrave të verdha mbi 
rrobat me ngjyra të ndezura- fytyra të gjitha të lumtura 
dhe të eksituara për pakëz argëtim, të gjithë të sigurtë 
që ky elefant do të vritej. Ata po më vështronin si një 
prestigjiator gati për të kryer një rreng. Ata nuk më 
donin mua, por me pushkën magjike në duart e mia, 
momentalisht ia vleja kureshtjes së tyre. Dhe papritur 
e kuptova që duhet ta vrisja elefantin në fund të fundit. 
Njerëzit e prisnin këtë gjë prej meje dhe unë duhej ta 
bëja atë. Mund t’i ndieja ata dy mijë vullnete që më 
shtynin përpara, në mënyrë të parezistueshme. Dhe 
ishte në këtë moment, ndërsa qëndroja aty me pushkën 
në duar që për herë të parë kuptova zbrazëtinë dhe 
kotësinë e dominimit të njeriut të bardhë në Lindje. 
Ja aty isha unë, njeriu i bardhë me pushkën e tij, duke 
qëndruar përballë turmës vendëse të paarmatosur- 
në dukje aktori udhëheqës i pjesës por në realitet 
unë isha vetëm një kukullë absurde që shtyhej para 
e mbrapa nga vullneti i atyre fytyrave të verdha 
mbrapa. Perceptova në këtë moment që kur njeriu i 
bardhë bëhet tiran, ai humbet në radhë të parë lirinë 
e tij. Ai bëhet një lloj manekini i veshur, bosh, figura 
tipike e një sahibi.  Sepse në rrethanat e sundimit të 
tij, ai duhej të kalonte gjithë jetën duke u përpjekur 
të impresiononte “vendësit”  dhe kështu në çdo situatë 
krize, ai duhej të bënte çfarë “vendësit” prisnin prej 
tij. Ai mban një maskë dhe fytyra i rritet duke iu 
përshtatur maskës. Unë duhej ta vrisja elefantin. Unë 
e kisha marrë këtë angazhim vetë kur dërgova për të 
marrë armën. Një sahib duhet të veprojë si një sahib, ai 
duhet të duket i vendosur, të ketë siguri në vetvete dhe 
të bëjë gjëra të përcaktuara. Për të ardhur deri aty, me 
pushkën në duar, me dymijë vetë duke marshuar pas 
meje dhe pastaj t’i ktheja mbrapsht i pafuqishëm tutje, 
duke mos bërë asgjë - jo, ajo ishte e pamundur. Turma 
do të më përqeshte. Dhe e gjithë jeta ime, çdo njeriu 
të bardhë në Lindje, do t’i duhej një luftë e gjatë që të 
mos përqeshej më.

8. Por unë nuk doja ta vrisja elefantin. E vështrova 
atë duke shkundur tufën e barit në gjunjët e tij me atë 
pamje të preokupuar gjyshi që kanë elefantët. M’u duk 
se do të ishte vrasëse ta qëlloja atë. Në atë moshë, unë 
nuk kisha ndonjë dobësi të vrisja kafshë por kurrë nuk 
kisha qëlluar ndonjë elefant dhe as nuk dëshiroja ta 
bëja. (Nganjëherë duket edhe më keq të vrasësh një 
kafshë të madhe). Përveç kësaj, duhej të merrej në 
konsideratë edhe pronari i kafshës. I gjallë, elefanti ia 
vlente të paktën njëqind paund, i vdekur, ai do të vlente 
vetëm sa vlera e brirëve të tij, pesë paund, mundësisht. 
Por unë duhej të veproja shpejt. U ktheva në drejtim të 
ca birmanezëve që dukeshin me eksperiencë që kishin 
qenë atje kur mbërrita dhe i pyeta si kishte qenë duke 
u sjellë elefanti. Ata të gjithë thanë të njëjtën gjë, ai 
nuk iu vë re fare ju nëse e lini rehat por ai mund të 
ndryshojë nëse i shkoni shumë afër.

9. Ishte krejtësisht e qartë për mua çfarë duhej të bëja. 
Duhej të afrohesha në këmbë brenda një rrezeje njëzet 
e pesë jardë nga elefanti dhe të testoja sjelljen e tij. 
Nëse ai sulmonte, unë do të qëlloja, nëse ai nuk më 
vërente, do të ishte e sigurtë ta lija atë derisa të vinte 
kujdestari i tij. Por unë gjithashtu e dija që nuk mund 
të bëja as këtë gjë. Unë isha një gjujtës i dobët me një 
pushkë dhe terreni ishte baltë e butë në të cilin do të 
fundoseshe në çdo hap. Nëse elefanti mësynte dhe unë 

e humbja objektivin, do të kisha aq shans 
për të jetuar sa një thithëlopë nën një ruler 
me avull. Por edhe në ato kushte, nuk po 
mendoja vetëm për lëkurën time, por për 
fytyrat e verdha vigjëluese nga mbrapa. 
Sepse në atë moment, me turmën që do të 
më vështronte, unë nuk e kisha frikën në 
kuptimin e përgjithshëm që do të kisha 
nëse do të isha vetëm. Një njeri i bardhë 
nuk duhet të tregonte frikë përballë 
‘vendësve” dhe kështu në përgjithësi, ai 
nuk do të bëhej i frikësueshëm. Mendimi 
i vetëm që më shkonte në mendje ishte 
se nëse ndonjë gjë shkonte gabim, ata 
dymijë birmanezë do të më shihnin duke 
u ndjekur, kapur, shtypur me këmbë dhe 
reduktuar në një kufomë të zvargur si të 
atij indianit lart në kodër. Dhe nëse ajo 
gjë ndodhte, ishte krejt e mundshme që 
disa prej tyre do të qeshnin. Kjo kurrë 
nuk duhet të ndodhte. Kishte vetëm 
një alternativë, Unë e futa krehërin e 
fishekëve në karikator dhe u shtriva në 
rrugë për të marrë shenjë sa më mirë. 

10. Turma u bë menjëherë e heshtur, 
dhe një psherëtimë e thellë, e ulët, e 
lumtur si e njerëzve që shohin perden 
e skenës të ngrihet më në fund, mori 
frymë nga grykë të panumërta.  Ata do 
të kishin pak dëfrim në fund të fundit. 
Pushka ishte e mirë, gjermane me fokus 
të kryqëzuar. Unë nuk e dija atëhere që 
të vrasësh një elefant duhej të qëlloje që të hapje një 
shufër imagjinare nga njëra zgavër e veshit në tjetrën. 
Unë duhej, prandaj, siç ishte elefanti në krah, të merrja 
shenjë drejt e në zgavrën e tij të veshit, në të vërtetë 
mora shenjë disa inç më lart duke menduar se truri do 
të ishte pak më lart. 

11. Kur e tërhoqa këmbëzën, nuk e dëgjova krismën 
apo ndjeva goditjen- askush nuk e dëgjon kur një 
gjuajtje shkon në objektiv- por dëgjova ulërimën 
djallëzore të haresë që u ngrit nga turma. Në atë 
moment, brenda një kohe shumë të shkurtër, dikush 
do të mendonte se po të kishte goditur plumbi drejt, 
një reagim i tmerrshëm i papritur do të vinte nga 
elefanti. Ai nuk u trazua, as nuk ra por çdo qelizë 
e trupit të tij u duk se ndryshoi. Ai u duk papritur i 
goditur, i tronditur, jashtëzakonisht i vjetër sikur efekti 
i frikshëm i plumbit e kishte paralizuar pa e rrëzuar. 
Më në fund, pas asaj që u duk si kohë e gjatë- mund të 
ketë qenë pesë sekonda, guxoj të them- ai u përkul pak 
në gjunjë. Goja e tij lëshonte jargë. Një lloj vjetërimi i 
jashtëzakonshëm duket se e kaploi. Dikush mund ta 
kishte përfytyruar atë mijëra vjet të vjetër. Unë gjuajta 
përsëri në të njëjtin vend. Në gjuajtjen e dytë, ai nuk 
ra por u kacavar me një ngadalësi dëshpëruese në 
këmbët e tij dhe qëndroi i dobësuar drejt me këmbët 
që i përkuleshin dhe kokën që i varej. Qëllova për të 
tretën herë. Ajo ishte goditja vendimtare për të. Mund 
të dallonit agoninë e tij, shkundjen e të gjithë trupit 
të tij dhe goditjen e fuqisë së fundit të mbetur nga 
këmbët e tij. Por në rënie, ai u duk për një moment se 
do të ngrihej sepse ndërsa këmbët e pasme të tij ranë, 
ai u duk sikur po ngrihej lart si një shkëmbi i madh në 
shkërmoqje, me feçkën që shkonte drejt qiellit si një 
pemë.Ai gjëmoi për herë të parë dhe të fundit. Dhe 
pastaj ra, me barkun drejt meje me një shembje që u 
duk se tronditi dheun deri te këmbët e mia.

12. U ngrita. Birmanzët tashmë po më parakalonin me 
vrap nëpër rrugë. Ishte e kuptueshme që elefanti nuk 
do të ngrihej më kurrë por ai nuk ishte i vdekur. Ai po 
merrte frymë shumë ritmikisht me ca gulçime të gjata 
rrapëlluese, pirgu i tij i madh në një anë po ngrihej dhe 
binte me dhimbje. Gojën e kishte hapur sa gjerë gjatë 
dhe mund të shihja që nga larg shpellën e grykës së 

tij të zbehtë, të skuqur. Prita një kohë të gjatë që ai të 
vdiste por frymëmarrja e tij nuk u dobësua. Në fund, 
e qëllova me dy plumbat e fundit që më kishin mbetur 
në vendin ku mendova se do të ishte zemra e tij. Gjaku 
i trashë vërshoi prej tij si një kadife e kuqërremtë 
por ai akoma nuk vdiq. Trupi i tij as nuk u drodh 
kur e goditën plumbat, frymëmarrja e mundimshme 
vazhdoi pa ndaluar. Ai po vdiste, shumë ngadalë dhe 
në një agoni të thellë por në një botë tjetër larg meje 
ku as edhe një plumb tjetër s’mund ta dëmtonte më 
shumë. E ndjeva se duhej t’i jepja fund asaj zhurme 
të frikshme. Dukej e tmerrshme të shihje kafshën e 
madhe të shtrirë atje, pa fuqi për të lëvizur  dhe pafuqi 
për të vdekur dhe madje as pa qenë në gjendje për t’i 
dhënë fund. Kërkova të më sillnin pushkën time të 
vogël dhe derdha plumb pas plumbi në zemrën e tij 
dhe poshtë në fyt. Duket se nuk bënë punë. Gulçimet 
torturuese vazhduan me aq qëndrueshmëri sa tik taket 
e një ore.

13. Në fund, s’munda të duroja më gjatë dhe u largova. 
Dëgjova më vonë se iu deshën elefantit edhe një gjysëm 
ore tjetër për të vdekur. Birmanezët kishin filluar të 
sillnin thika dhe shporta edhe përpara se të largohesha 
dhe më treguan se e kishin zhveshur trupin e tij deri 
në kocka atë mbasdite.

14. Më pas, natyrisht, kishte diskutime pafund rreth 
vrasjes së elefantit. Pronari ishte xhindosur por ai ishte 
thjesht një indian dhe s’mund të bënte asgjë. Përveç 
kësaj, ligjërisht unë kisha bërë gjënë e duhur, sepse 
një elefant i tërbuar duhej të vritej, si një qen i tërbuar 
nëse i zoti dështon për ta mbajtur nën kontroll. Në 
mes të evropianëve, opinionet ishin të ndara. Të vjetrit 
thoshin se unë kisha vepruar drejt, të rinjtë thoshin 
se ishte një turp i madh të vrisje një elefant pse kishte 
mbytur një hamall sepse një elefant ia vlente më tepër 
sesa çdo hamall i mallkuar nga Coringhee. Dhe më në 
fund, unë isha shumë i gëzuar që hamalli ishte vrarë, 
kjo më jepte ligjërisht të drejtë dhe kisha një pretekst 
të mjaftueshëm për vrasjen e elefantit. Shpesh vrisja 
mendjen nëse ndonjë nga të tjerët e kishte kapur që unë 
e kisha bërë këtë vetëm që të mos dukesha si budalla.   

Përkthyer nga Kujtim Morina




