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Me veçoritë e lojës së aktorëve shqiptarë u ndesha nga afër 
gjatë xhirimeve të filmit “Luftëtari i madh i Shqipërisë-

Skënderbeu”. Natyrisht, i druhesha  në kohët e para faktit, se 
mosnjohja e dyanëshme e gjuhës, do të pengonte kontaktin tonë 
krijues. Por, doli që kjo frikë ishte krejt e pavend.
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Bashkim Shehu është njëri ndër prozatorët më të talentuar të letërsisë shqipe pas viteve ’90. Ai ka kohë që e 
ka stabilizuar vehten si një prozator serioz, kërkues i formave bashkëkohore të prozës, një krijues që i kushton 
vëmëndje artit të shkrimësisë dhe gjuhës shprehëse. Origjinaliteti i veprës vjen vetvetiu si shpërblim...

ANDRRA 
ASHT JETA...

Një sprovë mbi poezinë 
e Ledia Dushit

nga Fatmir Alimani

Fytyra dhe shpirti
 i Elena Gjikës –
Dora D’Istrias

nga Xhevair Lleshi

Një poeteshë daneze thotë se “çdo poezi duhet të 
shkruhet, si të ishte e para poezi e botës”. Çfarë 
do të thotë ky pretendim jo pak i madh, këtë nuk 
është e lehtë, ta shpjegosh, në një mënyrë apo në 
një tjetër. 
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Me veçoritë e lojës së aktorëve shqiptarë 
u ndesha nga afër gjatë xhirimeve të 
filmit “Luftëtari i madh i Shqipërisë-

Skënderbeu”. Natyrisht,   i druhesha  në kohët e 
para faktit, se mosnjohja e dyanëshme e gjuhës, 
do të pengonte kontaktin tonë krijues. Por, doli 
që kjo frikë ishte krejt e pavend.

Aktorët sovjetikë dhe ata shqiptarë dolën 
aq të afërt me njëri-tjetrin me botën e tyre të 
brendëshme, synimet e tyre artistike, dhe një 
shikues i pastërvitur, duke parë këtë film, zor se 
mund të përcaktojë me saktësi se cili është aktori 
sovjetik dhe cili shqiptar.

I shpenguar dhe natyrshëm hynte në sheshin 

e xhirimit Mihal Popi, në rolin e Ballaban Pashës. 
Megjithëse luante për herë të parë në një film, në 
lojën e tij nuk ndiehej presioni më i vogël teatral. 
Po kaq organik, si në skenë,  e përkryente figurën 
para objektivit të aparatit të filmit.

Për rolin e vështirë të Palit, udhëheqësit fshatar, 
shok lufte i Skënderbeut, që në vizitën time të 
parë në Shqipëri e kisha zgjedhur interpretuesin.

Në spektaklin “Zëri i Amerikës”, sipas dramës 
së B. Lavrenjevit, pikasa një aktor, i cili më 
mahniti me atë tensionin e brendshëm të jetës, 
me të cilën jetonte në skenë, në një rol të dorës së 
dytë, atë të një rreshteri amerikan.

Zakonisht thuhet se sytë e aktorit, shikimi 

Si i zgjodha 
aktorët shqiptarë 
në filmin artistik   

"Skënderbeu"
nga SERGEJ JUTKEVIÇ

kryeregjisori i filmit 

Përgatiti dhe përktheu Bujar Hudhri Sergej Josifoviç Jutkeviç

Ka lindur në Sankt Peterburg, më 28 dhjetor 
1904 dhe ka vdekur në Moskë më 23 prill 1985. 
Ka qenë regjisor, skenarist, aktor, piktor, 
teoricien kinemaje, pedagog. Është nderuar 
me Çmimin Ndërkombëtar në Festivalin e 
7-të të Filmit në Kanë (25 mars -9 prill 1954) 
për regjisurën e filmit “Skënderbeu”, një 
bashkëprodhim i MosFilm dhe Kinostudios 
“Shqipëria e Re”. 

Bashkëshortja e tij ishte balerina Elena 
Mihajllovna Iljushçenko (1904-1987)

Me aktoren Nina Jakovleva Shaternikova 
(1902-1982), ka pasur një vajzë.

Aktori Naim Frashëri në rolin e Palit, dhe aktorja Adivije Alibali në rolin e Mamicës Kopertina e librit Arti i Shqipërisë Popullore të 
S. Jutkeviçit nga është marrë dhe ky fragment
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i tij, që transmeton mekanikën e ndërlikuar 
të jetës shpirtërore, - është një element i 
rëndësishëm i fuqisë shprehëse në ekran, jo dhe 
aq i detyrueshëm për aktorin e teatrit. Por unë 
për  shkak të zakonit tim të vjetër të kineastit, 
pikërisht i kushtoj vëmendje përherë se si sillen 
në skenë sytë e aktorit.

Interpretuesi i rreshterit amerikan më befasoi 
me lojën e tij të përkorë dhe thellësinë e mendimit, 
e cila, siç më dukej, ndjehej në shikimin e ngulur, 
disi të trishtuar të syve të tij të mëdhenj, ngjyrë 
gështenjë të errët.

Shfletova programin e shfaqjes. Aty figuronte 
emri i aktorit - Naim Frashëri. Ishte e lehtë ta 
mbaja mend: Naim Frashëri - kështu quanin 
poetin e shquar, klasikun e letërsisë shqipe. Ishte 
njësoj sikur një aktor rus ta thërrisnin Aleksandër 
Pushkin.

Më la një përshtypje të këndëshme kur e 
njoha personalisht aktorin. Modest, inteligjent, 
nuk kishte asgjë prej cabotin-i. [cabotin- që 
synon lavdinë, shkëlqimin, sukseset e jashtme, 
artificialitetin]  -Mbase, në simpatinë time për 
Naim frashërin ishte diçka e mezikapshme: ai më 
kujtonte Aleksandër Moisiun.

Puna me Frashërin për rolin në film më dha 
një gëzim të madh krijues. Ai, ashtu si edhe Mihal 
Popi, u përshtat kollaj me teknikën e kinemasë. 
Natyrshmëria dhe thjeshtësia nuk e braktisën 
kurrë. Nuk koketnoi me pamjen e tij të jashtme, 
tepër favorshme, dhe asnjëherë nuk u ankua për 
ngarkesën shtesë prej regjisorit. Për një kohë të 
shkurtër përvetësoi artin e vështirë të luftimit me 
shpatë.

Edhe tani shpresoj se miqësia jonë artistike 
do të vijojë. Sa do të dëshiroja të vija në skenë 

“Hamletin”, me Naim Frashërin në rolin kryesor 
dhe t’ia kushtoja këtë shfaqje kujtimit të 
Aleksandër Moisiut!

Zgjedhja e aktores në rolin jo të madh, por 
me përgjegjësi, të Donikës (në fillim të fejuarës, 
pastaj të gruas së Skënderbeut), u bë në disa 
rrethana dramatike.

Në udhëtimin tim të parë në Shqipëri, nuk 
munda të gjeja një kandidaturë të përshtatshme 
dhe kështu fillova kinoprovat në Moskë, duke 
shpresuar te miqtë shqiptarë, që më premtuan se 
do të më rekomandonin një interpretuese.

Kisha dëgjuar prej tyre emrin e Besa Imamit, 
një aktore e talentuar  shqiptare. Për fat të keq, 
ajo ishte e sëmurë në atë kohë, kur po udhëtoja 
nëpër Shqipëri. 

Po afrohej koha e xhirimit të episodit, kur 
për herë të parë do të shfaqej Donika dhe unë 
rrezikova ta ftoj Besa Imamin në Moskë, pa e parë 
asnjëherë në skenë, por vetëm në një fotografi 
me grim teatri, çka të jepte një përfytyrim të 
zbehtë për pamjen e saj të jashtme dhe botën e 
brendëshme.

Për shkak se isha me xhirime, nuk munda 

Aktorja Krisanthi Kotnilo, në rolin e Vojsavës

Aktori Akaki Horava në rolin e Skënderbeut, dhe aktorja Besa Imami në rolin Donikës
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aparatit të kinemasë është veçanërisht i ndjeshëm 
ndaj botës së brendëshme të njeriut.

Profesioni nganjëherë e gërryen, si ndryshku, 
individualitetin e aktorit. Prandaj kaq shpesh na 
shfaqet në ekran dhe në skenë shikimi  jo shprehës 
dhe i pajetë i syve të shuar. Atëhere humbet ajo 
rrymë magjike e cila lidh shikuesin me aktorin 
dhe nuk ndodh ajo mrekulli e artit, dhe shikuesi 
largohet i ftohtë dhe indiferent, sepse në llogari të 
fundit, atë nuk mund ta mashtrosh me asnjë truk 
të zanatit.

 Ja këtë magji të individualitetit zotëron në 
shkëlqim të plotë Besa Imami. Ja përse ia doli 
të realizojë rolin e Donikës, ja përse e kujtoj me 
mirënjohje takimin tonë artistik.

Nëse e keni parë filmin tonë, do t’ju kujtohet, 
me siguri,  në prolog, fytyra e pikëlluar dhe e 
rreptë e konteshës Vojsavë, nënës së Gjergjit të 
vogël. Këtë rol e luan aktorja e teatrit të Korçës, 
Krisanthi Kotmilo, dhuntia e jashtëzakonsme e së 
cilës u duk në shumë shfaqje të trupës modeste 

ta prisja aktoren në stacionin hekurudhor  dhe  
me një padurim që merret me mend, e pyeta 
asistentin tim se çfarë përshtypje i kishte lënë 
ajo. Nuk më tha asgjë përcaktuese, prandaj me 
një farë frike e prita të shfaqej në prova. 

Po kur ajo me atë pamje prej një gruaje fare të 
zakonshme, shqiptoi fjalët e para të rolit dhe sytë 
ngjyrë gri, të mëdhenj, me bisht u ndezën nga një 
dritë e brendëshme - befas ndodhi vetë çudia e 
transformimit, e cila quhet sekreti i artistit vërtet  
të talentuar.

Ishte pikërisht ajo që i mahniti shikuesit 
perëndimorë, kur ndeshen me gjeninë e Galina 
Ullanovës, e cila në jetën e përditshme kishte një 
pamje që nuk të mbetej në mend, mënyra se si e 
mbante veten, kaq ndryshe nga yjet perëndimorë, 
që janë të mësuar me publicitetit dhe pozimin.

Besa Imami i përket pikërisht  këtij tipi 
aktoresh me një jetë të pasur të brendshme, të 
cilat sikur kanë frikë ta shpalosin në rrëmujën e 
përditshme.

Në çdo episod të ri do të zbulohej edhe më 
thellë talenti i aktores dhe nga ekrani gjithnjë e më 
shumë do të shfaqej ajo cilësi e padukshme që ne 
e quajmë magjepsje, e cila është vendimtare për 
të ngjallur simpatinë e shikuesit për personazhin 
e dramës.

Më duket se në vlerësimin e talentit të aktorit 
ne ende i kushtojmë pak vëmendje asaj që në 
gjuhën profesionale të kineastëve perëndimorë 
thuhet “personalitet”, që do ta përktheja si 
“individualitet”, megithëse, ky prapë se prapë 
do të jetë një përkufizim jo i saktë i atyre 
cilësive të magjepjes vetjake, jo aq fizike, se sa 
të brendëshme, e cila i jep aktorit një vlerë të 
veçantë.

Shpesh kërkojmë për heronjtë e ekraneve tona 
vetëm karakterizimin e jashtëm ose “bukurinë 
e jashtme të rreme”, duke harruar që objektivi i 

gjysmë amatore.
Do t’i jemi mirënjohës regjisorëve Sakrat 

Mio dhe Pandi Stillu, të cilët bënë aq shumë për 
krijimin e këtij kolektivi aktorësh që premtonin 
aq shumë dhe që ndërmorën mbi supe jo vetëm 
gjithë barrën e punës skenike, por edhe provën 
e një heroizmi pedagogjk, i pashmangshëm në 
kushtet e krijimit të një teatri të ri.

Emrat e regjisorit dhe aktorit Andon Pano, 
aktorëve Pjetër Gjoka, Marie Logoreci, Andrea 
Mane, Mihal Stefa, Lazër Filipi, Enver Dauti, 
Sulejman Pitarka, Viktor Gjoka dhe shumë 
të tjerëve, pavarësisht nga heterogjeniteti i 
dhuntive të tyre dhe shkalla e ndryshme e 
zotërimit të mjeshtrisë, do të hyjnë në historinë 
e teatrit shqiptar si emrat  entuziastë e të vërtetë, 
si themelues të Teatrit Popullor në Tiranë, të 
spikatur jo vetëm me individualitetet e veçanta 
aktoriale por edhe kompaktësinë kolektive, 
trimërinë qytetare dhe besnikërinë e lartë për 
përtëritjen e atdheut të tyre.

Aktori Jani Nano, në rolin episodik të një fshatari
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1.

Bashkim Shehu është njëri ndër prozatorët më të 
talentuar të letërsisë shqipe pas viteve ’90. Ai ka kohë që 
e ka stabilizuar vehten si një prozator serioz, kërkues i 
formave bashkëkohore të prozës, një krijues që i kushton 
vëmëndje artit të shkrimësisë dhe gjuhës shprehëse. 
Origjinaliteti i vepres vjen vetvetiu si shpërblim. Nëse, 
në këtë renditje të mësipërme do më kërkohej të veçoja 
atë më të veçantën e prozës së Bashkim Shehut, do 
zgjidhnja kompozicionin e prozës, makro strukuturën e 
veprave të tij.

Duke qenë njëri ndër krijuesit më me formim 
kulturor, formim që i ka dhënë autorit një ekzigjencë të 
admirueshme për formën letrare, veprat e tij i tregojnë 
lexuesit të kujdesshshëm preokupimin paraprak të 
autorit para se të fillonte të shkruante veprën që lexuesi 
po lëçit... Në këtë pikëpamje, duket se shkrimtari ka 
mësuar, ta zëmë, nga Dante Alighieri a Nikolaj Gogol, 
nga pikturat e Hieronymmus Bosch a nga Pieter 
Brugel (plaku), apo nga tokatot e Bahut, mjeshtërinë e 
arkitekturizimit të vepres që shkruan.

Romani më i fundit i autorit "Triptiku i magjistarëve", 
mendoj se është ndoshta vepra më përfqësuese e 
Bashkim Shehut. Deri më tash, ata që kanë folur për 
vepren, nuk kanë ngurruar ta quajnë librin si një roman 
modernist a post-modernist. Është disi qesharake, por 
jo e pakuptueshme, kur sheh se sa me zell studjuesit 
e letersisë tek ne, bash ata që dje ishin dhe puritanët 
më syçelët të mbrojtjes së letersisë nga coronavirusi 
modernist perendimor, nxitojnë t’ia gjejnë vendin 
e caktuar një krijimi letrar në raftet përkatëse të 
modernizmit a postmodernizmit, a thua se vetëm 
përkatësia e një vepre në tufën e veprave moderniste 
a post-moderniste i siguron automatikisht sukses të 
padiskutueshëm vepres letrare, madje përpara se ajo 
te jetë shqurtuar si vepër letrare...Kam lexuar në shtyp 
se ‘Trilogjia e magjistarëve, është një roman post- 
modernist, përpara se studjuesit të thonë përse ky libër 
është jo vetëm roman, por roman shumë i mirë. Dhe 
përpara se të thonë se si është krijuar ky roman, çfarë 
veçorish stilistikore dhe shkrimore sjell ky libër, çfarë e 
dallon këtë roman nga veprat e mëparshme të autorit 
dhe në raport me veprat e mira të letersisë në përgjithësi.

Kur e lexon me kujdes "Triptikun e magjistarëve", 
ndjen se struktura kompozicionale e librit e ka pikënisjen 
tek një vepër e njohur e një piktori me famë botërore, 
jo modernist, as post-modernist, madje as futurist a 
ekpresisonist a përfaqësues i Nouveau Art, madje as 
dhe piktor i shekullit të XX a i Shekullit XXI... Pikënisja 
është tek vepra e një piktori të shekullit të 15-të, te vepra 
tepër e njohur që quhet "Adhurimi i Mbretërve Mag", 
të piktorit Hieronymus Bosch (tek ajo që ndodhet në 
Madrid, në Muzeun Prado, dhe jo tek siblingu tjetër me 
të njëjtin titull, e Bosch-it, që ndodhet në New York).

Bosch është një piktor që ka ndikuar shumë artistë 
dhe krijues të fushave të ndryshme. Pier Paolo Paozolini 
është njëri prej tyre që i është mirënjohës veprës së 
piktorit holandez, i cili paska influencuar në filmat e 
famshëm të Paozolinit... Ndërsa Salvador Dali duhej 
të kishte thënë për Boschin atë që Dostojevski pat 
thënë për novelen "Palltoja" të Nikolaj Gogol... Duket 
se Bashkim Shehu është një tjetër adhurues i opusit të 
Boschit, ashtu siç është dhe shkruesi i këtyre rradhëve.

Piktura e Boschit është një triptik. Nga kjo - edhe 
titulli dhe kompozicioni i romanit: "Triptik...", Piktura 
e Boschit quhet "Adhurimi i Mbretërve Mag". Mbretërit 
Mag janë të famshëm në mitologjinë kristiane. Mag 
është nga vjen dhe fjala- Magjistarë. Nga këtu dhe 
plotshmëria e titullit- Triptiku i Magjistarëve. Por fjala 

Mag (magjistar) sigurisht që nuk ka kuptimin e sotëm 
të magjistarit. Mag-u i kohnave biblike është dijetari, 
shkencëtari, parashikuesi i mbështetur në dijet e thella 
astronomike, astrologjike, mathematike, shpirtnore, 
filozofike...Bashkim Shehu është një njohës i thellë i 
piktures. Ai e di se në pikturën e Boschit, në paletën e 
mesit, në pikturën kryesore, aty ku tregohet Jozefi dhe 
Shën Maria, që mban në duar Krishtin e sapo lindur, 
pas kurrizit të figurave të planit të parë, pas Magëve 
adhurues të Krishtit foshnje dhe pohues se Krishti i 
lindur është Profeti vertetë, shfaqet një figurë misterioze, 
një nga ato figurat që mund t’i gjesh veç tek Boschi- një 
figurë groteske, gjysëm lakuriq, a më shumë se gjysëm 
lakuriq (pelerina e tij veç se ia zbulon dhe më tepër 
lakuriqsinë)- ligësia e tij lexohet tek sytë dhe shprehja 
e paqëndrueshme trupore - ai sheh me zili, urrejtje, 
dinakëri, egërsi..Interpretimi i kësaj figure është ndër më 
të vështirët. Njëri ndër interpretimet më serioze është ay 
interpretim, sipas të cilit burri misterioz, që ka ardhur 
të dëshmojë lindjen e Krishtit, është imposteri, i rremi. 
Është i tronditur nga pamja e profetit te vertetë, sepse 
deri më tash , i shtyrë nga zilia, ligësia, shtysa e së keqes, 
ka kohë që ka lozur rolin e Profetit të rremë. Por është 
dhe i vendosur të vazhdojë të luaj, me çdo mënyrë, me 
energjinë dhe këmbënguljen e së keqes, me dinakërinë 
dhe mjeshtërine aktoreske të së keqes Diabolike, rolin e 
Profetit.

2.

Romani i Bashkim Shehut rrok temen madhore dhe 
tronditëse të Profetërve të rremë në historinë e shekullit 
të XX. Triptiku kërkon një lexim të kujdesshëm dhe një 
lexues të kualifikuar. Duke lexuar me kujdes romanin 
faqe pas faqeje, asosacionet e panumerta, që vijnë pa 
asnjë sforcim të qëllimshëm nga autori, të japin idenë 
se Profetët e rremë janë tre imposterët më të mëdhenj të 
Historisë së Shekullit të XX, duke lënë shtegun e hapur 
për përmendjen dhe interpretimin e mijërave profetë 

të tjerë të rremë të historisë së shkuar a të ardhshëm të 
njerëzimit.

Natyrisht, libri i Bashkim Shehut është një narracion 
fiktiv, dhe jo një libër Historie, Por dhe këtu kemi një 
veçori të krijimtarisë së këtij autori. Bashkim Shehu 
krijon atë që në prozën e shekullit të kaluar është 
quajtur me një term që bashkon “fact” dhe “fiction” – 
“faction”. Është përdorur për Danillo Kishin, një nga 
autorët e shquar bashkëkohorë ballkanik (“Enciklopedia 
e të vdekurve”), por dhe për Truman Kapotin e letersisë 
amerikane. Në letërsinë shqipe kam quajtur me këtë 
term romanin e fundit të shkrimtarit Zija Çela. Bëhet 
fjalë për nisjen e prozës nga faktet e verteta, të cilat 
kthehen, në laboratorin alkimist të shkrimtarit, në një 
fiction tërheqës fantast. Vetë libri i Bashkim Shehut 
kthehet në një libër aq tërheqës, sa duket se vetë realiteti 
ka patur dëshirë ta kopjojë librin.

Triptiku i parë na rrëfen historinë e jetes se Eric 
Lars Jesperseni (Herman Haim Shtajnshnajder), lindur 
në Çeski Krumlov të Bohemisë. Fati i tij është qëndra 
gravitacionale e gjithë librit. Përmes asosacioneve herë 
të afërta e herë të largëta, karakteret e tjera të librit 
tërhiqen si ca planete të panjohur prej magnetizmit që 
posedon me shumicë ky karakter i dhënë mjeshtërisht...

Struktura (megastruktura, kompozicioni i romanit) 
është planifikuar (pjesërisht, sepse nuk mund dhe nuk 
duhej të qe planifikuar në çdo detaj) në mënyrën më 
racionale’ Kështu, historia e jetes se austriakut hebre 
Jespersen lidhet me ca fije asosacionale te padukshme, 
narrative-emocionale, por dhe kuptimore, me fatin e 
Viktor Nikajt, i cili na shfaqet për herë të parë në një 
apartament të Shallvareve të Tiranës (ndonëse historia 
e Jespersenit fillon kronologjikisht nga lindja deri 
tek vdekja, ndersa ajo e Viktorit nga Vdekja -Vrasja, 
vetevrasja nga vetvetja e vet, nga hija- deri tek fillimi i 
studimeve në Moskë). Blloku i tretë i Madh, historia e 
Ambasadorit Fu Uei dhe sidomos historia e Lin Biaos, 
më duket se ka mbetur paksa me i fragmentarizuar me 
terësinë e romanit, megjithë mjeshtërinë e narracionit 
të lidhjeve misterioze të Fu Ueit, deri te strukturat e 
mevonshme te Nazizmit…

Romani arrinë apeksin e vet në përshkrimin e 
jetës së Viktor Nikës në Moskë dhe me atë historinë e 
jashtëzakonshme të dyzimit- takimi me vetvehten e së 
ardhmes- bisedat dhe dialogjet ( dialog që është në të 
vertet monolog dhe dialog njëherësh)- e gjithë historia 
e Moskës, është dhe pjesa më e strukturuar dhe më e 
bukur e gjithë librit, aq sa të duket se Dostojevski, H. 
G. Wells dhe George Orwell janë bashkuar për një çast 
fatlum njëherësh!

I gjithe libri është shkruar me një Kulturë autoritare-
me një saktësi stilistikore dhe gjuhësore. Mund të lexohet 
si një roman klasik realist, ngase personazhet e librit 
janë njerëz real, mund të lexohet si një thriller, apo si një 
libër post-modernist, mund të lexohet si një libër fantast 
(bota e magjistarëve), madje dhe si një libër historik- kjo 
shumëplanësi shtresash veçse flet në të mirën e librit. 
Romani është i planeve të hapura. Pyetjes se kush janë 
Profetët e rremë në këtë liber- Hitleri, Stalini, Mao, apo 
dhe ay messiah i rremë i Hebrenjëve, Shabbetai Tzavi, 
që vdiq në qytetin shqiptar të Ulqinit dhe që arriti të 
kërcënojë autoritetin rabbinikal në Europë dhe në Lindje 
e Mesme me aventurat e veta fashinante? Apo profetët 
modern të kohnave të sotëm? Apo profetët e rremë që do 
të vijnë? Po ashtu, tinzare, me atë ngërdheshjen groteske 
dhe hakmarrëse të pikturës së Boschit?

Kësaj pyetje mund t’i përgjigjet vetë autori, me atë 
shënimin e vet, teksa e paralajmëron lexuesin se libri i tij 
nuk shpjegon, dhe se vetë Lidhja më thelbësore mbetet 
gjithnjë e padukshme dhe ndoshta e pathënë.

PROFETË TË RREMË DHE 
LETËRSI TË VËRTETË

(romani 'Triptiku i magjistarëve", i Bashkim Shehut)

nga Rudolf MARKU
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-nga ditari i Martin Cukut-

vijon nga numri i kaluar

Virusi më 
përndjekë, por unë 
jam ma i shpejtë.

53. Sipas Abdelkabirit, në arabisht 
coronavirusit i thonë يجاتلا سوريفلا  

ose alfayrus alttaji ba me e deshifru në alphabet 
latin. Kurse në gjuhën nanë të Aminatës na i 
thoshin కరోనా Unë e kam shumë të vështirë me 
i mbajtë mend të dyja variantet, por shyqyr që 
kur të shkojmë në Shqipni, tash mësojnë të gjithë 
shqipen e kështu ka me qenë shumë e thjeshtë 
kjo punë. Dhe duke mendu këto sende, vuna re 
se më janë rritë shumë thonjtë, sidomos ato të 
kambëve. Mos ndoshta i rrit e ecuna? 
 

54. Me grupin e parë e kam nisë me 
fjalëshpejta të thjeshta, si p.sh.: Një 

thesaxhi shet thes, del në shesh e thes nuk shet, 
o ti thesaxhi që del në shesh e thes nuk shet, a 
s’ma shet mu një thes? Kurse me grupin e dytë 
kam nisë me një edhe ma të thjeshtë: Hip e zbrit 
në maje të vidhit, piva ujë në majë të pipëz së 
vidhit. Kjo që i kam mësu grupit të dytë, i pëlqen 
shumë Abdelkabirit, ndërkohë që Don Tarcisio ka 
ndeshë në vështirësi. 

55. Kot sa për muhabet e pyeta Don Tarcision 
se a na ka mbetë edhe shumë rrugë me 

ba. Kena edhe dy javë me arritë deri në Otranto, 
tha ai. Nëse nuk na kap policia, kuptohet. Aty, 
me ndihmë të Zotit, do gjejmë një skaf, që do na 
çojë ilegalisht në Shqipni. Prandaj duhet kohë. 
Kërkohet durim… edhe ca të shkoquna, tha ai 
duke fërku gishtin tregus me gishtin e madh. Mos 
i fërko shumën se po infekton gishtat me njani-
tjetrin, desha t’i them, por e lash atë muhabet. 

56. U teshtit Giacinto dhe na shpërndau 
të gjithëve, si me pasë qenë miza mbi 

gojën e tij. Nga forca shtytëse, Beatrix ndrydhi 
kambën. Kush rri e pret tani derisa t’ia fërkojë 
Don Tarcisio! Seç kanë edhe një mut zakoni, që 
shkojnë e fshihen mbas do shkurreve për tu fërku, 
me pretekstin se po na rujnë ne të tjerëve nga 
alfayrus alttaji, siç i thotë Abdelkabiri. 

57. Sot, më datë 17 mars 2020, seç ka dalë 
një ditë e mrekullushme. Marsi apo 

Marsakeqi, siç i thoshte nanababe, tash e thyen 
qafen. E mori teposhten. Shoh të tjerët që po 
përtojnë të çohen prej gjumi. Po kënaqen se si 
dielli po ua lëpin fëtyrën. Vetëm Giacinto asht në 
kambë. Ka ndezë një zjarr të mirë dhe po gatun. 
I shkreti, po mbaron nga djersa, se, nga frika 
mos teshtitet mbi kazan të makaronave, e kemi 
shtërngu të mbajë katër maska njana mbi tjetrën.

58. Ose e kanë fajin vitaminat C që na jep me 
pi Giacinto çdo mjes, ose na ka hy dreqi 

në bark, nuk di, por na ka plasë një uri e papame. 
Merreni me mend që kemi hy natën me i vjellë 
kantinën një katundarit italian, se nuk iu delte 
ndryshe. Calixto, ky marksisti, hynte nëpërmjet 
një vrime që kishte hapë në mur, kurse Don 
Tarcisio runte te shtegu, që të mos na zinte kush. 
Dy kofshë proshutë, një rrotë djathi kaçkavall, 
katër kavanoza me turshi, gjashtë metër sallam 
dhe tetë bukë. Aminata vodhi edhe shtatë vargje 
më hudra.      

59. Kam frikë se edhe kësaj here ma kanë 
futë. Mu më kanë vu kraheqafë, si të 

ishin gjerdanë fishekësh, gjashtë metër sallam 
dhe më kanë dhanë në të dy krahët dy kofshët e 
proshutave. Shkurt muhabeti, më kanë rrasë me 
mbajtë të gjitha produktet e derrit. Për vete kanë 
mbajtë të tjerat: Abdelkabirit i kanë dhanë rrotën 
e djathit kaçkavall. Aminata ka hedhe kraheqafë 
vargjet me hudra. Calixos, marksistit, i kanë vu 
në shpinë thesin me tetë bukë. Beatrix me Carin 
mbajnë nga dy kavanoza me turshi secila. Dhe 
së fundmi, Giacinto mban vitaminat C dhe Don 
Tarcisio busullën. Zoti e baftë mirë, se mbarova. 

60. Mesa shoh, edhe Abdelkabirit i ka taku e 
randë rrota e djathit. Rri tanë kohën duke 

ia ngulë dhambët, për me mujtë me e lehtësu 
sadopak veten, por nuk ia del. I ka qëllu edhe 
shumë i krypun. I kam thanë mos ha shumë, se 
tash po kërkon ujë e s’kena ku me ta gjetë. Por 

më kot. Dhe, ndërkohë që ne po shkatërrohemi 
prej peshave, Giacinto zgjidh me za të naltë 
fjalëkryqet e një gazete, që e ka marrë me vete 
qysh kur ka pasë vjedhë farmacinë. 

61. Dhe doli tamam ashtu si ma kishte marrë 
mendja. Të nesërmen, të gjithë u gdhimë 

kaps. Të shpërndamë ashtu mbas do trungje 
pemësh, u dëgjonte si një kompleks muzikor 
bashkëkohor një si farë kantate e zhytun në 
sordinë të thellë e që ekzekutohej a capella, pa 
orkestër e pa dirigjent. 

62. Siç duket, ose dy shalët e proshutave 
që mbaja ndën sqetulla, ose sallami që 

kisha krah e qafë, ose të dyja bashkë, kishin pasë 
qëllu aq shumë aromatike, saqë ndryshe nuk 
mund ta shpjegoj faktin sesi mu versulën një tufë 
qejsh, që dreqi e di se nga dolën. Unë fugova sa 
munda, derisa rash në një kanal. Pak para se me 
ra në kanal, lëshova në fillim njanën proshutë në 
tokë dhe, mbas dy metrash, edhe tjetrën. Për fat, 
sallami shpëtoi.      

63. Kemi arritë mbi një majë kodre prej nga 
shihet qartë Otranto. Atje poshtë asht 

një vend që thirret Torre dell’Orso. Me këtë rast, 
na kanë Rilindë të gjithëve shpresat. Pse jemi 
të copëtum nga kambët, kjo nuk do të thotë se 
jemi të sakatum edhe nga shpresat. Simbas Don 
Tarcisios, na duhen vetëm 16 kilometra për të 
arritë në Otranto dhe pastaj edhe 9 të tjera për të 
sosë në destinacion, në Porto Badisco, prej nga, 
me shpresë të Zotit, do gjejmë një skaf që do na 
çojë në Shqipni. Amen!  

64.Gjatë natës Beatriz ka pasë një rrupulli 
mendimesh disfatiste. Tamam në ditën 

e fundit të udhëtimit tonë në kambë, ajo ka 
vendosë të ndahet nga grupi. Më pëlqen ma mirë 
të karantinohem këtu në Italinë e Jugut, sesa të 
jem e lirë në Shqipni, ka thanë ajo. Më vjen keq, 
sepse, veç tjerash, kishte përparu shumë mirë 
edhe në shqip. Ishte e vetmja që e thoshte pa 
gabime fjalëshpejten: Polli pula e Lleshit mu në 
kaçile të leshit. Kështu që tash kemi mbetë Don 
Tarcisio, Giacinto, Calixo, Abdelkabiri, Aminata 
me Carin dhe unë, tamam sa një ekip hendbolli.

65. Mino asht shkurtim i emrit Beniamino. 
Një shulak me fraza të zgjedhuna. Kishte 

një farë kontradikte midis pamjes dhe mënyrës 
sesi ai artikulonte. Kësisoj që u morën vesh shumë 
shejt me Don Tarcision. 500 euro për krye dhe për 
me na nxjerr deri në Karaburun. Ndjehet një farë 
frike te ekipi. Gomonja duket mjaft e vogël dhe e 
parahatshme për me mbajtë tetë vetë. Veç tjerash, 
këtu asht e pamundun të rujmë edhe distancën 
e rekomandushme. Vë re se edhe Caridad është 
e lëkundun. I duken shumë 500 euro, ndaj dhe i 
pëshpërit Calixos në vesh se do të kthehet e të 
bashkohet edhe njëherë me shoqen e vet, Beatrix. 
Mirëpo Don Tarcisio i shkel synin, në shenjë se do 
t’ia pagujë ai. 

66. Abdelkabiri, i rritun nëpër shkretina të 
Afrikës, aq shumë u tremb kur po hypnim 

në skaf, sa që e hodhi në det atë treçerek rrote 
djathi kaçkavall që na kishte mbetë. Mu desh të 
lëshohem vrik me not dhe, ashtu duke u zhytë, e 
kapa dhe e nxora. Gjynahi i Zotit me na ikë mezja 
ashtu! Tashti, ai pak i krypun prej vetes ishte, dhe 
pak e krypi uji i detit, sa u ba gati i pahangshëm. 
Dhe këtu po më jepet rasti t’ju them se notin e 
pata mësu kur pata kenë ushtar në marinë. 

STEFAN
ÇAPALIKU
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Kështu si djathin, më patën hedhë edhe mu në ujë 
ditën e parë që arrita në Pashaliman. 

67. Ra nata. Po gdhin 20 Marsi 2020. 
Ndërkohë që kemi hypë të gjithë e kemi 

zanë vend, Mino ndez motorat. Giacinto merr 
të flasë dicka, veç një dallgë vjen dhe i përplaset 
turinjve dhe e ban mut krejt, bashkë me gazetën 
e fjalëkryqeve. Aminata i asht ngjeshë mbas trupi 
Abdelkabirit. Calixo me Caridad janë bashkë. Unë 
me Don Tarcision gjithashtu. Nuk e di pse kam 
përshtypjen se Calixo, ky marksisti, asht edhe 
pederast. U nisëm! 

68. Më duket se don Tarcisio i ka dhanë 
Minos vetëm gjysmën e pareve. Gjysmën 

tjetër do t’ia japë kur të arrijmë. Po sikur, prite 
Zot, të mos arrijmë?! Çfarë do bahet me gjysmën 
tjetër?! Pyeta Abdilkabirin për këtë dhe ai më 
tha që, sikur të mos arrijmë, le t’i marrim ne. Më 
bani lamsh. Me siguri që e ka fajin italishtja ime. 
Desha t’ia përkthej në shqip, me shpresën se mos 
ai tashmë di shqipen ma mirë se italishten, por 

s’ia dola, se pikërisht në atë kohë Aminata i volli 
në prehën. 

69. Drita na gjeti krejt afër brigjeve 
shqiptare. Dukeshin qartë vargmalet e 

rivierës. Ishim me të vertetë afër. Skafi tashma 
kishte hy midis Karaburunit dhe Sazanit dhe po 
drejtohej për nga shpella e Haxhi Aliut. Tamam 
atëhere Don Tarcisios i hynë në celular valët e 
6+1 Vlora Television. Na e perkthe se çfarë thotë, 
më tha ai dhe ma la telefonin në dorë. Një burrë 
i gjatë dhe me mjekër po jepte lajmet. Unë arrita 
vetëm të marr vesh se nga nesër, në orën 13.00, e 
deri të hënën, në orën 05.00, do të jetë gjithçka e 
mbyllun. Mos, thashë me vete, u dhje puna edhe 
këtu. 

70. Me ta marrë vesh këtë lajm Giacinto 
dhe Caridad u hodhën dhe thanë se do 

ktheheshin. Giacinto dhe Caridad u panë sy më 
sy dhe, atypëraty, burri zgjidhi qesen dhe i dha në 
dorë Minos edhe njëmijë euro për t’i kthy mbrapsht 
në Itali. Jo more zotni, s’asht punë kjo, ma mirë 

rri rojtar pyjesh në Itali, sesa të karantinohem në 
Shqipni, hajde e dashtun! Këto pakashumë ishin 
fjalët e Giacintos përpara se skafi të na linte ne të 
tjerëve në breg dhe të merrte rrugën e kthimit. O 
Zot, sa bukur! Mino dukej si gondolier dhe çifti 
në kiç si të ishin në muj mjalti. Ndërkohë Don 
Tarcisio, Calixo, Aminata, Abdelkabiri dhe unë, 
mbetëm në tokë. Pesë vetë. Tamam për një ekip 
basketbolli. 

71. Nuk e di a kanë me më njoftë gruja 
me djalin kur t’i takoj. Jam ba në hall. 

Kambët më kanë mbaru krejt. Mandej jam ba 
edhe pa u qethë e me mjekër të gjatë. Shkurt, 
me u shti frikën robve. Djali asht ba dhjetë vjeç. 
Pati lindë tre ditë para se të ikja unë. Por, para së 
gjithash, më duhet me u dalë zot këtyne robve që 
kam marrë me vete. Më duhet me i çu të paktën 
deri në Tiranë. Don Tarcision me e dorëzu te 
Arqipeshkvi, Calixon te ky Ceka që punon te 
Minstria e Jashtme, Aminaten te ndojë klub nate 
në Laprakë, dhe Abdelkabirin me e pasë mik te 
shpija, derisa të marrë rrugë edhe puna e tij.

72. Oooo, çfarë mrekullie, thanë të dy 
menjëherë, si Aminata e si Alkabiri, kur 

na çun kambët në lungomaren e Vlonës. Vetëm 
ne të pestë në lungomare. Askush tjetër. S’po 
kuptoja asgja. S’e kisha mendu Shqipninë kaq 
të qetë, tha Don Tarcisio, edhe ditë e dielë, pale. 
Vetëm Calixto paraqitej nervoz, tek shikonte 
rreshtin e pallateve që niste andej nga Uji i Ftohtë 
e përfundonte në qytet. Me sa duket kishte pritë 
një pejsazh thellësisht komunist. Këtu kapitalizmi 
me gjithfarë formash paska dhanë rezultatet e 
veta të shëmtume, mendoi ai me vete. Edhe unë 
po çuditesha. Nuk kisha qenë në Vlonë që para 
dhjetë vitesh, që atëhere kur morëm ilegalisht 
gomonen për të dalë matanë. 

73. Tani, imagjinojeni vetë: Aminata e varun 
në sup të Abdelkabirit nga rraskapitja, 

tundej e përkundej pa kuptim. Një zezake e veshun 
me një fustan të kuq e të dalë boje, si të ishte 
flamuri ynë kombëtar, mbështetë në një shkop të 
hollë e të përkulshëm. Unë me një palë kambale 
pa lidhësa, tuta të grisuna copë-copë nga të 
fjetunit dokudo, mjekër dhe flokë të gjatë. Calixo 
me një sombrero në krye dhe thujse lakuriq. Don 
Tarcisio me një kryq të madh druni, që e mbante 
si të ishte duke udhëheqë ndonjë procession. 
Pra, ne të pestë në lungomaren e Vlonës, ditën 
e Sulltan Novruzit, me 22 Mars 2020. Si duket, 
kjo skenë iu duk shenjë e madhe serbezllëku një 
njësiti ushtarak lab, që paskësh qenë aty mënjanë, 
saqë, pa një pa dy dhe pa na dhanë asnjë sinjal 
parandalus, na hodhën turinjve disa shtëllunga 
gazi lotsjellës. Na u duk se gjithçka mbaroi. 

74. Kur hapa sytë, gjendesha në një dhomë 
të madhe, shtri në një krevat spitali. 

S’po kuptoja asgja. Ngrihem dhe vërej se jemi të 
gjithë, përveç Aminatës. Pra, kemi mbetë katër. 
Aminatën me siguri që do ta kenë çu te spitali i 
grave, në maternitet. Të gjithë flenë si të vdekun. 
Mu më vjen të shkoj në banjo. Ngrihem dhe 
nisem me dalë në korridor. Dhoma jonë paska 
katër krevate. Sa dal në korridor, ndeshem me një 
burrë tullac, pa asnjë dhamb në gojë, pa maskë, 
që reciton me za të naltë poezinë Anës lumenjve. 
Situatë e trishtë. Sa hy në banjo, më pushton e 
djeguna e syve prej taftit të shurrës. Sinqerisht, 
nuk di ku dhe pse jam. 

(vijon në mumrin e ardhshëm)
/©/stefan /çapaliku/tiranë/mars/2020/
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MINIATURA
nga Ridvan Dibra

BARI ARTIFICIAL

Më këshillojnë ta heq barin natyral e të egër në 
oborrin para shpisë dhe në vend të tij të mbjell bar 
të ri, artificial.

“Ashtë i mrekullueshëm dhe i kandshëm për 
synin!  Si qilim persian, uniform gjithandej, tapet 
i vërtetë...”, shprehet plot entuziazëm këshilluesi 
i parë.

“E ke vazhdimisht nën kontroll: e korr dhe e 
manipulon kur të duesh e si të duesh...”, kambëngul 
këshilluesi i dytë.

“Nëse të mërzitet, e ke të lehtë me ia hedhë 
përsipër shtresën e betontë: nuk të bën kurrfarë 
rezistence...”, arsyeton në perspektivë këshilluesi 
i tretë.

Unë, pasi hezitoj për do kohë, i dorëzohem 
ma në fund vullnetit të shumicës.  Zgjedh farën 
ma të mirë (domethanë ma të shtrenjtën), 
marr bahçevanin ma të zot (domethanë ma të 
kushtueshmin) dhe vetë tërhiqem në pritje.

Pas dy - tri javësh ndodh mrekullia: bari i ri nis 
e mugullon gjithandej: i njëjtë e i njëtrajtshëm: si 
një tufë me binjakë të panumërt.

Kurse mbas një muaji bari i ri asht rritë 
(gjithkund njëlloj, kuptohet) dhe, falë jeshiles së 
theksuar, oborri para shpisë teme ngjason ma 
shumë me një pikturë a fotografi, sesa me një 
oborr real.

Mrekulli për shqisën e të pamit, domethanë 
për synin!

Tashti priten veçse banorët e zakonshëm e të 
përhershëm të oborrit tem: zogjtë, fluturat, bletët, 
krymat, brumbujt, akrepat, rrajzat, zhuzhakët... e 
lloj - lloj gjallesash, të cilave nuk ua di emnat. Dhe 
ato nuk vonojnë: asht prag pranvere, koha e tyne.

Dallëndyshet në fillim.  Me siguri, ashtu për 
çdo vit, do ia nisin fill detyrës së tyne: ndërtimit 
të folesë diku në cep të dhomës teme të gjumit.  
Veçse sivjet “pritshmënitë” i kam ma të mëdha: 
shpresoj e besoj që folenë e tyne kanë me e ndërtu 
diku tjetër: te ballkoni i shpisë së re.  Bile, kam 
shenju edhe qoshen e duhun.

Porse ndodh e paprituna: çifti i dallëndysheve 
ban disa harqe përsipër oborrit, sqepon dy-tri herë 
barin e bukur dhe mandej tretet përfundimisht 
në ajri, duke lanë pas do tinguj vajtues.  Njëjtë 
ndodh edhe me zogjtë e tjerë.  Sillen për pak kohë 
të trembun - thua se ndodhen mbi një zonë plot 
helme - dhe mandej treten larg, në qiell.  Kurse 
fluturat guxojnë e ulen.  Por vetëm për pak çaste.  
Se mandej rrahin krahët me alarm e ikin s’di se 
ku.  Njëjtë edhe me insektet lloj-lloj.  Më parë 
largohen, se vijnë.     

Gjithçka e gjallë, me shpirt e me frymë, i druhet 
si mortjes barit të ri, barit artificial.

Dhe vjen një ditë kur oborri para shpisë teme 
ngjason me shkretinën.

Një shkretinë e gjelbër,
uniforme,
e njëtrajtshme,

kaq e kandshme për synin.
Njeriu modern.

NJË PLASË 

Qysh në takimin e parë konstatuan të 
mrekulluar se shijet e kërkesat u puqeshin në 
gjithçka.

Librat e autorët që pëlqenin;
ngjyrat e format;
ritmet e këngët;
miqtë e mikeshat;
baret e klubet;
ushqimet e gatimet...
gjithçka.
Të lindur për njëri-tjetrin!
“Si dy gjysmat e një molle, të cilat bashkohen 

pa lënë shenjë”, kishte thënë djali. 
“Përjashto një plasë të vogël, krejt të vogël, si 

një vijë e hollë”, kishte thënë vajza.
Diku nga fundi i takimit, kishin konstatuar 

duke qeshur se dallonin vetëm në diçka:
Djali i urrente pleqtë (babën e kishte gjallë).
Vajza i adhuronte (baba i kishte vdekur).
“Një plasë e vogël”, kishte qeshur djali.
“Krejt e vogël”, kishte qeshur vajza. 

***

Qenë aq të rinj atëherë dhe s’kishin si ta 
parandienin se ajo plasë do të rritej me kalimin 
e viteve.

Pa pushim. Derisa të bëhej greminë.
Greminë që do përpinte gjithçka. 

Deri edhe dashurinë e tyre.
Si të mos kishte qenë.

VAZO E RRALLË 

Në përvjetorin e pestë të martesës, ai solli në 
shpi një vazo të bukur - blerë prej dikujt diku nga 
Orienti i largët.

Vazoja dukej aq e brishtë dhe delikate, sa 
gruaja pati drojën se mund të thyhej edhe veç me 
shikim; kuptohet, nëse shikimi do të ishte i ashpër 
e përçmues.

Kurse shikimet e burrit ishin përplot dinakëri. 
Edhe si në lojë, i thotë gruas:

“Kujdes vazon! Nëse plasaritet a thyhet, do të 
qe njëlloj si të plasaritej a thyhej dashnia jonë...”

Kaq u desh që gruaja ta shenjtëronte atë vazo. 
Edhe t’i përkushtohej e tëra asaj. Duke harruar 
gjithçka tjetër. Deri edhe vetë burrin. I cili, 
ndoshta, pikërisht këtë kishte dëshiruar.

***
Në përvjetorin e dhjetë, gruaja e mori vazon 

ndër duar dhe, kur u bind se ajo nuk kishte pyetur 
për shikimet – sado të ashpra e përçmuese të 
kishin qenë ato – e përplasi fort për tokë.

Edhe mori frymë thellë.
Si e çliruar prej një pengu të madh.

ME SORRAT

Për çiftin e ri, gjithçka në vilën e re dukej mirë 
e bukur.

Me përjashtim të oborrit përpara i cili, ashtu 
si krejt qyteti, qe i mbushur me sorra gjithë ditën 
e lume.  Sorrat, si krrokatnin me zhurmë e bënin 
rrathë të çrregullt përsipër, uleshin mbi degët e 
pemëve në oborr, duke ngjasuar me ndoca fruta 
të nxira e të pjekura deri në kalbje.

“Shpezë të shpifura!  Ndjellin ters...”, truante e 
ankohej gruaja dhe i kërkonte burrit që ta gjente 
një zgjidhje.  Burri linte punët e veta dhe me gurë 
e britma i trembte “shpezët e shpifura”.  Porse 
pas pak kohësh, sorrat ktheheshin prapë, më të 
shumta e më të zhurmshme.

“Le të rrinë!  Krijesa Perëndie edhe këto...”, 
qeshte e justifikohej burri dhe i kërkonte gruas 
mirëkuptim.

Deri një ditë kur të dy, edhe gruaja, edhe burri, 
u mësuan me sorrat e krrokëritjet e tyre, thua se 
ato kishin qenë përjetësisht aty.  Tamam atë ditë 
burri propozoi që ta nxirrnin jashtë, në oborr, 
kafazin e madh me Pëllumbin brenda; ishte një 
Pëllumb topolak e i bardhë borë dhe të cilin, 
gruaja, në mungesë të fëmijës, e donte më shumë 
se gjithçka tjetër.

“Jo!” kundërshtoi gruaja. “Do ta trembin e 
trishtojnë sorrat e zeza...”.

“Po!” këmbënguli burri.  “Do ta argëtojnë e 
gjallërojnë sorrat e zhurmshme...”.

Gruaja pranoi dhe vetë, duke përkëdhelur 
gjithë kohës me shikim Pëllumbin e saj, e vendosi 
kafazin në oborr.  Për pak çaste, Pëllumbi ndenji 
i tulatur dhe i mbyllur në shenjtërinë e vet 
të bardhë, mandej, sapo dalloi sorrat, nisi të 
përpushej e të çukiste me sqep hekurat e kafazit 
- burg.

“Ia hapim derën e kafazit... le të fluturojë 
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jashtë... si dikur në shpinë e vjetër...”, propozoi jo 
pa drojë burri.

“Por... jashtë janë sorrat... do ta sulmojnë sapo 
ta shohin...”, kundërshtoi jo aq e vendosur gruaja.

“Nuk e besoj.  Duken aq të ngjashme me 
Pëllumbin tonë.  Si prej të njëjtës familje.  Vetëm 
në ngjyrë ndryshojnë”, këmbënguli burri.

“Nuk ndryshojnë vetëm në ngjyrë.  Edhe në 
sjellje, vese e zakone...”

“Ndoshta.  Por unë them ta provojmë...”
Gruaja pranoi dhe vetë, duke përkëdhelur 

gjithë kohës me gishtërinj Pëllumbin e saj, e 
çeli derën e kafazit.  Pëllumbi hezitoi vetëm për 
pak kohë, se mandej, thua se kishte një jetë që e 
priste këtë çast, gugati disa herë, rrahu krahët dhe 
fluturoi drejt sorrave.  Ato e pritën me zhurmë 
e krrokëritje. Disa prej tyre, e rrethuan dhe e 
çukitën gjithandej me sqepat e mprehtë. Pëllumbi 
u rrek të mbrohej.  Ndoca pupla të përgjakura u 
përkundën për pak kohë nëpër ajri, derisa ranë 
përtokë.

“Bëj diçka!” i tha burrit gruaja e përlotur.
“Duro dhe pak!” i tha gruas burri i hutuar.
Pëllumbi rezistoi si mundi e sa mundi dhe 

mandej, pasi lëshoi do klithma të pazakonta për 
natyrën e tij, fluturoi drejt kafazit.  Porse nuk hyri 
brenda.  Qëndroi përsipër tij.  Si u mor për pak 
kohë me plagët e veta, fluturoi prapë drejt sorrave.  
Prapë e pritën me zhurmë e çukitje.  Prapë 
rezistencë e pendë të përgjakura.  Prapë kthim 
mbrapa mbi kafaz, zbutje të plagëve e fluturim 
drejt sorrave.  Disa herë kështu.

Derisa erdhi një çast kur u duk se sorrat e 
pranuan Pëllumbin: jo se u dëshmuan dhe aq 
miqësore me të, por nuk e çukitën ma.    

***

Pas disa kohësh, puplat e Pëllumbit nisën të 
irnosen; derisa u bënë të zeza krejt.

Kthetrat iu rritën dhe sqepi iu mpreh.

PARABOLA E TERRIT

- Zotëri, ai ka gënjyer.
“T’i shkulet gjuha!” 
- Zotëri, ai ka vjedhur. 
 “T’i priten duart!” 
- Zotëri, ai ka përdhunuar.
“Të tridhet!” 
- Zotëri, ai ka thënë të Vërtetën.
“Të sajohen dhe njëqind të vërteta të tjera!”

PËRTEJ MURIT

Ata dy mbërritën në hotelin përballë detit 
dhe fill, ende pa e këqyrur dhomën e tyre, ashtu 
siç kishin bërë rregullisht në këto dhjetë vitet e 
fundit, zunë vend në verandën e madhe, para së 
cilës shpalosej një pamje magjepsëse e gjithherë 
e ndryshme.  Me siguri, falë detit e që s’ishte kurrë 
i njëjti.  Si zakonisht në këto dhjetë vitet e fundit, 
porositën kafet dhe po si zakonisht burri u rrek 
t’i përgjigjej sadopak entuziazmit të gruas për 
gjithçka shihte e përjetonte përballë.  (“Rutina, po 
aq sa e shkatërron një lidhje, po aq e mban gjallë 
atë”, përsëriste burri shpesh”)

Sapo mbërritën kafet, në tavolinën ngjitur 
erdhi e u ul një çift tjetër.  Më të rinj dukeshin.  
Djali ishte i zymtë, kurse vajza bionde.  Çifti i 

sapo mbërritur ia ktheu shpinën detit dhe të dy, 
djali e vajza, ndenjën për shumë kohë në heshtje.  
Kurse burri e gruaja flisnin e komentonin pa 
pushim çdo nuancë të re atje para verandës.  Deri 
një çast kur gruaja, krejt papritur, i ndërpreu 
komentet entuziaste, afroi fytyrën pranë burrit 
dhe pëshpëriti:

“I njeh këta dy afër nesh?”
“Jo”, tha burri, duke këqyrur me bisht të syrit 

nga çifti pranë.
“As bionden?”
“As atë”.
“Shihe edhe njëherë.  Mund ta kesh pasur 

studente...”
“Ndoshta... por nuk më kujtohet...”
“Shihe edhe njëherë!”
“Pse u dashka?...”
“Shihi, të lutem!  Sepse ata dy na urrejnë... 

biondja sidomos...”
Burri hodhi një shikim më të vëmendshëm nga 

çifti pranë dhe sakaq u drodh - si t’i kishin hedhur 
ujë të ftohtë përsipër: ata të dy, biondja sidomos!, 
po këqyrnin plot urrejtje.  Urrejtja e tyre shfaqej 
hapur, lakuriq, paturpësisht.  Burri i bëri prapë 
apel kujtesës, por më kot: ata dy pranë ishin krejt 
të panjohur për të.

“Ndoshta nuk e kanë me ne, por me librat e 
mi”, u rrek të bënte humor burri.  Por gruaja nuk 
qeshi.  Kërkoi të ngriheshin që aty e të mbylleshin 

në dhomën e tyre.  Fill pas tyre, u ngrit edhe çifti 
pranë.         

Ndodhi ajo ë cilës burri i druhej: dhomat i 
kishin krejt ngjitur...

... Sapo të shtriheshin, si zakonisht, do t’i vinte 
radha seancës seksuale.

Burri tha se ndihej i lodhur.
Gruaja do të justifikohej me mungesën e 

dëshirës.
Të nesërmen, aspak si zakonisht, do të 

zgjoheshin larg njëri - tjetrit, secili në cepin e vet 
të shtratit.

“Si fjete?”, pyeti burri.
“Keq”, tha gruaja.  “Gjithë ëndrra e makthe.  Si 

mund të flesh e qetë, kur e di që diku pranë, përtej 
murit, është dikush që të urren për vdekje?  Qoftë 
edhe pa shkak...  Po ti, si fjete?”

“Njëjtë edhe unë”.
Burri, me vesin e përhershëm të shkrimtarit, 

deshi të shtonte se “ndjesi të tilla duhej të 
provonte edhe ai popull që ishte i detyruar të 
jetonte, punonte e ëndërronte pranë një armiku 
të përhershëm dhe urrejtjes së tij...”.

Por nuk foli.

Patetikën e përgjithësimet nuk i pëlqente dhe 
aq fort.

VAJZA DHE DETI

Çdo përpjekje për të përfituar diçka prej saj, 
konsiderohej kauzë e humbur.

Këtë e kishin provuar gjithë ata që lakmonin 
hiret e shumta të vajzës; por edhe ata të pakët, që 
synonin shpirtin e saj të turbullt.  

“Lodhemi krejt kot”, kishte thënë më në fund 
mëtuesi i parë.  “Ajo bën dashuri veç me Detin.  
Edhe ndihet e plotësuar”.

“Duket sikur i përket një tjetër realiteti”, 
kishte thënë mëtuesi i dytë.  “Edhe sikur vjen prej 
epokash të tjera, të largëta”. 

“Deti është fetish për te, magjik dhe i shenjtë”, 
kishte thënë mëtuesi i tretë.  “E adhuron më 
shumë se secilin prej nesh”.

* * *

Në një muzg të ngrohtë vere, kur Deti qe më i 
paqtë se kurrë, gjetën në Breg trupin e pajetë të 
vajzës.

Dukej si përfundim logjik i një dashurie të 
pamundur.

TRI PIKA HELMI
 
“Ti je diçka e mrekullueshme”.  
“E veçantë”.  
“Krejt ndryshe prej të tjerave”.  
Këto tri (3) fjali ia kishte thënë ai studentes së 

sapoardhur e cila, si pa dashje, qe shkëputur prej 
shoqeve.

(Fjali të rastit, të thëna pa qëllim nga profesori.  
Ose me ndonjë qëllim të largët.  
Ku me e ditë?)
Ajo ishte shtangur.  Sytë i kishin marrë një 

ndriçim të beftë, kurse trazimet përbrenda 
s’përshkruheshin. Dhe fill qe ndier ashtu: e 
veçantë, pa asnjë lidhje me “të tjerat”.

***

Në përfundim të vitit shkollor, ajo studente prej 
së cilës priteshin rezultate të shkëlqyera, kishte 
mbetur thuajse në të gjitha lëndët.

Shumëkush e konsideronte dhe e trajtonte si 
një prostitutë të rëndomtë.

Kurse profesori, po atë vit, ngjiti dhe një tjetër 
shkallë në karrierën e vet akademike.
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Këtë kohë ngujimi të domosdoshëm, po shoh 
gjithandej VIP-a që me biblioteka pas shpatullave 
sugjerojnë tituj nën shoqërinë e të cilëve koha do 
të na kalojë më këndshëm, por thuajse askush nuk 
thotë çka të lexojnë fëmijët. Ndaj, atyre prindërve 
që akoma nuk janë mbytur në qetësimin e fëmijëve 
duke u dhënë celularin në dorë, ju sugjeroj leximin 
e tregimeve për fëmijë të Ocsar Wilde. Njërin syresh, 
përkthyer kur kam qenë katërmbëdhjetë vjeç (dhe 
riparë tani, njëzet) po e botoj këtu, me besimin se do 
të jetë shoqëri më e vlefshme se një ekran i pajetë. 

Andreasi

Çdo pasdite, me t’u kthyer nga shkolla, fëmijët 
shkonin dhe luanin në kopshtin e Gjigandit. Ishte një 
kopësht i madh dhe i këndshëm, shtruar me bar të butë 
ngjyrë jeshil. Këtu – aty mbi bar, lule të bukura ngjanin si 
yje dhe ndanë tyre ishin edhe dymbëdhjetë pemë pjeshke 
që në pranverë shpërthenin në lulka delikate rozë e të 
perlta dhe në vjeshtë pëlcisnin në fruta plot vlerë. Zogjtë 
qëndronin ndër degë dhe këndonin aq ëmbël sa fëmijët 
ndalnin lojën për t’i dëgjuar. “Sa të lumtur jemi këtu!”  
ngazëlleheshin njëri me tjetrin.

Një ditë, Gjigandi u kthye. Kishte pas shkuar të 
vizitonte mikun e tij, katallanin e Kornishit dhe pati 
qëndruar me të për shtatë vjet. Pas shtatë vjetëve në të 
cilët pati thënë gjithë ç’kishte për të thënë, pasi biseda e 
kishte një cak, vendosi të kthehej në kështjellën e tij. Kur 
arriti, pa fëmijët që po luanin në kopësht.

“Çfarë jeni duke bërë këtu?” bërtiti ai me një zë të 
ashpër dhe fëmijët vrapuan menjëherë.

“Kopshti im është kopshti im,” tha Gjigandi, “gjithkush 
mund ta kuptojë këtë dhe nuk do të lejoj askënd të luajë 
këtu me dijeninë time.” Kështu, ai ndërtoi një mur të lartë 
rreth e rrotull tij dhe ngjiti një tabelë paralajmëruese: 

SHKELËSIT DO TË DËNOHEN

Ai ishte një Gjigand shumë egoist.
Të gjorët fëmijë, tani nuk kishin ku të luanin. Provuan 

të luanin në rrugë, por rruga ishte plot pluhur dhe gurë 
të fortë, ndaj nuk e pëlqyen. Bredhnin rrotull murit të 
lartë, pasi u mbaronte mësimi dhe flisnin për kopshtin 
e bukur brenda. “Sa të lumtur kemi qenë aty.” i thonin 
njëri – tjetrit.

Atëherë, pranvera erdhi dhe gjithë vendi u mbulua 
me lulka dhe zogj të vegjël. Veç në kopshtin e Gjigandit 
Egoist vijonte të ishte dimër. Zogjtë nuk shqetësoheshin 
të këndonin sërish aty për sa kohë nuk kishte fëmijë dhe 
pemët harruan të lulëzonin. Një herë, një lule e bukur 
nxori kokën jashtë fijeve të barit, por kur pa tabelën 
njoftuese i erdhi shumë keq për fëmijët dhe rrëshqiti 
sërish brenda tokës e ra të flinte. Të vetmit njerëz të 
kënaqur ishin Dimri dhe Acari. “Pranvera e ka harruar 
këtë kopësht,” gërthisnin, “kështu që ne do të jetojmë këtu 
gjatë gjithë vitit.” Dëbora e mbuloi barin me mantelin 
e saj madhështor e të bardhë dhe Acari i ngjyrosi të 
gjitha pemët me të argjendtë. Pastaj ftuan Erën e Veriut 
të rrinte me to, dhe ajo erdhi. E mbështjellë me gëzof, 
vërshëllente gjithë ditën rreth oborrit sa edhe tymnaja 
u capërlua prej saj. “Ky është një vend i lezetshëm,” tha 
ajo “duhet t’i kërkojmë edhe Breshërit të na vizitojë.” 
Kështu, Breshëri erdhi. Çdo ditë për tri orë, ai rrapëllente 
mbi çatinë e kështjellës, deri kur theu më të shumtën e 
gurëve petashuqë e më pas vraponte rrotull e rrotull 
kopshtit aq shpejt sa mundej. Veshja e tij qe bojëhiri dhe 
frymëmarrja si akull.

“Nuk mund ta kuptoj pse Pranvera ka vonuar kaq 

shumë që të vijë,” tha Gjigandi Egoist kur po ulej në 
dritare e po shihte kopshtin e tij të ftohtë e të bardhë; 
“Shpresoj që moti të ndryshojë.”

Por Pranvera nuk erdhi kurrë; as Vera. Vjeshta dha 
fruta të artë në çdo kopësht, por në kopshtin e Gjigandit 
nuk dha asnjë. “Ai është shumë egoist.” tha ajo. Kështu 
që, aty ishte gjithnjë Dimër dhe Era e Veriut, Breshëri, 
Acari e Dëbora kërcenin mespërmes pemëve.

Një mëngjes, Gjigandi po shtriqej i zgjuar në krevat 
kur dëgjoi pak muzikë të këndshme. Dëgjohej aq e 
ëmbël në veshët e tij, ndaj mendoi se duhet të ishin 
duke kaluar muzikantët e Mbretit. Në të vërtetë ishte 
veç një gushëkuq i vogël që këndonte jashtë dritares, 
por kishte kaluar aq shumë kohë nga hera e fundit kur 
pati dëgjuar një zog të këndonte në kopësht, saqë për të, 
ajo dukej muzika më e bukur në botë. Atëherë Breshëri 
pushoi së kërcyeri mbi kokën e tij, Era e Veriut e pushoi 
vërshëllimën dhe një aromë plot shije erdhi drejt tij mes 
kanatave të hapura. “Besoj se Pranvera më në fund ka 
ardhur!” tha Gjigandi dhe kërceu jashtë shtratit e doli 
për të parë.

Çfarë pa?
Ai pa pamjen më të mrekullueshme. Nëpërmjet një 

vrime në mur, fëmijët qenë zvarritur brenda dhe po 
rrinin në degët e pemëve. Në secilën pemë që mund të 
shihte, ishte një fëmijë i vogël. Dhe pemët ishin shumë të 
gëzuara t’i kishin sërish fëmijët, ndaj e mbuluan vetveten 
me lulka dhe i valëzonin krahët butësisht mbi kokat 
e tyre. Zogjtë iu fluturonin përreth dhe cicërinin me 
gëzim, ndërsa lulet ngrinin shikimin lart përmes barit 
dhe qeshnin. Ishte një skenë e këndshme, veç në një skaj 
vijonte të ishte dimër. Ishte skaji më i largët i kopshtit 
dhe në të po rrinte një djalosh. Ai ishte aq i vogël, sa 
nuk mund të arrinte dot degën e pemës dhe po sillej i 
përhumbur tek qante thekshëm. Pema e gjorë vijonte në 
qetësi të mbulohej nga acari e dëbora, ndërkohë që Era e 
Veriut frynte dhe vërshëllente rreth saj. “Ngjitu djalosh!” 
thoshte Pema dhe i kërruste degët e saj aq poshtë sa 
mundej, por djali ishte tejet vocërrak.

Dhe zemra e Gjigandit shkriu kur e pa. “Sa egoist 
paskam qenë!” tha, “Tani e di pse Pranvera nuk donte të 
vinte. Do ta ngjis djaloshin e gjorë në pemë e më pas, do 
ta rrëzoj murin dhe kopshti im do të jetë gjithmonë kënd 
lojrash për fëmijë.” Atij po i vinte vërtetë shumë keq, për 
çka kishte bërë.

Kështu, ai kujdesshëm u ul poshtë, hapi derën 
kryesore mjaft lehtë dhe doli jashtë në kopësht. Por kur 
fëmijët e panë, u frikësuan shumë dhe u larguan me 
vrap, ndaj kopshti u bë dimër sërish. Vetëm vogëlushi 
nuk vrapoi, ngaqë sytë e tij ishin plot me lot dhe nuk e pa 
Gjigandin teksa po vinte. Gjigandi, vjedhurazi i vajti pas, 
e kapi butësisht me dorë dhe e vendosi majë pemës. Pema 
menjëherë u kthye në lulka, zogjtë erdhën të këndonin 
dhe djaloshi shtriu krahët, ia mblodhi rreth qafës dhe e 

puthi Gjigandin. Dhe fëmijët e tjerë kur panë se Gjigandi 
kishte reshtur së qenuri i lig, vrapuan pas dhe me to 
erdhi Pranvera. “Tani është kopshti juaj, fëmijë!” tha 
Gjigandi që mori një sëpatë të madhe dhe rrëzoi murin. 
Kur njerëzit po shkonin të bënin pazar në dymbëdhjetë, 
gjetën Gjigandin duke luajtur me fëmijët në kopshtin më 
të bukur që u kishin zënë sytë ndonjëherë.

Gjatë gjithë ditës luanin dhe në mbrëmje vinin te 
Gjigandi t’i thonin natën e mirë.

“Po ku është shoqëruesi juaj  i vogël?” tha ai, “Djali që 
hipa mbi pemë?” Gjigandi e donte atë më shumë ngaqë 
e kishte puthur.

“Nuk e dimë,” përgjigjeshin fëmijët, “ai ka ikur larg.”
“Thoni atij të jetë i sigurtë dhe të vijë nesër këtu,” 

tha Gjigandi. Por fëmijët iu përgjigjën se nuk e dinin ku 
jetonte dhe se nuk e kishin parë kurrë më parë. Gjigandi 
u ndje shumë i trishtuar.

Çdo pasdite, pas shkolle, fëmijët vinin dhe luanin me 
Gjigandin. Por djaloshi të cilin Gjigandi e donte nuk u pa 
më kurrë. Gjigandi ishte shumë i sjellshëm me të gjithë 
fëmijët, por zemra i digjej për të parin mik të vogël dhe 
shpesh fliste për të. “Sa do të doja ta shihja!” thoshte.

Vitet kalonin dhe Gjigandi plakej e dobësohej. Ai 
nuk mund të luante më, kështu që ulej në një kolltuk 
të madh, shihte fëmijët në lojërat e tyre dhe adhuronte 
kopshtin. “Kam kaq shumë lule të bukura,” thoshte, “por 
fëmijët janë lulet më të bukura mes të gjithave.”

Një mëngjes dimri, hodhi një sy përtej dritares, 
ndërkohë që po vishej. Tani nuk e urrente Dimrin, 
ngase e dinte se Pranvera thjesht po flinte dhe lulet po 
pushonin.

Befas fërkoi sytë me çudi dhe shikoi e shikoi. 
Sigurisht, ishte një pamje mahnitëse. Në skajin më të 
largët të oborrit ishte një pemë, mbuluar e tëra me lulka 
të këndshme ngjyrë të bardhë. Degët e saj ishin të arta, 
frutat e argjendtë vareshin për poshtë dhe nën to rrinte 
djaloshi që ai donte.

Me gëzim të madh, Gjigandi uli shkallët dhe doli 
jashtë në kopësht. Nxitoi nëpër bar dhe arriti pranë 
fëmijës. Ndërsa afohej, fytyra i bëhej e kuqe prej nervave 
dhe tha “Kush ka guxuar të të plagosë?” Në pëllëmbët e 
fëmijës ishin varrët e dy gozhdëve dhe po ato ishin edhe 
në këmbët e tij të vogla.

“Kush ka guxuar të të plagosë?” gërthiu Gjigandi, “Më 
thuaj dhe do të marr shpatën e madhe e do ta vras!”

“Jo!” iu përgjigj fëmija, “Këto janë plagët e Dashurisë.”
“Kush je ti?” pyeti Gjigandi. Një frikë e çuditshme ra 

mbi të dhe ai u gjunjëzua para djaloshit.
Fëmija i qeshi Gjigandit dhe i tha “Ti një herë më le 

të luaja në kopshtin tënd, sot ti duhet të vish me mua në 
kopshtin tim që është Parajsa.”

Fëmijët vrapuan edhe atë pasdite dhe e gjetën 
Gjigandin të shtrirë pajetë nën pemë, mbuluar i gjithi 
me lulka të bardha.

GJIGANDI 
EGOIST
tregim për fëmijë nga 

Oscar Wilde
Përktheu: Andreas Dushi
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KUFIJTË E 
RRUZULLIT

poezi nga 

Demir Gjergji

     HIJA: 
U lodha, imzot, 

Më tej s’të ndjek dot!

UNAZA

Në shend, në sherr e në vaj, 
Sa udhë, sa net e sa vjet... 
U grisën qëndismat në pajë, 
Mjegull e vellos u tret.

Pas ikjes së shpirtit prej mishit, 
Nga gjithë ç’ishin e ç’kishin, 
Si kryqi mbi shpinën e Krishtit, 
Ndrit ar i unazës rreth gishtit.

LIRIA

Zinxhirësh i zgjidhur, 
La muret e murrmë të qelisë, 
Muzgut, nën yj e mbi yj u nis... 
E prisnin krahë të kaltër dashurish, 
Sërish për ta lidhur.

BISEDË ME SYZE TË ERRËTA

-Hyrje për dramë-

Kaceku i mushkërive frymon në farkë të fjalëve, 
Pejëzat e luajnë zërin në të shtatë notat 
Dhe veshët u bien daulleve për vete... 
Biseda kokolepset lesh-e-greth-e-nyje-nyje,

Sytë nën syze, lart në yje, 
Për qejf të tyre...

Ai-........ 
Ajo- ......

PAS ZJARRIT

Pylli i madh.
Nën bore e hi…!
Savan i bardhë,
Mbi shkrumb të zi!

QIELLI I QYETIT

-Vizatim në pandemi-

Qyteti i qetë nën qelq të qiellit, 
Merr frymë e çmallet me yje. 
Çliruar nga çmendjet, motorët, njerëzit, 
Sheh ëndrra me zota mbi krye.

MEA CULPA

Falmë, o nusepashkë, që të lashë jashtë, 
Mallkim mos më nis, ti lule narcis, 
Mos më bëj fajtor, o vjollcë vajtojcë, 
Që çele në borë, bonjake e gjorë, 
Ndjesë, udhë e gjatë, shkretuar ndajnatë, 
Mos më merr inat, që je fillikat, 
Tani që nuk jam, 
Si atëherë, kur s’isha... 
As Evë, as Adam.

Ndjesë! Ndjesë! Ndjesë! 
Ikjen time në gjenezë, 
Shenjojeni festë!

KTHIMI NË ISHULL

-Merret gegnisht-

Po na vjen nji barkë me rema... 
Krushq a gjamatarë ka mrena? 
S’po jan’ krushq, as gjamatarë, 
Qenkam un’, nji jetë ma parë!

KANTIK +

E ka dhe pak ndriçim kjo ditë, 
Sa për të lexuar Biblën. 
Një fjollë mall nga largësitë, 
Na zgjon kureshtjen për enigmën.

Aq prush e mban në hi kjo vatër, 
Sa zjarrin të na sjellë ndërmend... 
Pa trup në qiell u ngrit një flatër, 
Mbi frymën tonë të hershme rend.

Prej ikjes tënde atë mbrëmje, 
E fsheh një gjurmë gërmadhë e vjeshtës, 
Nga hënë e ngrënë e asaj ëndrre, 
E ka një rreze majë e heshtës.

Ndaj ky ndriçim më shemb në gjunjë, 
Si murg të moçëm shpuar heshte. 
Nga “Këngë e këngëve” ajo gjurmë, 
Merr udhën prapë tek unë në heshtje.

E ka dhe pak ndriçim kjo ditë, 
Sa për të të parë ty në shpirt.

DASHURIA

Deshën, duan e do të duan të gjithë; 
Të metë e të mençëm, të mirë e të ligj. 
Gjithnjë dashuria ka strehë e hapësirë, 
Për skllevër e mbretër, për miq e armiq.

MOS IK, O MUZG!

U duke në mug të muzgut, 
Ende siç ishe: e bukur, 
E lumtur, në shpirt e parrudhur, 
Siç mund të jetë një flutur, 
Në fund të flakës e futur.

...Mos humb, o mug i muzgut!

ORKESTËR NË “FÜR ELIZA”

Fërgëllimë çeliku në fijëza, 
Rrëqethje e dikurshme lëkure, 
Drithërimë në pejëza e pipëza, 
Ndër shenja të heshtura partiture.

Nga zjarret në qiell, rrufetë, stuhitë, 
Resh dritë e shi i butë në mesditë...

Mungesa ngryset në shpirt me muzikë.

SAGË E VOGËL

E ç’je ti, o mik, 
Që vjen të mundësh malin?! 
Gjej një dashuri! Dashuro dhe ik! 
Mbushi mushkëritë me ajrin që të falin.

E ç’je ti, o mik, 
Që rron mbi perënditë?! 
Shkrep në shpirt një xixë, ndiz një zjarr në ngricë, 
Që, pas shuarjes tënde, një grusht prush të ndritë!

GJUETI PEIZAZHESH
-Elegji-

Nga kalendarët dimri u zhduk, 
Pa lënë gjurmë e urnë kund. 
Janarin e urtë dhe shkurtin e butë, 
S’i lanë ta çonin inatin në fund.

Ndër kalendarë marsi po zbret, 
Po kush ta dëshmojë e kush do ta presë? 
Drurët pa shpendë, lulet pa bletë, 
Lumi në shtrat të lëngatës po vdes.

DIMRI I POETIT

“Ç’u zbardhë malet, ç’u zbardhë”*, 
Valle yjesh ngrirë në gjol. 
Shfaqen shpezë e shkojnë radhë, 
Varkë e vjetër fle në mol.

... Ajo erdhi prej së largu, 
Dhe sërish u nis për larg. 
Jazi rrjedh e lë te pragu, 
Kur një rimë e kur një varg.

Fat i ngratë në lëngatë, 
Pleqërisht përmbys mbi fron. 
Fund i fundeve si natë, 
Ndrin mbi majë e nxin në hon.

Në bujtinë, te kthina iks..., 
Kotelja në kurth të gjumit, 
Dremit si një minisfinks,
Në radhë me trofetë e fundit.

 
---------
*) E Lazgushit
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Ekziston pyetja e përbotshme dhe themelore 
e cila na cyt qysh prej se brënda nesh, thellë 
në zemër ndjejmë rrahjet e para ndryshe. Ato 

rrahje të cilat na trandin me forcë dhe papushim drejt 
pasionit dhe dashurisë sublime. Pyetja e cila rrekemi 
ti përgjigjemi herë pas here pa dashur kurrë ti japim 
një përgjigje përfundimtare, të bindur se kjo përgjigje 
nuk ekziston e se çdo tentativë drejt fundit të saj është 
e kotë. Po cila është kjo pyetje që mundon shpirtin 
e çdokujt që rreket të shkruajë qoftë dhe dy rreshta 
krijmtari. Që shkund themelin e ekzistencës qe na e 
mbush jetën me dogma e teori të cilat orientuar nga 
meterializmi, nuk janë aspak motivuese për krijuesit? 
Pyetje të cilën ia drejtojmë vetes pas çdo zhgarravine 
të hedhur në letër? Pse shkruajmë? Cfarë na shtyn 
të shkruajmë? Në moshën njëmbëdhjetë vjeçare, 
atëherë kur nisa të shkruaj vjershat e mija të para, 
përgjigja të cilën i jepja vetes ishte: Shkruaj për të 
rënë në sy të mësuesve dhe për tu bërë i njohur brenda 
rrethit të shkollës dhe gjithashtu për të dalë i pari në 
konkurset e përmuajshme letrare nga të cilat pas 
njëfarë kohe nuk mu lejua të merrja pjesë. Shkaku? 
E fitova për 4 muaj me rradhë dhe nuk kishte më 
kuptim të isha pjesë e tij. Por gjithsesi sërish shkruaja, 
për të shpalosur botën timë fëmijërore. Atë botë të 
madhe por dhe të vështirë në të cilën vuanim dhe 
lumturoheshim duke qëndruar në qoshin e saj, si një 
kokrrizë rërë në shkretëtirën e paanë dhe përvëluese. 
Dhe ashtu shpesh i pushtuar nga ethet e të shkruarit, 
s’kishte natë (zakonisht shkruaja në darkë dhe 
fshehtas, veprim të cilin ma diktonte mentaliteti i asaj 
kohe ku ata që krijonin ishin kryesisht qënie të brishta 
dhe jo të denja për shoqërinë e gjallë) që nuk grisja 
faqe të tëra fletoresh mbushur me vargje dhe rrokje 
herë strikte e herë të lira. I grisja ato vargje të cilat në 
fillim më bindeshin e mandej e humbnin fillin, grisja 
vargjet që i bindeshin numrit të rrokjeve e më pas nuk 
më rimonin. Ose pas shëtitjeve pothuajse me orë të 
tëra nëpër dhomë( imagjino të vish vërdallë për orë të 
tëra në një dhomë tre me tre mbushur me krevate prej 
llastiku, rafte të stërmëdha prej druri jo të latuar me 
dyer të shqyera e të rëna si kocka pleqsh e më një sërë 
objektesh të panevojshme si makina qepëse e prishur 
që shpesh përdorej si tavolinë, një tavolinë e vogël prej 
qelqi ku sipër saj qëndronte prej vitesh një statujë e 
krishtit të kryqëzuar apo ca furka për tjerrje leshi të 
zhytura nën krevate me bishtat e zgjatur që shpesh pa 
e pasur mëndjen thyenim qafën duke u penguar në to) 
e pasi nuk gjeja dot fjalën e duhur që rimonte, ulesha 
dhe me nerva të tendosura grisja të gjithë fletoren 
copë e çikë. Kështu jemi ne, të çmëndur sigurisht dhe 
anormalë. Dhe çdokush që mendon të kundërtën për 
veten, duhet ta dijë që nuk është shkrimtar madje 
guxoj te konstatoj se nuk ka për t’u bërë asnjëherë 
nësë çmenduria e tij nuk arrin caqet gjatë asaj kohë 
të cilën ia kushton shkrimit. Të shkrurarit është një 
akt revolucionar, një akt kryengritjeje i qënies sonë të 
brishtë dhe të vetmuar. Një akt guximi i cili na shtyn 
t’ia përshfaqim botës brendinë tonë nëpërmjet të 
shkruarit. Është kjo mënyra me të cilën ne zgjedhim 
të përfaqësohemi, të komunikojmë dhe të njihemi 
në shoqëri. Të shkruarit është përgjigja e pyetjeve 
që na mundojnë, që na përndjekin. Është qasja jonë 
ndaj çdokujt dhe parashtrimi që ne i bëjmë vetvetes 
para njerëzimit. Është rradha e të treguarit dhe të 
rrëfyerit me qetësi e të gjitha pasojave dhe shkaqeve 
që i sjellin këto pasoja për të cilat në përditshmëri ne 
heshtim dhe duke heshtur, refuzojmë ti themi apo t’i 
komentojmë. Është dora e zgjatur drejt secilit prej 

jush, si formë leje për të thënë e treguar atë çka kurrë 
dhe në asnjë formë tjetër nuk do ta kuptoni. Pra sërish 
lind pyetja pse shkruajmë në këtë botë të sunduar 
nga interesi material? Si shkrimtar i ri e kam dhe unë 
një përgjigje. Përgjigje e cila lindi ditën kur lexova 
një roman dhe pasi e mbylla ndjeja si dreqi që t’lija 
gjithçka pezull, dhe t’ia rifilloja sërish, dhe ashtu bëra. 
E lexova atë roman tre herë me rradhë dhe s’pata 
të ngopur ashtu siç mushkëritë e njeriut kërkojnë 
oksigjenin pas një zhytjeje të gjatë nën ujë. Dhe ajo 
ndjenjë e mrekullueshme të cilën e përjetova pas atij 
leximi u kthye në qëllimin e jetës sime dhe gjithashtu 
në përgjigjen e pyetjes sime se pse shkruaja, për ta 
bërë lexuesin të ndjejë të njëjtën nevojë (e theksoj 
leximi është nevojë mbi dëshirë) të cilën ndjeva unë 
pasi mbylla kapakët e atij romani. Pse pra shkruaj unë 
sot? Shkruaj për të magjepsur lexuesin, shkruaj për të 
mos e lënë vetëm dhe nëpërmjet aktit të vetmuar të 
të shkruarit të sakrifikoj për lumturinë e tij. Shkruaj 
për t’u ndjerë i rëndësishëm, sigurisht. Shkruaj për të 
zbrasur brendine time nga mijëra brenga e përjetime 
të shkuara. Shkruaj për të qënë një pikëtakimi, nyje 
lidhëse e metafizikës dhe reales. Shkruaj për të 
krijuar botën që dua. Atë jo perfekten, absolutisht por 
padyshim atë që unë kam si vizion, ku vuaj si dreqi, 
dashuroj si fëmijë, rrëzohem ngrihem e lumturohem 
në çaste jo të qarte e përsëri vuaj sa herë botës sime 
i nevojiten dramat. Ja përshmbull, në një copëz nga 
romani i ri që kam në dorëshkrim shkruaj kështu - 
“Rrëmbeja vështrime të panjohurish e ndërtoja me ta 
skena madhështore miqësie. Diku në një plazh, rreth 
zjarrit. Tridhjetë apo dyzet veta, të gjithë të qeshur 
e me dëshira të fshehura nën tinguj. Luaja në kitarë, 
ndërkohë një flokëkuqe me lëkurën e brishte e sytë e 
bukur, këndonte diçka si pa zë. Dëfreja si njeriu më i 
lumtur në botë. I gëzohesha jetës teksa ndjeja butësinë 
e saj kuptimplotë. Rehatinë e të qënit i pranuar. Më pas, 
gjithcka shembej. Fytyrat fshiheshin pas udhëve të 
largëta e ndiqnin gjurmët për ku ishin nisur. Ndërkaq 
unë përfundoja duke kafshuar pëllembët. Si masë 
e ngurtë, mbushur me iluzione, shpirti më zbrazej 
mbi imazhe të turbullta, mbi kitarë, rërë. Mbi lekurën 
e brishtë, mbi sytë e kaltër të imagjinuar. Gjithcka 
thërrmohej mbi dëshpërim” Dua të them se, ja për 
këto shkruaj, për të arritur atje ku nuk mundem dot 
ndryshe. Shkruaj për të sistemuar në kujtesë,gjithë ato 
vite mes kohërash të rremujta. Shkruaj për ti dhënë 
drejtimim e duhur, jetës sime dhe për t’i dhënë asaj një 
kuptim. Shkruaj sepse të krijosh, të njeh me njerëz të 
mrekullueshëm. Njerëz me të cilët të bashkon ideali i të 
krijuarit, njerëz me të cilët na bashkojnë kokat tona të 
zgjatura në ajër mes mendimesh dhe figurash letrare 
të jashtëzakonshme. Sepse brënda botës së letërsisë, 
edhe zhgënjimet janë si një tregim i shkurtër. Shkruaj 
sepse kam tre botë brënda vetes që presin të dalin në 
dritë. Shkruaj pasi metaforat e mija nga mënyra sesi i 
krijoj, shpesh më ngjajnë me një balerinë që në majë 
të gishtave ecën mbi një litar ku mjafton një fjalë e 
vënë gabim e gjithçka prishet. Kjo më ndodh sa herë 
frymëzimi e mund arsyen e në gjendje hipnoze, dora 
shkruan komanduar nga zemra. Një fije e hollë ndan 
madhêshtinë nga patetitizmi, letërsinë nga zhargoni 
i përditshëm  dhe unë shkruaj pikërisht për të mos e 
lejuar këtë. Shkruaj sepse fundja, e ndjej se nuk di të 
bëj asgjë tjetér më mirë e mes jetë-vdekjes shpirtërore 
në këtë botë të ngurtë, unë vetëm kur shkruaj, arrij të 
ndjej se po jetoj, se jam i gjallë.

Pse shkruaj? 
(Tentativë për të gjetur një përgjigje nga 

një shkrimtar në tentativë)

nga Liridon Mulaj

ËNDRRA E 
PERANDORIT

tregim nga 

Ndue Ukaj

Të gjithë frikësohen nga ëndrrat dhe për këtë u 
binda kur dëgjova për një perandor të madh, 
që s’i përkiste kohëve shumë të largëta dhe 
as shumë të reja, të cilit një ëndërr ia kishte 

copëtuar zemrën aq shumë sa që e kishte çuar drejt 
vdekjes.  Krejt kjo kishte ndodhur në një prill të ftohtë 
që s’mbahej mend nga njeri i gjallë dhe në një ditë kur 
perandori kishte mbetur i vetëm në shtëpi.  

Njerëzit - as atëherë dhe as sot - nuk mund të besonin 
se perandori, njeri shumë i fuqishëm, para të cilit 
përulen i madhe dhe i vogël, mund të mbetej qyqe vetëm 
në pallatin perandorak, por ja që një gjë e tillë kishte 
ndodhë dhe ajo natë për të u kthye në natë mizore.  

Atëbotë, në vend bëheshin aktivitet për të shënuar 
njëzetvjetorin e pushtetit të tij fuqiplotë, lavdia e të cilit, 
thuhej me zë të lartë, ishte përjetësuar kudo. 

Ishte pranverë dhe ditët ishin shumtë të ftohta, por 
për këtë s’fliste askush. Në të kundërtën, njerëzit kishin 
një shqetësim mizor dhe flisnin vetëm për lavdi, pas së 
cilës ngarendnin turma pafund. Meqë ishte vit jubilar, 
perandori qe bërë më dorëlirë dhe mirënjohjet e dekoratat 
i shpërndante me lehtësi. Dhe të paktë ishin ata që donin 
të mbetnin pa një të tillë dhe kushdo nuk ngarende pas 
lavdisë, nuk shihej mirë në sytë e të tjerëve. Madje, kjo 
kishte bërë që dikush atë pranverë ta pagëzonte si  stina 
e dekoratave, por kishte edhe të tillë, të paktë, që thoshin 
se kjo ishte stina e mizorive.  Me siguri - ato dite ishte 
shumë vështirë të rezistoje kundrejt euforisë së lavdisë, 
ndaj pak kush donte të rrinte mënjana dhe të mos bëhej 
hisedarë në ato që quheshin merita historike për vendin. 
Me siguri, aty këtu kishte edhe të tillë, që mezi prisnin të 
kryenin punët e tyre dhe të çliroheshin nga njëzet vitet e 
kaluara. Të tillët, të përkorë, shkonin në shtëpi, mbyllnin 
dyert e dritaret dhe fluturonin në mbretërinë e gjumit, 
të vetmen vend ku sytë e tyre mund të ëndërronin ç’të 
donin. 

Gjysmë pranvere e shkalafendur - tha i mërzitur me 
motin e mjegullt - zyrtari i dytë i lartë në pushtetin e 
perandorit, teksa shëtiste bashkë me të nëpër kopsht. 
Vërtet, pranvera kishte ardhur, por njerëzit dhe toka nuk 
ishin ngrohur, kurse malet përreth ishin të mbuluara me 
borë dhe lulet çelnin me shumë zor nëpër acar e mbetje 
dimërore.  

Atë ditë qielli ishte i kthjelltë, por dielli qe me thumba 
dhe kur u mbyt pas kodrave dhe vendin ia la errësirës, 
askush s’ u mërzit për të. 

Dita kaloi plot zhurmë dhe në mbrëmje punët u 
ngatërruan, kështu që, perandori mbeti krejt i vetëm në 
pallatin e madh, të cilën, natyrisht e ruanin roje të porta 
e jashtëm dhe dy të tjerë, më të besueshëm, te hyrja e 
brendshme.  Gruaja e tij dhe dy fëmijët kishin shkuar në 
një festë familjare, në një qytet të largët dhe atë natë s’do 
të ktheheshin.  

 
Në atë ambient të shurdhër, të quajtur pallati 

perandorak, nuk dëgjohej asgjë, veç të rrahurave të 
zemrës së  perandorit të madh që kishte humbur qetësinë, 
ndaj edhe mezi priste gjumin. Dhe, kur drita po sosej si 
një qiri i thyer, ai u përshëndet ftohtë me zyrtarët e fundit 
të pallatit dhe menjëherë përjetoi ndjenja të kundërta, 
që e tërhiqnin, siç tërheqin dy turma të egërsuara një 
litar të fortë, ndërkaq, kur i dha dorën zyrtarit të dytë 
të lartë, një ftohtësi vdekje ia përshkoi trupin tejpërtej. 
Pastaj, mbylli derën dhe zhurma e çelësit ia këputi dy 
këmbët.

Kur u bë natë dhe terri mbuloi tokën, siç mbulon një 
batanije e zezë një kokë të lodhur, ai u kujdes të mbyllte 
çdo derë e dritare, dhe ngadalë u ngrit në katin e sipërm, 
ku i pëlqente zakonisht të kalonte orët e vona të natës. 

Jashtë pallatit gjithçka ishte e zakonshme, por 
askush nuk mund ta besonte se perandori atë natë 
kishte mbetur qyqe vetëm në shtëpi. Sepse, me të ishin 
të gjithë. Të tillët që e shanin, kur i mbyllin dyert dhe 
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dritaret, por edhe adhuruesit që merrnin funksione 
dhe dekorata përditë nga dora e tij. Por ja që një natë 
e tillë ndodhi dhe tani i fuqishmi mund ta kuptonte sa 
e madhe ishte mbretëria e errësirës dhe ç’ frikë mund 
të shkaktonte ajo- muret dhe vetmia- fenomene këto 
të cilat zakonisht soji i tij s’i përjetonte kurrë. Kështu, i 
turbulluar në shpirt dhe me mendime të sakatuara, ai 
duhej të duronte derisa të zbardhte dita e re. 

Pas pak minutash u gjind në korridorin e madh të 
shtëpisë, ku mbretëronte qetësi e plotë, aq sa mund 
të dëgjohej frymëmarrja e rëndë dhe hapat e tij të 
ngadalshëm. Në atë hapësirë, shikoi rreth e rrotull me 
ndjenja të përziera; të mirat i faniteshin, kurse të këqijat 
çonin krye si dallgë në detin e trazuar. Rrinte i heshtur, 
shikonte përreth dhe pyeste veten: ç’mund të bëjë një 
perandor i  madh dhe i pushtetshëm, kur mbetej vetëm 
në shtëpi? 

Kjo nuk ishte pyetje, por një heshtë mizore. 
Në atë turbullirë mendimesh të këqija, këqyri orën 

dhe pa se koha e gjumit ishte larg, dhe, duke mos ditur 
ç’të bënte derisa të trokiste ora e gjumit, lëvizte si i 
hutuari që kërkon diçka dhe s’e di as vetë çka. Dilte herë 
pas here në dritare dhe vështronte me shumë kujdes 
lëvizjet nëpër qytet, por një ndjenjë boshësi e gërryente, 
sidomos kur shihte si rralloheshin dritat dhe hijet e 
pakta merrnin trajtë fantazmash.  

Në një natë të tillë, gjithçka dukej pak, përveç 
errësirës që ishte shumë dhe e rëndë plumb.  
Ora lëvizte me ritmin e zakonshëm në mbretërinë e 
qetësisë së pallatit, në të cilën ai bënte çmos të mblidhte 
veten dhe të bënte diçka. Kështu, rreth orës njëzet, doli 
në dritare edhe donte të shihte hënën, por atë e kishin 
mbulua re të zeza. Më pas, mori një libër me rrëfime të 
moçme dhe nuk lexoi më shumë se tri faqe. Pastaj i bëri 
vetës një meze, me ullinj, pak djathë, mish të tharë dhe 
një gotë verë, por asgjë nuk hëngri e as gotën e verës nuk 
e sosi. I dukej sikur terri kishte hyrë thellë në sytë e tij 
dhe barka mendimeve të tij sulmohej nga dallgë të forta.  

Ishte e kotë të besohej se ai mund të çlirohej prej 
ankthit i asaj nate pa zbardhur dita e re, kështu që, në 
mendje i vinin pamje të gjithfarshme: fytyra njerëzish që 
i donte dhe i urrente, shtëpi të ndërtuara fort dhe të tilla 
që kishin mbetur shkretë. Pastaj, mendja e çoi te jeta e 
njerëzve nëpër burgje ose te ata që frikësoheshin nga 
përndjekja. 

Dua ta përjetoj ç’domethënë të kalosh një natë, 
pa shpirt njeriu dhe i rrethuar me mure dhe errësirë - 
tha dhe mblodhi veten e u çua në këmbë. Me fytyrë të 
mërrolur, u drejtua kah dritarja, prej ku shihej një pjesë 
e madhe e qendrës së qytetit. Jashtë, qielli nuk ishte i 
kthjelltë, ndaj edhe errësira ishte më e dendur dhe më e 
frikshme se në një natë tjetër, ta zëmë, kur qielli mund të 
ishte i kthjelltë dhe me yje plot. E, pallati i  madh në këto 
kushte dukej sikur skëterrë e madhe. 

Perandorit koka i vlonte nga mendime të çrregullta, 
që hynin e dilnin si re të trazuara në qiell. Dhe i kredhur 
në një botë me ndjenja të kundërta, u gëzua kur pa se po 
afrohej ora e gjumit, një orar që e zbatonte tash e sa kohë. 
Menjëherë veshi rrobat e gjumit, shikoi edhe njëherë 
në dritare, prej ku dritat e pakta të qytetit dukeshin të 
shkalafendur për shkak të mjegullës së çuditshme që 
nuk shqitej nga toka. 

Në këso ditësh, njerëzit ndihen të shkretë - tha me 
vete- por pak kush mund ta di si ndjeheshin udhëheqësit, 
perandorët, presidentët, sundimtarët, ata që thuhet 
se zotërojnë gjithçka. Atë çast, për pak sa nuk bërtiti: 
edhe ata ndjehen të shkretë, bosh, edhe pse kanë nishan 
për të bërë nam. Por, pushteti i tyre lidhej me faktin 
se njerëzit një gjë të tillë nuk e besonin kurrë dhe nuk 
përpiqeshin as ta mësonin. Dhe kjo ishte ndoshta njëra 
nga fatkeqësitë më të mëdha të racës njerëzore, që etjen 
për liri e kanë zhuritëse, por edhe ndjenjat e tyre për t’iu 
nënshtruar sundimtarëve i kanë euforike. 

Gjatë asaj pranvere të ftohtë, në krejt vendin ku ai 
sundonte, nga mëngjesi deri në orët e vona të mbrëmjes, 
flitej për lavdi e heronj, ndërkaq, vëmendja e madhe 
ishte përqendruar te çasti final i vitit jubilar, që në festën 
e madhe, në sheshin e madh, të vendosej shtatorja e 
madhe perandorit.

Në të vërtetë, njerëzit- as dje e as sot- kurrë s’e kishin 
mësuar vërtet ç’ndjente sundimtari në një natë të 

vetmuar, kur mbetej ai dhe errësira ballëpërballë njëri-
tjetrit. Me siguri, sikur ta dinin një gjë të tillë, parullat 
e tyre do të ishin krejt ndryshe dhe mesazhet krejt të 
kundërta me ato që zakonisht i mbajnë në duar.  

...
Pak para mesnatës, kur dita e vjetër bëhej gati t’i 

lëshonte vendin ditës së re, trupi tij i rënduar, fiku dritën 
dhe iu dorëzua pushtetit të gjumit. Ky ishte pushteti i 
vetëm në të cilin sundimtarët s’kishin dorë. Nuk vonoi 
disa minuta dhe perandori u rrëmbye furishëm nga ai 
pushtet, por nën të qëndroi shumë pak, meqë një ëndërr 
e keqe e zgjoi pas një orë e disa minutash. Këqyri orën 
dhe pa se kishte fjetur shumë pak. Ishte krejt ankth dhe 
ankthi ishte tani më i madh se krejt pushteti perandorak.

Në shtrat qëndroi pa lëvizur dhe pas disa minutash, 
u çua, fshiu fytyrën, e kur e kujtoi ëndrrën, iu duk se 
diçka u shemb në kokën e tij.  Zemra iu copëtua dhe 
frika e pushtoi të tërin. Dhe filloi ta urrente vetveten dhe 
pushtetin e vet, ngaqë njeriu më i pushtetshëm në vend, 
për një moment u ndie njeriu më fatzi në vend. 

I vetëm dhe në atë terr pafund, muret e shtëpisë i 
dukeshin hijena të uritura që e shikonin dhe prisnin ta 
shqyenin, dhe ai para së cilit dridhej i madh e i vogël, ato 
çaste u ndje një hiçgjë.

Mëngjesi ishte larg dhe ai s’dinte ç’të bënte, meqë i 
dukej se e ndante një humnerë nga dita e re dhe gjatë 
atyre orëve i dukej sikur gjithçka rrokullisej drejt 
skëterrës.  Dhe një shije e amësht e shponte tejpërtej, 
teksa vërtitej në mbretërinë e territ të madh dhe me 
zemrën e copëtuar rikthente momentet e ëndrrës dhe 
priste lindjen e një dite të re, por ndryshe nga ajo ç’priste 
populli i tij. 

Ai e dinte si nuk ekzistonte ndonjë formulë për të 
larguar frikën dhe trishtimin, sepse po të ekzistonte një 
e tillë, perandori do ta kishte i pari. 

Kokën ia kishin pushtuar mendimet e zeza, e duke 
mos ditur ç’të bënte, u çua në këmbë dhe ngadalë lëvizi 
nëpër shtëpi, ku, ndonëse kishte drita të vogla, i dukej se 
terri ishte i pafund. Pastaj e rikujtoi sërish ëndrrën. 

Kishte parë ëndërr sikur ishte në sheshin e madh të 
kryeqytetit, në hapësirën e pafund ku ishte mbledhur 
një turmë e madhe njerëzish që vinin nga gjithë vendi 
dhe prisnin paraqitjen e tij. Ai ishte i veshur bukur dhe 
shoqërohej nga shpura e veshur me rroba të zeza. Tepihu 
ku kalonte ishte i rrethuar me lule dhe me shkronja 
të mëdha të emrit të tij, e nëpër të ecte kryelartë mes 
thirrjesh e britmash pafund në ndër e lavd të emrit të 
tij, aq sa britmat bënë të frikësoheshin zogjtë në qiell, 
të cilët nëpërmes krrokamave morën arratinë për të 
gjetur një vend më të qetë. Ai i shikonte zogjtë dhe ecte 
i buzëqeshur nëpërmes asaj turme drejt podiumit ku, 
sipas skenarit, do të mbante një fjalim përpara popullit. 
Porsa doli në foltore, turma shpërtheu në brohorima, 
por kur mbaroi fjalën, në zemër ndjeu therje të fortë që 

për pak sa nuk e rrëzoi përtokë.
Ndërkaq, në anën tjetër, në atë eufori, ushtarët që 

rrinin si të ngrirë, morën urdhra nga gjenerali i madh 
dhe gjuajtën disa herë në shenjë nderi për të. Pastaj erdhi 
çasti final: të shpalosej busti i madh i perandorit, por kur 
u hoq pëlhura që e mbulonte atë, në vend të figurës së 
tij, u shfaq fytyra e poetit të madh, emri i të cilit ishte 
skalitur me shkronja të mëdha dhe me ngjyrë ari. 

Përnjëherë aty u krijua tollovi e madhe, kurse turma 
u çorodit krejt. Disa bërtisnin kuku e disa qeshnin sa 
mundnin, kurse shumica i thyenin parullat që mbanin 
në dorë dhe shkelnin të egërsuar mbi to me dy këmbë. 
U dëgjuan edhe fishkëllima, britma dhe aty këtu qeshje 
me zë të lartë. Bashkëpunëtorët me fytyra të trishtuara, 
sikur mbi ta të kishte rënë vdekja, vrapuan ta mbulonin 
shpejt bustin.  

Perandori i poshtëruar ishte shtangur dhe i ngjante 
një statujë ku mund të glaconte çdo zog. 

Askush nuk do të imagjinonte një poshtërim kaq 
të madh për perandorinë, por një gjë e tillë atij ia bëri 
ëndrra, ndaj s’kishte kujt t’i kërkonte llogari. 

Njerëzit nuk mund ta besonin se perandori i 
fuqishme mund të trishtohej, e më së paku të frikësohej, 
meqë ishte e paimagjinueshme të mendohej se mund 
të frikësohej një njeri aq i madh dhe aq i pushtetshëm. 
Ç’do të bënin qytetarët sikur ta dinin ç’ndjente ai në ato 
çaste? Do të çoheshin nga gjumi dhe do t’i vërsuleshin 
pushtetit të tij apo do të flinin në gjumë dhe do të 
prisnin mëngjesin? Por njerëzit s’dinin gjë, meqë ëndrrat 
ndodhin në momente intime, kur njeriu futej në pellgun 
e thellë të territ. 

I dërmuar e këqyri orën dhe pa se ishte dy pasmesnate. 
Me dëshirë t’ia mbathte dika dhe të ikte nga ajo ëndërr 
mizore, por s’i mund të bënte një perandori veprime aq 
naive. 

Jo - ai e dinte se nuk kishte zgjidhje tjetër, pos të digjej 
në ferrin e asaj ëndrre, pa e ditur ç’të bënte me vetminë, 
ëndrrën dhe errësirën deri në mëngjes, kur drita do të 
pushtonte sërish errësirën e zezë. Ai e dinte se me ëndrra 
nuk luftohej: as me topa e as me ushtri, ndaj krejt çka 
mund të bënte ishte të mësohej me të. 

Në orët e para të pasmesnatës, populli ishte në gjumë, 
bashkë me një pjesë të madhe të njerëzimit që flinin dhe 
prisnin ditën e re. Të njëjtën gjë e priste edhe ai, por jo 
si ditëve më parë: i gëzuar, plot plane, por i trishtuar si 
kurrë më parë.

Ora ecte me ritmin e vet, por atij i dukej sikur ishte 
ndalur diku. Pas disa minutash lëvizjesh u ul në shtrat 
dhe ndezi dritën e madhe, por ajo s’bëri punë që t’ ia 
largonte mendimet e zeza. 

E ju - nuk mund ta imagjinoni ç’dëshirë kishte 
perandori atë çast! Ai vërtet nuk dëshironte asgjë 
tjetër pos të ishte në mbretërinë e errësirës së gjumit, i 
përqafuar nga dikush i dashur, pa hijen e ëndrrës dhe pa 
vetminë përvëluese, por gjërat kishin marrë kahe tjetër 
dhe lumi i mendimeve të tij ishte turbulluar keq. 
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njerëzit e tjerë, por ato çaste me dëshirë donte të ishte në 
botën miliona njerëz të thjeshtë që ishin në gjumë dhe 
shihnin ëndrra të bukura. 

Vetëm ai ishte i zgjuar dhe pa dëshirën e tij, ndërkaq, 
përballë i rrinte figura e poetit që iu shfaq në ëndërr, të 
cilit ai s’donte t’ia shihte kurrë surratin, as në ndonjë 
fotografi të zhubravitur, le më në ëndërr dhe në një natë 
të tillë.  

Me siguri, dëshira e vetme e tij atë çast ishte t’i shihte 
shkëndijat e para të ditës së re, por mëngjesi ishte larg 
dhe ai e dinte se kurrë nuk do të çlirohej më nga ajo 
peshë e rëndë që kishte rënë mbi të. Duhej të mësohej 
më poshtërimin dhe ta mbante ëndrrën në burgun e 
thellë të zemrës së tij, që të mos bëhej objekt talljesh nga 
gojëkëqijtë e perandorisë. 

Njerëzit mund të thonë se perandori nuk duron 
poshtërimin dhe çdo kënd që mund ta imagjinojë një 
gjë të tillë e dënon me ligjet e rrepta të perandorisë, por, 
kënd ta dënonte ai për një ëndërr poshtëruese. Ai e dinte 
se ato nuk mund t’i burgoste, ndaj, krejt çka mund të 
bënte ishte t’i ndrynte në burgun e shpirtit të tij dhe të 
mësohej të jetonte me poshtërimin.

Ai prej të cilit gjithë njerëzit kishin frikë, tash kishte 
vetë frikë dhe shihte gozhdat në duart e tij, por s’mund 
t’i hiqte. 

Gjithmonë i kishte urryer ëndrrat dhe kurrë s’kishte 
pasur intuitë t’i shpjegonte ato, madje kurrë s’kishte 
dashur të dëgjonte për mesazhet që mund të fshehin 
ato, por atë natë çuditërisht iu kujtua një ëndërr që ia 
kishte treguar gruaja, kur e frikësuar i kishte thënë se e 
kishte parë të larë në gjak, veç dy ditë para se t’i ishin 
pushkatuar dy bashkëpunëtorë të tij.

Kur je i zgjuar dhe përpëlitesh në shtrat, orët lëvizin 
tejet ngadalë, ndërkaq, kur ndodh të zgjohesh nga 
një ëndërr e keqe, atëherë mëngjesi të duket matanë 
humnere. Orët e mbetura bëheshin përherë e më mizore. 
Ai u ngrit përsëri nga shtrati dhe bëri hapa krejt të 
çrregullt nëpër dhomë, dhe, pas pak çastesh u përplas 
si lis i rrëzuar në shtrat. Nënkrerësja e butë, që ishte 
punuar veçmas për kokën e tij, iu bë sikur si të ishte 
punuar nga gurë dhe mbante një kokë të rendë plumb. I 
dërmuar rrotullohej andej e këndej, duke e lutur gjumin 
që ta rrëmbente në botën e gjysëmvdekjes, por ai kishte 
ikë miliona kilometra larg tij.

Pas një kohe u çua nga shtrati, mori dy tableta për 
dhimbje koke dhe posa i përpiu, i tha vetes: nga ëndrra 
nuk mund të më ruaj as ushtria, shërbimet e sigurisë dhe 
pushteti i pafund që zotëroi.

...
Vetëm kur pa se po afrohej mëngjesi, një ndjenjë 

gëzimi e përshkoi në trup. Ato çaste iu përgjërua 
pushtetit të ëmbël të gjumit që ta rrëmbente me vete 
në paqen e bardhë, por sa shkonte ora kah agimi i ri, 
mendimet i turbulloheshin edhe më shumë dhe ai 
ndiente torturë pafund. 

Kurrë në jetën e tij nuk kishte ndierë nevojë për duart 
e vogla të dikujt që në shtëpinë e madhe, në atë dhomë 
të madhe, në atë shtrat të madh, ta prekte lehtë në krahë, 
t’ia ledhatonte supet e rënduara dhe t’ia mbyllte sytë e 
trishtuar. Do t’i mjaftonte edhe dora e rojës që në atë orë, 
me siguri vdiste për një sy gjumë. 

Të pushtohesh nga errësira dhe ëndrra, për të qe 
njësoj sikur të ishte pushtuar nga një ushtri armike, që pa 
paralajmërim kishte hyrë në shtëpi, kishte çarmatosur 
rojet, kishte marrë robër njerëzit e shtëpisë dhe kishte 
vendosë rregulla të reja. 

Duke rrapëllirë nëpër baltën e kujtimeve, atij iu 
kujtuan rrugët e shumta që kishte bërë për të ardhur 
në pushtet, shumë miq që s’i kishte më, të burgosur që 
dergjeshin pafund në burgjet e errëta dhe tjerë të kalbur 
nën dhe.

Dhe, duke mallkuar e turfulluar, dita e re zbardhi. 
Perandori i dërmuar në shpirt dhe i këputur nga 

lodhja e filloi ditën e re, ku kishte të planifikuara përplot 
takime, vizita, ftesa, nënshkrime të rëndësishme për 
miliona njerëz. 

Pasi u vesh me një kostum të zi, piu një kafe dhe u 
gëzua kur dëgjoi zhurmën e derës së zyrtares së lartë të 
protokollit që mbante shënime për takime dhe mbledhje. 
Me të u përshëndet ftohtë dha i dha urdhër të rreptë që 
t’i anulonte të gjitha takimet e asaj dite dhe askënd mos 

të lejonte të hynte në pallat. Pastaj, shkoi në dhomën e 
punës dhe mbylli derën, dhe aty qëndroi një kohë të gjatë. 

Nuk kishte guxim t’i tregonte askujt ç’ëndërr kishte 
parë dhe ç’e mundonte aq fort. Me vete thoshte se ajo 
gjamë ishte vetëm për të dhe duhej ta ndrynte e ta 
mbante në burgun e thellë të zemrës së tij.

Rreth mesdite, gruaja u kthye në shtëpi dhe vërejti 
fytyrën e ndryshuar dhe një tis trishtimi në sytë e tij, por 
një gjë të tillë ai e arsyetoi me motin e lig dhe me gjumin 
e keq që kishte bërë. 

Ai s’mund të imagjinonte t’i tregonte ndokujt atë 
ëndërr poshtëruese, që mund të përhapej si vetëtima 
dhe gojëkëqijtë mezi do të prisnin një lajmi të tillë që do 
të bëhej krye lajm. 

E di ti, perandori frikësohet nga një ëndërr- mund 
të qesëndisej zyrtari i dytë i rëndësishëm dhe ky lajm 
për pak orë do të përshkonte krejt vendin, deri te rojet 
kufitare. Prandaj, ai nuk guxonte assesi që ëndrrën ta 
nxirrte nga burgu i zemrës dhe të tjerët ta kuptonin se 
me ç’ lehtësi mund të poshtërohej një perandor. 

Perandori e dinte mirë se shkenca me zhvillimet 
marramendëse, nuk kishte arritur të bënte asgjë për t’i 
shëruar njerëzit nga frika, nga ëndrrat dhe trishtimi që u 
shkaktojnë ato, ndaj i duhej të mësohej me të. 

...
Histori e kësaj ëndrre u zbulua disa vite pas vdekjes 

së perandorit dhe në mes të disa shënimeve që u gjeten 
në rrëmujën e letrave të tij, ku përveç tjerash tregonte 
sesi nuk ishte pajtuar kurrë me poshtërimin që i kishte 
shkaktuar ëndrra. Në ato shënime kishte treguar për 
ditët mizore të atij fundi të prillit të ftohtë, të cilat i 
kishte kaluar i turbulluar në mendje dhe i dërmuar 
në shpirt. Kurse, në një vend kishte thënë se soji i 
sundimtarëve nuk kishin frikë më të madhe sesa nga 
ëndrrat, ku preheshin dëshirat e ndërgjegjshme dhe të 
pandërgjegjshme të njeriut, të tilla që mbyteshin përditë 
nga udhëheqës të këqij si ai.

Disa javë pas asaj nate, siç u kuptua nga shënimet 
e tij, udhëheqësi qe sëmur rënd, por lajmi qe mbajtur i 
fshehur deri në momentin kur vdiq. Festa e madhe në 
nder të tij nuk u organizua kurrë, as busti nuk u shpalos 
kurrë. Në shënimet e fundit të ditarit të tij, ai kishte 
treguar se një sëmundje ia gërryente shëndetin dhe për 
këtë ishte në dijeni vetëm ai dhe mjeku i tij, kurse fjala 
e fundit që kishte mbetur në mesin e atyre shënimeve 
ishte “ëndërr e mallkuar”. Ndërkaq, ngjitur me të ishte 
një letër me titull: “Ëndrrat janë të mallkuar, vrastare, 
sepse të gërryejnë pushtetin dhe të gozhdojnë përditë 
në kryq, me heshtat e tyre helmuese”. Më tej, në letër 
tregonte se pas asaj nate, asnjëherë nuk ishte ndier mirë, 
kurse në fund kishte shkruar:

“Ajo ëndërr më futi në botën e mallkuar nga e cila 
botë nuk kishte mësues të më shpëtonte. Asgjë nuk më 
ndihmon pushteti e siguria. As kujdesi i shtuar. Që disa 
javë jam shumë i mërzitur. I hidhëruar me çdo kënd 
dhe në gjithçka. Takimet me njerëz i kam rralluar. Nuk 
nënshkruaj asnjë dokument me rëndësi. Nuk kam bërë 
asnjë vizitë jashtë kryeqytetit. 

Ajo ëndërr më kryqëzoi dhe ai prill i pritjeve të 
mëdha, u kthye në prill mizor. Sa herë zgjohem, më duket 
se e prek kufomën time, më duket se kam vdekur dhe 
jam mishëruar në një trup tjetër. Ky nuk është trishtim i 
zakonshëm, ky është ferr, shumë më përvëlues sesa ferri 
i Dantes.  As muajin maj që e dua shumë s’e përjetova. 
Nuk shkova në premierën e shfaqjes  që e prisja më 
padurim.  

Mjeku më viziton çdo mëngjes dhe më thotë së 
lëngoj keq. Në fytyrën e tij e kuptoj se shpresë për mua 
s’ka. Gruaja dhe fëmijët janë të trishtuar dhe duan të 
dinë nga ç’vuaj, por unë kam vendosur, sa të jam gjallë, 
të mos nxjerr asgjë nga burgu i zemrës sime.  Atë natë 
mizore dhe atë ëndërr do t’i marr me vete në varr. Tani 
nuk mund ta di sa do të zgjasë lëngata ime,  por më 
duket se nuk do të pres vjeshtën e artë që e dua shumë. 
Prej asaj dite kur mbeta vetë në shtëpi, jam i trazuar dhe 
më duket se një dorë torturuese është brenda meje. 

Jashtë gjithçka duket e zakonshme. Njerëzit kanë 
frikë, por për mrekullinë e sojit tim, ata s’e dinë se edhe 
perandori ka frikë. Tani e di se askush nuk mund të jetojë 
duke vrarë ëndrra. As unë s’mund të bëj më asgjë. Më 
vrau një ëndërr...” 

Lindi në Bukuresht më 1828, bijë e Mihai Gjikës dhe 
mbesë e princit të Vllahisë Grigore IV Gjika. Mori 
një arsim të plotë (Dresden, Vjenë, Venecia, Berlin) 

Mentor për Greqinë e Lashtë: Alexandër Von Humboldt.
D’Istria u kthye në vendlindje në vitin 1849 dhe u 

martua me dukën rus Alexandër Koltsov-Massalski. Ata 
jetuan për disa vjet në Rusi, kryesisht në Shën Petersburg, 
por shëndeti i saj nuk shkonte mirë në klimën ruse. Së pari 
jetoi në Zvicër për disa vjet, më pas në Greqi dhe Anadoll, 
në Itali, Francë, Irlandë dhe SHBA.

Si shkrimtare ajo u vu re për herë të parë në vitin 1855 
ndërsa shkruante kryesisht në frëngjisht me emrin d’Istria. 

Disa nga veprat: Zvicra gjermane (1860), traktati Gratë në 
Orient (1859), Rreth grave, nga një grua (1869) , Ekskursione 
në Rumeli dhe More (1863), dhe Shqiptarët në Rumani, një 
histori e familjes së saj, princët Gjika nga shekulli XVII-XIX 
(1873) etj. Dora d’Istria (Elena Gjika) u lidh me të gjitha 
rrethet patriotike shqiptare të mërgimit, u bë avokati 
kryesor në Evropën Perëndimore për çështjen shqiptare. 
Dora d’Istria ishte gjithashtu piktore... 

Ajo vdiq në Firence më 17 nëntor 1888.

Që analiza psikologjike të bëhej në mënyrën më të saktë 
duheshin përballuar dokumente historike, krijimtaria e 
Elena Gjikës, veprimtaria e saj, botimet dhe shkrimet për 
të. Detyrë e vështirë por jo e pamundur, të ringrije në këmbë 
fytyrën me bukuri të pashoqe dhe për më tepër të hidhje në 
letër përmbajtjen e shpirtit, të mënjanoje subjektivizmin, 
apo teprimet në paraqitjen e personalitetit të saj gruaje 
shqiptare.

Personaliteti psikologjik i Elena Gjikës – Dora d’Istria

Ajo zotëron një emër të bujshëm dhe personalitet të 
madh. Sidomos bien në sy besimi në burimet e saj mendore 
duket i mjaftueshëm. Kurse vëmendja, intensiteti i saj 
(gjerësia e mendimeve) është i mjaftueshëm; shpejtësi që 
i paraqitet me të njëjtin intensitet, me aftësinë për t›u 
shpërndarë njëkohësisht në shumë objekte me rëndësi 
në jetën e saj, që duket se është shumë e mirë. Meqenëse 
kontributi i dhënë nga karakteri substancial dhe thellësia 
e mendimeve është i pamjaftueshëm, në bashkëlidhje me 
intensitetin e tepërt të ndjeshmërisë për interesa materiale 
dhe me teprimin e ndjeshmërisë për koncepte idealiste, 
dhe duke pasur parasysh edhe ndjeshmërinë e fortë për 
estetikën e paraqitjes (eleganca dhe përkujdesi). Të gjitha 
këto dhe lidhjet e përmendura  përcaktojnë një situatë 
psikologjike me shpërndarje të lehtë të vëmendjes për t’i 
shtrirë interesat edhe në fusha të kundërta, shpërndarje 
kjo, efektet e së cilës janë aq shumë të ndjeshme, saqë 
dobësojnë intensitetin dhe aftësinë e konkretizimit. 
Dëmtimi i vëmendjes pakësohet nga rregullshmëria mjaft 
e mirë ritmike e automatizmave kuptues dhe nga fakti që 
tensioni nervor që pasqyrohet mbi ato vetë nuk është i 
tepërt. 
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Në përgjithësi vërehet një pakësim i ndjeshëm i 
personalizimit, por herë-herë me intensitet të lartë, ose me 
një ekuivalent ashpërsie dhe ndjenjë konformiste të detyrës, 
nga pakësimi i madh i ndjenjës që është ekuivalente e 
pakësimit të madh të prirjes për kompromis në linjën etike. 
Po ashtu, më pas, ka një shtimit të madh të ndershmërisë. 
Pra, personaliteti përputhet në një masë të madhe me 
normën, rregullohet në sensin konformist dhe respektues. 
Sensi kritik herë-herë pakësohet ndjeshëm, duke zbritur 
poshtë mesatares së përgjithshme, qoftë edhe në një 
masë të vogël, shenjë kjo që personaliteti është tërësisht 
në normë, duke tejkaluar në një përkulje të tillë karakteri 
kufijtë e vënë nga psikika natyrore.

Megjithatë forca psikike nuk ka humbur, madje ka 
shenja entuziazmi, fenomeni i një kompensimi të pakësimit 
të personalizimit të sipërpërmendur, me anën e theksimeve 
të aktivitetit psikik në sektorë të tjerë. Pakësimi i sensit 
kritik dhe i lidhjes logjike me heqjen dorë nga personaliteti 
për rregullshmërinë dhe konformizmin ka përcaktuar një 
kthim në një masë të dukshme të ankthit të nënvetëdijes që 
mbarojnë me shtypje. Njëfarë proteste ndaj situatës së re 
psikologjike shfaqet në shtimin e mbivlerësimit të mënyrës 
së vet të të menduarit.

Personaliteti shfaqet në një gjendje shtendosjeje të 
ndjeshme psikonervore, por ka edhe një lodhje të lehtë 
në punën mendore. Dëshira për seks, si pasojë e impulsit 
organik, i zvogëlohet lehtë për pjesën e koncepteve të 
ligjshme, por më ndjeshëm për pjesën e koncepteve 
të shfrimeve të natyrshme, në kundërshtim me këto 
zvogëlime në dëshirat për seks kemi një shtim të lehtë të 
interesave krejtësisht dëfryese. Me gjithë fisnikërimin e 
dukshëm të impulseve, duke iu përshtatur në gjendjen 
e udhëtimeve jashtëzakonisht interesante, prirja për të 
fshehur mendimet dhe propozimet, të cilat kthehen në 
intensitetin e zakonshëm.

Herë-herë personaliteti shfaqet në reaksion të plotë 
kundër konformizmit, ndaj të cilit më parë përshtatej sipas 
rezultateve që arriheshin. Fantazia paraqitet tejet e ndezur, 
me kalimin e viteve i ka shtuar tonet agresive, u është 
rikthyer edhe trilleve të periudhës së parë, duke i theksuar 
lëvizjet, po edhe i ka ngadalësuar e zvogëluar prirjet për 
të imponuar mentalitetin e vet në mjedis. Disiplina herë 
dobësohet ndjeshëm dhe herë rritet befasisht, gjendja e 

shtensionuar ia lë vendin shqetësimit nervor, shkaktuar 
nga shpërthimi i personalitetit të shtypur e të ndrydhur, 
me një kërkesë shumë të fortë për pohimin e të drejtave të 
veta dhe të mënyrës së saj të qenies natyrore, që e çon në 
përcaktimin e një sjelljeje të shqetësuar dhe disi të çrregullt 
e të eksituar.

Aftësia për sakrifica është ulur pak, por nga ana tjetër 
janë shtuar mirëkuptimi, i cili është bërë pothuaj maksimal, 
dashuria e ngrohtë, e përzemërt, vrullet dashurore dhe çdo 
lloj gëzimi, ndërsa dhembshuria ka fituar një intensitet 
të fortë nëpërmjet një shtimi të lehtë të dhembshurisë 
mistike dhe një shtimi i fortë i dhembshurisë për personat 
me të cilët bashkëjeton dhe ata me të cilët ka lidhje. 
Shijet mistike me kalimin e kohës janë fuqizuar dhe atyre 
u është shtuar një ndjeshmëri më e madhe. Presioni mbi 
tjetrin, me gjithë agresivitetin, shqetësimin (eksitimin), 
gjithashtu dhe nervozizmin shumë të madh, në dhjetë 
vitet e fundit zbutet shumë, veçanërisht në tone pothuaj 
maksimale mirëkuptuese dhe për përmbajtje fuqimisht 
dashurore; gjithashtu ekzistojnë mundësi për shkarkime 
nervore të cilat mungojnë në gjendjen e paraqitur më parë, 
ndërsa vihet re dyfishim në frekuencë, por të dobësuara në 
intensitet. Është koha kur merr fund kufizimi i vështrimit 
panoramik të realitetit, i cili ka fituar një intensitet 
lehtësisht më të madh se sa mesatarja e përgjithshme, pa 
mundur të kthehet pas. Janë zvogëluar gjithaq thellësia 
dhe aftësia për të vëzhguar hollësitë, aftësia për të kuptuar 
thelbin e gjërave e të situatave, si dhe qartësia, prirjet 
tërësisht të pakësuara në një nivel më të ulët; si shpërblim 
nga ana tjetër është shtuar arsyetimi. Siguria për shprehjet 
e veta dhe për vlerësimet që ajo bënte rezulton e tepërt, me 
rrezik të madh subjektivizmi dhe ngutjeje.

Pasi merr fund konformizmi pasi zgjerohet shumë 
mbështetja e përzemërt e personalitetit, ndjeshmëria e 
zërit të ndërgjegjes në periudhën e mesme të jetës është 
ulur pak, pa u kthyer në teprimet e kompromisit të gjendjes 
së parë, madje duke qëndruar mjaft gjerë brenda kufijve të 
dinakërisë së përgjithshme femërore.

Prirjet artistike, veçanërisht për pikturë, të kufizuara 
me një paraqitje krejtësisht formale imituese, në gjendjen 
që vërehet në botimet e saj letrare e sociale, përshkruese 
dhe formale, janë përmbysur ca, si pasojë e çrregullimeve 
dhe mospërputhjeve të shkaktuara nga karakteri tepër 
dinamik dhe nga shpërthimi, i përftuar prej shtrirjes së 
personalitetit dhe kësisoj kemi një dinamikë prodhuese me 
ide disi të zbehta, ku veprimtaria vërehet mjaft e dobët, e 
kujdesshme, e përmbajtur dhe e ndrydhur nga ndikimet 
mjedisore; kundërveprimi karakterizohet nga tepri 
përshtatjeje dhe nga sugjestionimi.

Mirëpo personaliteti paraqitet gjerësisht i hapur 
dhe shpërthyes, por jo në të gjithë shtrirjen e kërkesave 
vetjake, kështu që ngelen tensione të acaruara dhe luhatje 
torturuese duke e lënë veten të ndodhet midis reflekseve 
dhe forcave tërheqëse të seksit, nga njëra anë, dhe 
pendimeve, dëshirave për t’u çliruar, për t’u lartësuar dhe të 
jetës mistike, nga ana tjetër. Shprehjet e saj në botimet dhe 
shkrimet e shumta janë fakte që tregojnë një intensifikim të 
fortë të veprimtarisë konceptuale. Por tregojnë gjithashtu 
një intensifikim të mirë të veprimit e të kundërveprimit.

Ndërkohë ka raste të përshtatjes së personalitetit nga 
një udhëtim në tjetrin, ka një dinamikë të fuqishme, si 
forcë e shtytjeve psikike në një masë të mirë të shfryra 
dhe, pothuajse shpërthyese, duke marrë me mend një 
metamorfozë të dukshme. Një funksion psikik i këtij 
lloji, midis tensioneve, mosmarrëveshjeve, përplasjeve 
vetëndrydhëse, përcakton reflekset e brendshme, hera-
herës tronditëse, me mundësi ndikimesh të dëmshme në 
rrethin e vet, po edhe në shëndetin e saj.

Vullneti i mirë dhe fisnikërimi mbështeten në 
misticizmin e qëndrueshëm, në një masë disi të pakësuar 
(në moshën e mesme), ku natyra i kërkonte të drejtën për 
t’u shpërblyer në endjet disa herë edhe plotësuese ose të 
pakuptimshme, duke e prekur realitetin e gjallë, si dhe 
ushqyer fantazinë e shfrenimin e gëzimit për të jetuar. 
Prandaj vihet re një shtim i gjallëri (dëshpërim i çuditshëm), 
ndërsa kënaqësia e pamjaftueshme për shfrim shfaqet me 
vazhdimin e këmbënguljes.

Ja, më në fund vjen edhe çlirimi nga ndrydhja dhe 
zhdërvjelltësimi i personalitetit gjatë udhëtimeve në 
Evropë. Është e natyrshme që kjo gjë të zhvillohet me 
shtytje disi të parregullta, të shkaktuara nga forma, pak 
me paraksizëm, të përftuara nga ndjesi dhe kundërveprime 
vetjake për fenomenin e çorientimit, fryt i afrimit të 
menjëhershëm të gjendjes në liri (disi relative) me gjendjen 
e shfrenuar të takimeve të shumta dhe euforisë krijuese të 
pandërprerë.

Krijimtaria i dha personalitetit të saj dritë, bukuria 
dhe eleganca zunë vend në gjendjen e shtensionuar të 
krijimtarisë dhe të qëndrimeve sociale që kanë shkaktuar, 
automatizuar dhe familjarizuar tek ajo një ndjenjë të thellë 

dashurie të pashërueshme, po edhe të së drejtës vetjake 
korrekte, ka automatizuar një ndjenjë radikale drejtësie në 
funksionimin e caqeve të korrektesës dhe ka krijuar kështu 
prirjen për të mos i respektuar disa herë ato (kjo në 21 vjeç 
ishte e pranishme me një intensitet të lartë) dhe, me gjithë 
pakësimin në minimum të shfaqjes së konformizmit, nuk 
është eliminuar krejtësisht.

Gjendja e pastërtisë fetare ka shkaktuar dëshira të 
dëshpëruara seksuale me pasojë nxitjen e fuqishme për 
kërkime të etura për kënaqësi seksuale. Pamundësia për 
zbukurime vetjake ka shkaktuar një keqardhje narcistike 
dhe një përmallim të lehtë në kuptimin e dhembshurisë 
për vetveten, madje e kanë bërë D’Istrian jashtëzakonisht 
të ndjeshme dhe të prekshme ndaj çdo ndjenje për 
gjendjen e saj, për marrëdhëniet seksuale dhe bukurinë e 
saj (ndonjëherë të ndëshkuar e të flijuar me vetëdashje). 
Nëse shtohet prania e sugjestionimit të llojit të lartë, kemi, 
atëherë një afrueshmëri shumë të lehtë në shpirtin e saj dhe 
në levat komanduese vetjake, me ndihmën e qëndrimeve të 
dhembshura dhe të propozimeve për kënaqësi seksuale.

Prandaj, cilido që do t’i prekte këto tela ndjeshmërie të saj, 
mund ta shtinte në dorë lehtësisht dhe të bënte hapur me 
të veprime në situata të rrezikshme. Shtrëngimi jo vetëm 
moral në jetën e saj ka qenë shumë i lartë, edhe për shkak të 
një bukurie xigluese që ra në sy kudo që shkeli këmba e saj. 
Përgjegjshmëria? Më tepër ka qenë një formalitet fjale nga 
ana e atyre që e kanë nënvizuar. Imagjinata dhe personaliteti 
i saj i theksuar artistik dhe narcistik gjithmonë është 
tërheqës.

Kemi të bëjmë me një personalitet, karakteristikat 
psikologjike dhe, ka shumë të ngjarë, edhe fiziologjike 
të të cilit, përcaktojnë një nevojë të fortë për një veprim 
të lirë vetjak në mjedis me karakter ndjenjor, fuqimisht 
seksual, dhe, në mënyrë të konsiderueshme narcistik, me 
shije estetike dhe artistike që përfshijnë edhe mundësinë 
e interpretimit dhe krijimit vetjak, sidomos në artin e të 
shkruarit, në pikturë dhe në stilizimin e veshjeve, ku bie në 
sy një elegancë e theksuar e plot shije të një gruaje të rrallë.

Orientimi mistik dhe arketik natyror është i pakët, 
për të lejuar një interpretim thelbësor dhe sidomos fetar 
e asketik të personalitetit. Kjo duhet interpretuar në 
kuptimin e veprimit të lirë dhe të realizimit të ndjesisë 
seksuale tek martesa, me rritjen e një shtytjeje të vrullshme 
artistike dhe pikturore dhe me zhvillimin e misticizmit dhe 
asketizmit, të harmonizuara me interpretimin kryesor.

Me emancipimin e natyrës së brendshme të 
personalitetit, u rritën themelet e koncepteve etike, 
theksimin e një tipi të plotësuar dhe disi nervoz për veprim 
me dukje agresive aq edhe seksuale, automatizimin e një 
prirjeje të jashtëzakonshme për fshehjen e aspiratave më të 
thella dhe të propozimeve, ndërsa vetëdisiplimi maksimal 
u është nënshtruar formave të jashtme dhe ka shërbyer si 
mjet fshehjeje.

Shkëlqimi i jashtëm dhe i brendshëm i personalitetit 
gjatë studimeve, mësimit të gjuhëve të huaja (Dora D’ 
Istria ka qenë një poliglote e rrallë), martesës, krijimtarisë, 
udhëtimeve, jetës sociale, lidhjes me shumë personalitete 
të kohës, ka shkaktuar një dritësim të tjetërfartë të vizionit 
panoramik të realitetit në kufij shumë më të lartë se 
mesatarja e përgjithshme, po edhe një konformizëm të 
pranuar fatmirësisht në shtendosjen psiko-nervore, ka 
të ngjarë, nga evolucioni fiziologjik që lidhet me moshën 
e pjekurisë. Veprimi ka fituar një karakter shumë të 
përzemërt, mistik dhe asketik, por edhe shumë njerëzor, 
me ndonjë përmbajtje agresive të vrullshme e të zjarrtë 
që tregon energjinë jo të zakonshme psikologjike dhe, 
ndoshta, fiziologjike të saj. Organizimi  i mekanizmave 
mendorë, si përfundim, ka pësuar njëfarë dëmtimi, por jo 
pa ndonjë kompensim. Edhe në gjendjen e re kemi shfaqje 
neurotike të padurimit, thjesht për shkak të krijimtarisë, 
si fenomen që i nxit këto karakteristika. Dëshpërimi për 
marrëdhëniet seksuale të papërmbushura i shtrin edhe 
këtu efektet e tij të dhimbshme. Prirjet artistike rezultojnë 
krejtësisht të padëmtuara.

Iniciativa përtëritëse , mposhtja e tendencave morale, 
thellësi a e mendimeve, karakter i fortë – ledhatar dhe 
qëndrueshëm - lëvizin nga sipërfaqja e dukshme drejt 
imagjinatës, me një vlerësim të lartë të detajeve, një nazelie e 
tepruar, përplot vizion panoramik dhe një bujari të vlerësuar 
fort, e përshkuar nga një pedantizëm fin dhe tepër i hollë, 
origjinale jo vetëm në krijimtari po edhe në ecje, veshje dhe 
intuitë seksuale të jashtëzakonshme, gjithmonë e shoqëruar 
me një qartësi disi të çuditshme dhe maturi të theksuar, 
gjithnjë me një homogjenitet të stilit vetjak, me një ndryshim 
në caqet e palejuara, pa shprehur kurrë parregullsi, e rrallë 
në arsyetimin e shprehur, që nuk shkaktoi kurrë skena të 
rrëmujshme me qëllim, me kujdesin e përkorë dhe elegancën 
e shfrenuar, qetësinë meditative dhe shpërthimin që tërhiqte 
vëmendje me një autoritet të padiskutueshëm... 

Përpunuar, Tiranë më 07.04.2020

Profil psikologjik

Fytyra dhe shpirti 
i Elena Gjikës – 
Dora D’Istrias  

nga Xhevair Lleshi
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1.  Si të ishte poezia e parë e botës

Një poeteshë daneze thotë se “çdo poezi duhet të 
shkruhet, si të ishte e para poezi e botës”. Çfarë do të 
thotë ky pretendim jo pak i madh, këtë nuk është e lehtë, 
ta shpjegosh, në një mënyrë apo në një tjetër. Duke u 
kredhur në një botë poetike tepër të veçantë, them se 
kështu do të mund të bëjmë, që tërësia e kësaj sprove, 
pak nga pak,  të japë përgjigjen e duhur.   

Për këtë qëllim, do të kridhemi me të vërtetë, në 
gjithë thellësitë e mundshme dhe ato të pamundshme, 
për të zbuluar dhe vënë në dukje, gjithë gamën e ndjesive 
të përveçme si dhe harmonizimin sa më perfekt të të 
gjithë tingujve të zgjedhur. Për të mbërritur kësisoj, te 
përtejfjala dhe te kompozimi i vetvetishëm i muzikës së 
brendshme të saj. Për të shpalosur një botë, ku ngjyrat 
e rishpikura drejtojnë procese krejtësisht moderne dhe 
aventuroze, pa u stepur prej asgjëje, sado e pamundur 
që të duket ajo.      

Te poezia e madhe, gjërat janë të lidhura 
pazgjidhshmërisht me gjëra të tjera, prej të cilave nuk 
pritej, kurrsesi, që ato të ishin të lidhura, kësisoj apo 
ndryshe. 

Ritmi i veçantë magnetizon dhe elektrizon gjithçka. 
Sipas Mallarme, poezia është një mister dhe lexuesi 

duhet të kërkojë çelësin. Në këtë kërkim poetik, ne 
nuk tërhiqemi nga mistika  apo nga flijimi fetar. Ne 
dëshirojmë të shkojmë shumë më larg, gjer atje, prej 
nga nuk mund të kthehemi, kurrë më. Poezia kërkon ta 
çojë gjetkë njeriun, atje ku ai mund të zbulojë vetë të 
vërtetën, dhe të mos vazhdojë të zhytet gjithë jetën, në 
abstragime boshe dhe në përralla të kota. 

Tani 
është fjala
për një mister ndërtues.
Poezia kërkon të ngrejë ura vigane në të gjithë 

botën. Kështu e jashtmja dhe e brendshmja bashkohen 
mrekullisht, si të mos ishin ndarë kurrë. Por ende, presin 
shumë 

sfida të mëdha. Dhe çfarë provon njeriu i kësaj poezie, 
e provon edhe bota. Duket sikur jemi varur në ajër. Një 
çastth i bukur. Besoni ose nuk besoni. Ju duhet të dini 
gjithçka që nuk e dinë të tjerët. Madje, as më shumë, as 
më pak: ju duhet të dini ta rikrijoni botën, ndryshe.  

Natyrisht, kjo është gjëja më e ndërlikuar, por ndoshta 
edhe më e thjeshta.

Mister, akoma? 
Bota pret procesin e saj.

 
2.  Procesi i përkryerjes 

Poetja Ledia Dushi e shikon pikërisht këtë botë, 
poetikisht dhe realisht. Në një mënyrë mjaft të veçantë, 
ajo din t’i japë jetë gjithçkaje, dhe ta ndriçojë totalisht. 
Madje, ajo shkon gjer te triumfi mbi vetveten, duke kaluar 
me shumë guxim një proces përkryerje të pazakontë. Ajo 
i pushton gjithë lartësitë shpirtërore, njëra pas tjetrës, 
edhe pse gjithë mëngjeset e botës ndodhin pa të, siç 
pohon ajo, pa asnjë iluzion.    

Ajo i shton çdo ditë gurët e çmuar. Për të krijuar 
bukuri ose muzikë, ajo i kthen fjalët në tinguj, në ritme 
dhe në delir sensual. Skenat që krijon ajo me dy-tre fjalë, 
ose me dy-tre tinguj, janë të denja për çdo krahasim të 
mundshëm e të pamundshëm.   

Dhe ja një mbiskenë, që na e tregon procesin e 
vështirë të përkryerjes, në një mënyrë krejtësisht tjetër.  

Unë, fmij
luej 
 mbi vorr tim...
Imazhi i krijuar vetëm me katër-pesë fjalë, na çon 

në shumë drejtime të ndryshme. Sepse kemi të bëjmë 
me një imazh thuajse dantesk, me një thjeshtësi të 
mahnitshme dhe të përkryer. Çfarë ka ndodhur, vallë? 
Një sfidë ironike apo ndodhemi para një vetmie, që 
don të bëjë “langun ma t’idhët n’botë”? Përfytyrimet e 
mundshme i lenë vendin njëri-tjetrit. E, po ashtu edhe 
pyetjet jo të pakta. Nëse protagonistja fëmijë ka vdekur 
realisht, siç pohon vetë një varg më tej, ajo nuk mund të 
luaj mbi varrin e vet, sepse i vdekuri nuk mund ta bëjë 
një gjë të tillë. Por poetikisht kjo është diçka krejtësisht 
e mundur. Në një fiksion artistik, ajo triumfon edhe mbi 

vdekjen, sepse ajo, edhe pse është e vdekur, vazhdon 
të luaj mbi varrin e saj, si të mos kishte ndodhur asgjë. 
Protagonistja shkon lehtësisht drejt një qenie tjetër, e 
cila, është një pjesë shumë e rëndësishme e procesit të 
pandërprerë të përkryerjes.  

Por edhe ky proces triumfon, edhe pse ne jemi të 
trishtuar, edhe pse gjërat që duam, “rrijnë larg prej toket”, 
edhe pse jemi edhe ne “pre e nji andrre t’ndalueme.” 

Më tej, edhe pse nuk kemi ajrin që na duhet, edhe 
pse mund të vrasim njerëz “me frymë”, edhe pse nuk 
dimë të themi “asht gëzim”, edhe pse “drita asht n’vezë”, 
përkryerja vijon rrugët e sj të tërthorta, dhe “sendet 
përçudnisht mrekullohen”. Madje,  “sy ndër sy” me një 
realitet në “gjendje jerm”, protagonistja arrin të befasojë 
çdo befasim, duke ecur “me diell n’kërthizë”, ndërsa 
shpirti i saj “zhgul rrethin e tokës e bahet Diell.”  

Natyrisht, përkryerja e vërtetë nuk mund të përparojë, 
asnjë hap më tej, pa një dashuri të aftë për të flijuar 
rrezatimin e saj të panjohur akoma, sa herë që ta kërkojë 
këtë, gjithë procesi, në vijim e sipër. Por, për të arritur te 
idealja e idealeve kërkohet jo pak gjë. Na duhet patjetër, 
“me u përshkënditë n’dashni shkapetëse”. Kjo do të thotë 
që, një dashuri, ta flakërosh të tërën, ta  vësh në dukje 
artistikisht vezullimin e saj magjik, e pastaj, ta vërvitësh 
dhe ta shpërndash në të gjithë botën, duke mos harruar 
për asnjë çast, që të ruhesh mirë nga një dritë e fortë, që 
të vret sytë.   

Ja, një rast mjaft kuptimplotë dhe mjaft 
ndjenjëtronditës. 

Ndoshta 
m’asht shformue
zemra...
(e unë s’e di)
Ndoshta po, ndoshta jo. Dilema nuk është aspak e 

vogël. Fjala tinëzare “ndoshta” është çelësi i kësaj dileme, 
sepse ajo përmban gjithnjë, të paktën dy mundësi. Njëra 
mundësi mohon tjetrën. Ndoshta zemra është shformuar 
me të vërtetë, ose nuk ka ndodhur asgjë. Pra, asgjë nuk 
është e përkryer dhe gjithçka është e përkryer. Çelësi i 
dytë fshihet tek pohimi i thjeshtë, i vënë në kllapa, jo më 

kot, që deklaron pa asnjë ngurrim padijen e saj, për atë që 
mund të kishte ndodhur, me të vërtetë. Apo mos të gjithë 
e dinin që asaj i ishte shformuar zemra, por vetëm ajo vetë 
nuk e dinte. 

Unë, personalisht, nuk besoj që zemra mund të 
humbë formën e saj, sepse tek ajo merr jetë, gjithë arti 
i madh i përkryerjes njerëzore dhe poetike. Por poezia 
madhore bën të mundur gjithçka, duke përfshirë edhe 
gjërat më të pabesueshme dhe më të ndërlikuara.    

3.  Atë që është shkruar me gjak

Nga gjithçka e shkruar, thotë Nietsche, unë pëlqej 
vetëm atë që është shkruar me gjak. Natyrisht, këtu gjaku 
është një simbol dhe një metaforë sublime, që i kërkojnë 
autorit, që të jetë gati të japë gjithëçka të mundshme 
dhe të pamundshme, për ta përsosur veprën e tij, si të 
ishte shkruar me gjak, me të vërtetë.   

Më tej,  gjaku flet bukur jo vetëm me zërin e tij, por 
edhe me heshtjen e tij. 

Për poeten, me një individualitet tepër brilant, Ledia 
Dushi, misioni i gjakut ka një natyrë hyjnore. Prandaj ajo 
deklaron qetësisht: “N’kërkim t’ndoj cope dielli gjen veç 
gjakun tand që s’derdhet e s’thahet as ngjeshet kurrkund 
s’miri.”  Ose: “Asgja s’ka ngjyrën e gjakut.” Ja një imazh 
tjetër dramatik dhe autentik. Ajo thotë: “Poçin e kresë 
mbaj  n’dorë, mbushun n’gjak...” Hm. Duket sikur shohim 
një Hamlet grua, që mban në dorë një kafkë të kthyer në 
një poç, të mbushur plot me gjak.   

Më tej, gjaku i prin dritës. Jo drita gjakut. Dhe gjaku 
është derdhë e do të derdhet gjithnjë, verbërisht. Dhe një 
ditë të zhysin aq thellë, “sa t’bajnë me kja veç gjak nuk ka 
kah del.” Gjaku, pra mbaroi, ose është duke u mbaruar e 
duke u shterrur. Sepse, nuk ka kah del. 

Dhe, “zhytur në gjak të mërzisë”, gjithçka fillon nga e 
para, sepse historia e gjakut është e pashtershme. Madje, 
mund të sfidohet çdo “trandje kozmike”.   

Dhe ti,
“thuejse tue ra mbahesh n’nji fije gjaku 
n’ajri n’ajri syngulun n’qiell yjesh që t’flasin  
s’nalti rrin n’ajri n’nji fije t’thellë gjaku”
Kështu gjaku bëhet një fije paradoksale, për t’u 

mbrojtur nga rënia. Një fije e tillë ekziston që në fillesë. 
Në fillim ishte ... 

Por, kjo fije, përveç paradoksit, ka edhe një nuancë 
shumë të rëndësishme. Për t’u mbrojtur nga rënia, 
mjafton të mbahesh “n’nji fije gjaku”. Por, kjo nuk 
mjafton, nëse  

dëshiron të qëndrosh lart. Për këtë synim, duhet të 
rrish “n’nji fije t’thellë gjaku” dhe jo “n’nji fije gjaku”.

Por, ka edhe më. 
Së pari, le të mos e lëmë idhnimin, që të bëhet një 

“idhnim që të shtihet në gjak e t’i çart sytë.”
Së dyti, le të mos harrojmë ç’tha Shekspiri, dikur.  
“Më i afërmi në gjak, tha ai, më afër na pi gjakun.”  

4.  Tempulli i metaforës

Krijimi është një metaforë. Pa metaforën teksti 
artistik nuk funksionon. Metafora ndërlidh si të thuash 
gjithçka. Ajo është një mënyrë veprimi, me anë të së cilës, 
dërgohet kuptimi i saktë i një fjale, te një tjetër kuptim, 
që nuk i përshtatet atij, për arsye të një krahasimi  të 
nënkuptuar. Më tej. Të gjitha metaforat lindin, kur dy 
gjëra të  ndryshme, lidhen bashkë ose hyjnë në një ale
ancë.                                   

Metafora është një element esencial i poezisë. Nuk 
ka poezi të madhe, pa metafora të gjetura bukur dhe 
të armatosura me një befasim tronditës. Ajo është 
mbretëresha e figurave artistike. Si e tillë, metafora zë 
një vend nderi, në veprën poetike të Ledia Dushit. Çdo 
poezi e saj është një metaforë në tërësinë e vet. Çdo 
fjali apo madje çdo  fjalë, është një metaforë. Në këtë 
poezi ndodhemi gjithnjë në tempullin e metaforës. Por 
kërkimi në vetvete dhe fabrikimi serial i metaforave, nuk 
do të ishte aspak misioni i vërtetë dhe i frutshëm i poetit. 
Metafora është shumë e fortë, por njëkohësisht jo pak 
delikate. 

Ka aq shumë kombinime të mundshme, saqë mund të 
biesh lehtë në kurthin e tyre. Mund të biesh në standart 
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ose në një errësim abstrakt. Ledia Dushi ndodhet larg 
çdo standarti dhe larg çdo abstragimi skajor dhe lojcak, 
a la një izme Y ose Z. Kjo ështënjë shenjë e sigurt e 
poezisë me vlera të shumëfishta dhe me një frymëmarrje 
evropiane, apo më tej akoma. 

Çdo fjalë është një metaforë e vdekur. Ajo pret 
ringjalljen nga duart e poetit. Ndryshimi ndërmjet 
metaforave të gjalla dhe të vdekura, qëndron tek thelbi 
i tyre. Metafora e vdekur është e mbushur plot e përplot 
me lojëra fjalësh të  vjetra dhe vulgare. Një metaforë e 
gjallë rreh fort si zemra e njeriut, kur ai është i dashuruar, 
me të vërtetë. 

Jeta është një ëndërr.
Kjo është një metaforë. Por ka edhe më thjeshtë. Për 

shembull, kur themi, drita e mendjes, apo ne digjemi 
nga dëshirat. Por ja një metaforë e jashtëzakonshme, që 
na vjen nga Kina.  

Filozofi kinez Chuang Tzu ëndërroi sikur ishte një 
flutur, dhe kur u zgjua nuk e dinte nëse ai ishte një njeri, 
i cili, kishte ëndërruar sikur ishte një flutur, ose një flutur 
që po ëndërronte pikërisht tani, që ajo ishte një njeri.  

Çdo njeri është një metaforë e gjallë e vetvetes. 
Çdo metaforë përmban një akt të guximshëm. 
Pasuria metaforike është sipërore dhe modeste. Nuk 

kemi pozime, as vetëshkatërrime të padenja. Ka shumë 
arsye për dramë ose tragjedi, ne ndodhemi në buzë të 
greminës, por aty ngulemi sa më thellë, që të mos biem 
atje ku nuk duhet të biem. Madje, ne na ngroh, veçse 
“nji diell i thinjur”. Për ne, “vdiqën lulet e fundit”. Më në 
fund, secili prej nesh, pra : “sekush asht tempulli i vetes 
s’vet”. Ose: “muzgu hedhë konopët ndoj mali t’verdhë”. 
Ose: “N’nji kodër bijnë t’shgjymtyrta orët e orës...” Apo: 
“n’buzët e andërrdiellta t’sirenave...”   

Të jesh absolutisht modern, nuk do të thotë që të 
bëhesh i tillë, si një qëllim në vetvete.  

Moderniteti është si talenti, si gjenialiteti. E ke, ose 
nuk e ke. Një poet i vërtetë është vetvetiu modern. Nëse 
nuk jemi të tillë, nuk mund të bëhemi kurrsesi, me anë të 
asnjë intervencioni tokësor as qiellor.

Sipas Wallace Stevens, “Metafora krijon një realitet të 
ri, origjinali i të cilit duket irreal.” 

Krijimi i vërtetë është një metaforë e re dhe universale.
       

5.   Përtej jetës dhe vdekjes

Jeta dhe vdekja. Enigma e enigmave. Një kërkim i 
pafund. Poezia shikon gjithmonë larg. Ajo nuk i trembet 
kurtheve të jetës dhe të vdekjes. Situata duket mjaft 
hermetike. Jeta është e lidhur ngushtë me vdekjen, 
madje aq e ngushtë është kjo lidhje, saqë është gati-gati 
e pamundur t’i shohësh qartë, të  ndara nga njëra-tjetra.  

 Pastaj nëse themi, “vdekshëm tue jetue”, ose “me 
jetue s’mundem; me vdekë s’due...”, apo “Askush nuk vdes 
për mue”, jemi menjëherë diku përtej jetës dhe vdekjes. 
Këtu gjithçka është ndryshe. Këtu duket madje sikur 
veprojnë ligje të tjera, ose, këtu nuk ka kurrfarë ligjesh. 
Në këtë jashtëbotësi, heroina lirike është e gatshme për 
të vdekur, por njëkohësisht e gatshme për të jetuar.   

Sa të thuash një, dhe mbaroi jeta, thotë Hamleti, pak 
para vdekjes, i zhgënjyer jo pak, por edhe i paepur. 

Pyetjet nuk janë pak dhe nuk ngurrojnë të prekin 
nervin e gjërave të kësaj bote kokëfortë.

Kur nuk kupton jetën, si mund ta kuptosh vdekjen?   
Përse duhet të vdesin një mijë njerëz, që të jetojë një 

njeri i vetëm?
Përse vdekja është një paragjykim epik, ndërsa jeta 

përkufizohet si një spektakël grotesk dhe djallëzor?
 Askush nuk flet. Një heshtje mjaft e madhe. Vetëm 

poeti, banori i vetmuar i  gjithçkaje të përtejshme, 
përpiqet të thotë dy-tre fjalë, që të peshojnë sa njëqind 
mijë fjalë. 

Ai e di mirë, që në çdo çast mund ta qëllojnë mbrapa 
shpine, por ai vijon misionin e tij, sepse ai është qytetar 
i përjetësisë, i dashuruar një herë e mirë me infinitin e 
bukurisë dhe rininë e gjithhershme, dhe njëkohësisht 
duke kundërshtuar çfarëdo Apokalipsi dhe çdo luftë 
barbare antinjerëzore. 

E, megjithatë, Apokalipsi është ndërmjet nesh, sepse 
“t’gjithë jemi tue vdekë nën kët qiell t’pakët”, ose “gjak 
s’di sa kam as jetë as frikë as dashni”. Por, as befasia   

nuk mungon. Është fjala, “për mos me ndeshë ma kurrë 
tokë”. Ose për të vdekur “aq lehtë sa lulet n’voj”. Madje, 
me gjithë forcat e mundshme, “kena me vdekë me krahë 
t’lulzuem”.  

Më në fund: 
“janë tue ardhë ujnat me m’marrë tash asht ora e kam 

n’trup ka me m’çue kah vdekja ka me m’çue kah jeta”. 
Sigurisht, në drejtim të jetës, ndoshta drejt një jete 

tjetër, përtej gjithë përtejve të mundshëm, kudo që 
mund të jenë tani ose më vonë. 

Më tej, më tej.
Kur mendoja se po mësoja si të jetoja, unë mësova si 

të vdisja.
Ky është zëri i  Leonardo De Vinci-t,
A e dini që lumturia e Don Kishotit, ishte, që të vdiste 

si një njeri i urtë, mbasi ai  kishte jetuar si një i çmendur? 
Kësisoj, poezia është sekreti që e ruajnë në shpirt të 

gjitha krijesat e denja, si për të jetuar e si për të vdekur, 
përtej jetës dhe përtej vdekjes.

6.  Zoti im ka fytyrën time    

Edhe kur nuk përmendet qartësisht, zoti është një 
protagonist qëndror i poezisë së Ledia Dushit. Natyrisht, 
ky është zoti i saj dhe prandaj, ai ka doemos fytyrën e saj. 
Madje edhe kur “zoti këndon kangën e tmerrit me duart 
mbështjellë n’qiell”, ose kur “zotat që t’i marrin sytë”, apo 
“asnji zot s’asht grue”, asgjë nuk ndryshon. Në mungesë, 
zoti është më aktiv e më prezent. Zotat shohin dhe flasin 
edhe “symbyllun”, edhe “tue na lëshue mungesë n’shpirt”.    

Zotat mund të përflaken, jo vetëm me prezencën, por 
edhe me praninë e tyre të heshtur.      

Dhe ja, “me andrrën ndër buzë tres n’ekstazë”. Një 
ekstazë e tillë, është gjithashtu një përflakje e veçantë 
dhe gjithëçliruese. Madje zoti mund  të gjendet jo vetëm 
në një përflakje me dimensione të ndryshme, por edhe 
“n’t’qeshun t’bajameve”. Ç’konfrontim i pazakontë! Një 
përflakje përballë të qeshurës së bajameve. Dhe zoti nuk 
është më vetëm zoti, por Zoti civil. Çfarë do të thotë kjo? 
Jo, pak. Pra, civil, do të thotë: i sjellshëm, i edukuar, jo 
ushtarak, qytetar. A mund të imagjinohet një zot i tillë, 
me këto cilësi? Po, është krejtësisht e mundur. Civil, do 
të thotë gjithashtu: guxim, përgjegjësi, politesë, respekt. 
A mund të përfytyrohet një zot, edhe me këto cilësi? Po, 
është. Tani do të flasim poaçërisht edhe për një cilësi 
tjetër. Civil do të thotë edhe: që nuk është fetar. A mund 
të jetë zoti, jofetar? Këtu ka diçka që nuk shkon. Ka 
vetëm një rrugë shpëtimi. Ne ndodhemi fatmirësisht në 
botën e poezisë, dhe në këtë botë ka ligje të tjera, kështu 
që ne, kërkimin e pazakontë të një Zoti civil, pra, të një 
zoti të qytetëruar dhe të respektuar, do ta  pranojmë si 
një zbulim poetik dhe historik. Ky duhet të jetë një zot 
gjithëthelbësisht më i mirë dhe më i fortë se zotat e 
mëparshme.          

Thonë disa, që zoti është kudo. Në këtë situatë të 
rrejshme, mund të ndodhë pikërisht gjithçka, që nuk 
e pret askush. As çmenduria nuk përjashtohet. “Kam 
me u çmendë n’këtë ajër prej muzikash t’rrejshme, prej 
engjëjsh me pantallona.” Ky është fundi i një fundi të 
fundshëm. Një fillim i ri, një fillim i ri, një fillim i ri. A do 

të fillojë, me të vërtetë, një fillim i ri? Ndoshta, zoti do të 
bëjë diçka për njerëzit. Ose vetëm për një qenie të denjë 
për të jetuar denjësisht jetën e saj të stuhishme dhe të 
qetë.    

Është fjala, veçse për një kohë të shkurtër. 
Koha e zotit është e zënë, totalisht, gjer në qafë. 
Dhe vërtet : “veç zoti mundet e ulet me m’dashtë për 

pak ditë për pak orë fshehun n’pak trup e n’shumë dritë 
sysh që i ka mësue me m’pa.”

Por, thonë se, zoti i sotëm është një djall i vogël, që 
nuk rritet. Ky farë zoti, jeton vetëm me qetësues dhe me 
ilaçe antidepresive. Askush nuk e di më, ku mbaron djalli 
e ku fillon zoti. 

Thuajse çdo gjë është shpallur makineri.
Një pyetje ka mbetur akoma, pa përgjigje.
Nëse njeriu është një makineri, nëse gjithë universi 

është një makineri, a është atëherë edhe zoti, një 
makineri dhe asgjë tjetër?

7.  Odë e mbyllur, por...

Ledia Dushi nuk ndjehet si një zotëruese e poezisë, 
por është poezia ajo që e zotëron atë. 

Më tej, ajo e sheh poetin si një qenie antike, ose si një 
“odë e mbyllur”. 

Gjithë situata zhvillohet e dramatizohet në këtë odë 
unike, autentike dhe mitologjike. 

Por, gjithçka nuk është e mbyllur hermetikisht. 
Kjo odë shumë e çuditshme ka megjithatë tri dritare 

sekrete. 
Këto janë tri mundësi për ta parë botën ndryshe nga 

ç’mund të shikohet vetëm nga brenda odës së mbyllur. 
Kjo odë nuk mund të hapet me asnjë çelës. 
As dritaret nuk mund t’i hapi askush tjetër, përveç 

atij që njeh sekretin e tyre. 
Një kod? Një formulë? Një fjalë kinse magjike? Një 

duel imagjinar? Një numër çudibërës? Një imtësi që nuk 
e shikon syri? 

Ndërkaq “tanë bota asht nji liqen i mjegullt e i untë”. 
Dhe “ikë kanë sendet tokat qiejt”. 
Dhe “burgu s’asht veç i mbyllun”. 
Po ne, përse kemi shekuj që rrejmë njëri-tjetrin, me 

një kënaqësi kafshërore dhe perverse? 
Përse ngrohemi gjithnjë nën një diell të rremë?
Përse kemi brohoritur e ulëritur për fitoret tona, 

gjithnjë të rreme?
Përse kemi luftuar gjithmonë për të tjerët dhe vetë 

kemi jetuar veçse një jetë të rreme?
Përse ne nuk dimë akoma si t’u përgjigjemi, këtyre 

pyetjeve kaq kapitale dhe jetike?  
Ah, mjaft. Askush nuk dëgjon, ose të gjithë bëjnë 

sikur nuk dëgjojnë.
E, poezia, ku shkoi ajo, vallë?
Ç’ është ajo?
Ç’mund të bëjë poezia për njerëzimin dhe për botën 

tonë të kalbur gjer në rrënjë?
Poeti amerikan Wallace Stevens thotë qartësisht: 

“Poetry is the supreme fiction.” 
Gjithnjë sipas tij, poezia është një meteor. 
Është një ndjesi. 
Krijimi duhet të jetë racional.   
Poezia është kërkimi i të pashpjegueshmes.
Poezia nuk është një grup që favorizon interesat e 

veta. 
Është element.
Është e pazvogëlueshme. Nuk mund t’i jepet fund. 

Është e paepur.
E pakorruptueshme. Nuk prishet. Është e ndershme. 

Nuk ha ryshfet.
Është kundërshtuese. 
Zjarrduruese.
E panënshtruar.
Dhe, oda e mbyllur?
Ah! Në të vërtetë, oda ishte e hapur. Po ta kishte 

shtyrë portën edhe një fëmijë e vogël, porta do të hapej 
menjëherë, lehtësisht.

A nuk nuk u tha pak më parë: 
“Burgu s’asht veç i mbyllun.”
Por, kush e dëgjoi dhe kush e kuptoi?

(Vijon në numrin tjetër)
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 JA ÇFARË BESOJ: 
PESË MOTIVE PËR TË 

SHKRUAR
Joyce Carol Oates

Është diçka e cila kërkon vetëdije shumë 
të madhe që të f lasim për “kredon” 
e shkrimtarit. Mendoj se shumica e 
shkrimtarëve dhe artistëve e duan 

“punën” e tyre, të cilën natyrisht ne nuk e shohim 
saktësisht si “punë”. Ndërsa artistët e duan lëndën 
themelore të artit të tyre: pikturat, qymyrin, 
argjilën, mermerin, po kështu shkrimtarët e 
duan lëndën themelore të artit të tyre, gjuhën. 
Shumë artistë pamorë nuk kanë fare “kredo”. Ata 
nuk japin asnjë “deklaratë të artistit”. Dhe ata që 
e bëjnë ata i shohin si disi të dyshimtë, nëse jo 
qëllimisht të pandershëm.

Zë fatthënës, dogmatik, vetë-lartësues dhe 
profetik, sa pa kuptim tingëllon për të tjerët! 
Ka poetë të shkëlqyeshëm, ndër ta edhe Walt 
Whitman, dhe Robert Frost, të cilët mund t’i kenë 
provuar këto cilësorë, duke rënë në zbrazëtinë e 
kuptimit të tyre, siç bie njeriu në moçal. Kujtoni 
këshillën e D. H. Lawrence: Kurrë mos i besoni 
tregimtarit të rrëfenjës, por rrëfenjës.

Kritikës, në dallim nga nga letërsia, ose shkrimi 
“krijues”, shpesh i është mveshur një ndjeshmërie 
e veçantë morale, politike, fetare. Vitet 1950 
u perceptuan, me krenari dhe pa ironi, si një 
Epokë e Kritikës, të paktën, nga kritikët. (Duket 
e pamjaftueshme të përcaktosh vitet 1950 si një 
epokë të kritikës kur shkrimtarë si Jack Kerouac, 
Allen Ginsberg, Eudora Welty dhe Flannery 
O’Connor, botonin vazhdimisht.) Kritika është 
më natyrshëm një lloj predikimi, ose propaganda 
sepse ekzistojnë sisteme pikëpamjesh tek të cilat 
besohet që mbështeten shumica e shkrimeve 
kritike, duke synuar të shpërblehen ata që pohojnë 
bindjet thelbësore të kritikut dhe duke ndëshkuar 
ata që nuk e bëjnë. Por artistët “krijues” rezistojnë 
t’i përkufizojnë hapur pikëpamjet tek të cilat 
besojnë, ashtu si ata që nuk duan të veshin rrobat 
e kthyer mbrapsht që të mos duken qepjet dhe 
arrnimet. Sidoqoftë, duke marrë parasysh jetën 
time, ose më saktë karrierën letrare, mendoj se 
ka të ngjarë që kredoja ime, nëse do të kisha një 

të tillë, përfshin disa idea që ndërlidhen me njëra 
tjetrën.

Përkujtesa. Pjesa më e madhe e letërsisë 
është përkujtimore, shtëpia, atdheu, familja, 
paraardhësit, mitologjia, legjendat, ato “rreze të 
pjerrëta drite” që bien mbi një vend të ngulitur 
thellësisht në kujtesë gjatë fëmijërisë, në zonën 
më të lashtë, më të fuqishme të trurit.

Pjesa më e madhe e prozës letrare në thelb 
është “përkujtimore”, mjet për të përkujtuar një 
vend të botës në të cilën kam jetuar, një të kaluar 
përjetimet e së cilës i kam ndarë me të tjerët, 
mënyrë të jetuari që më duket se po zhduket, dhe 
ka rrezik të harrohet. Jo një Amerikë e “vjetër” 
por më tepër një Amerikë “më e vjetër”, ato vite të 
përshkruara si Depresioni, Lufta e Dytë Botërore, 
Lufta e Vietnamit, vitet 1960 dhe kështu me radhë 
deri në kohën e tashme. Të shkruarit është mënyra 
jonë e lehtësimit të mallit për shtëpinë.

Përkujtimi njëjtësohet tek unë me mjedisin, 
me vendin ku ndodhin ngjarjet e një tregimi ose 
romani dhe është të paktën po aq i rëndësishëm sa 
çfarë rrëfen historia, “subjekti”. Në letërsinë time, 
personazhet nuk janë të pavarura, por lindin nga 
vetë karakteristikat fizike të vendeve dhe koha 
në të cilën jetojnë. Ka një përmasë shpirtërore 
në peizazhin që fotografët e talentuar mund të 
fotografoinë dhe shkrimtarët e talentuar mund 
ta përshkruajnë. Më ndodh shoesh të mahnitem 
nga përshkrimet e peizazheve, qyteteve dhe 
qytezave në letërsi (padyshim, më vijnë në mendje 
romanet e Dickens-it, Hardy-it, Lawrence-it, 
është e vështirë të përmendësh ndonjë roman që 
mbahet mend dhe të mos e shoqërizosh fort me 
“vendin”.) Dhe nëse mjedisi ku ndodhin ngjarjet 
i kundërvihet shpirtit, si në peizazhet e rrënuara 
në natyrë apo në qytete, kjo është pjesë e historisë 
që rrëfehet.

Dëshmia. Shumica e popullsisë së botës, 
përmes historisë, nuk kanë qenë në gjendje “të 
dëshmojnë” për veten e tyre. Atyre u mungon 
gjuha, vetë-besimi, për ta formësuar gjuhën për 
këtë qëllim. Nuk kanë arsimim, si dhe fuqinë që 
vjen nga arsimimi. Politikisht, mund të jenë pa 
asnjë të drejtë si qytetarë, të rrënuar nga varfëria 
dhe kanë fatin e keq të skamjes, si në rastin e një 
gjymtyre të infektuar që kthehet në gangrenë. 
Ata mund të shtypen ose të terrorizohen që të 
heshtin. Jam e prirur të jem shpirtërisht në krah 
të atyreve individëve që shpërfillen nga historia, 
ashtu si nga ekonomia; porse janë përreth nesh, 
dhe bëhen të dukshëm vetëm kur ndodh diçka 
jashtëzakonisht e keqe, një fatkeqësi natyrore, ose 
një shpërthim çmendurie dhe dhune. Njëjtësohem 
(identifikohem) moralisht veçanërisht me 
gjendjen e vështirë të grave dhe vajzave në një 
shoqëri patriarkale, më trondisin mënyrat në të 
cilat dobësia mund të shndërrohet në forcë dhe 
dobësia në mbijetesë.

Nëse shkrimtari ka ndonjë detyrim, dhe kjo 
është një çështje e diskutueshme, sepse shkrimtari 
duhet të mbetet i lirë, atëherë ky detyrim është që 
ai t’u jap zë atyre që nuk kanë zë.

Vetë-shprehja. “Vetja” qëndron në thelb të 
saj, skajshmërisht e re, madje edhe adoleshente. 
“Vetja” jonë farkëtohet në fëmijëri, merr formë dhe 
pohohet në adoleshencë. Kjo është arsyeja pse ka 
shkrimtarë të shkëlqyeshëm, të parezistueshëm 
të “adoleshencës”, për shembull, Henry David 
Thoreau, Emily Dickinson, Ernest Hemingway 
(në tregimet e tij të hershme të shkurtra të 
vendosura në Michigan-in verior). Që kur fillova 
të shkruaj deri diku seriozisht kur isha shumë e 
re, vetja ime më e vërtetë dhe më mbizotëruese 
është ajo e adoleshencës, e cila përballet me një 
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të qëndrueshme letrare e cila është “thjesht e 
bukur si e tillë”, sepse kuptimi formësohet edhe 
nga e rastësishmja, një këndvështrim moral 
krijohet edhe prej anarkisë, nihilizmit dhe 
jomoralitetit; thjesht akti i të shkruarit, akoma 
më shumë disiplina e rishikimit të dorëshkrimit, 
duket se mbart me vete një angazhim etik ndaj 
temës. Megjithatë, shumica prej nesh tërhiqen 
drejt artit, jo për shkak të rëndesës së tij 
morale, por më tepër sepse është “art”, pra është 
“artificial”, ka një lloj marrëdhënie të lartësuar, të 
rrrallë dhe shumë të veçantë me realitetin, sepse 
(thjesht) realiteti në vetvete këtë marrëdhënie 
nuk e siguron dot. Sigurisht, “bukuria” në art 
mund të jetë praktikisht çdo gjë, duke përfshirë 
edhe shëmtinë konvencionale, tëetrajtuar bukur, 
me origjinalitet. Në zgjedhjen e një gjuhe të 
përshtatshme për një vepër letrare në prozë ashtu 
si në poezi, shkrimtari bën një zgjedhje estetike: 
hedh poshtë të gjitha gjuhët apo “zërat” e tjerë; 
luan kumar duke vënë bast se ky zë i veçantë është 
zëri më më i mirë për këtë lëndë letrare. Shprehja 

botë tnë thelb të mistershme dhe magjepsëse 
të të rriturve, si një enigmë për t’u zgjidhur, ose 
një kod për t’u deshifruar. Thelbi i adoleshencës 
është rebelimi, skepticizmi. Ai është shumë i 
shëndetshëm, qëndresë kundër rehatisë dhe dhe 
kompromiseve të asaj që ne e quajmë moshë të 
rritur dhe veçanërisht “moshë e mesme”.

Propaganda, “morali”. Dikur shihej si 
një strategji jo plotësisht letrare e shkrimtarëve 
(Stowe, Upton Sinclair, Tolstoy, Eliot, Dickens) t’i 
drejtohesh lexuesit deri diku drejtpërdrejt, dhe t’i 
flasësh për paragjykime morale; tani, që kthesa 
e madhe për sa i përket ndjeshmërisë, lidhet 
përgjithësisht me dekadat e para të shekullit të 
njëzet, i njohur si Modernizëm, është praktikisht 
e pamundur të tregosh një pozicion moral në 
mënyrë dogmatike. E jona është, para së gjithash, 
epokë e ironisë, e të tërthortës, të paqartës. Siç 
këshillon Emily Dickinson, kur flet për kredon 
e saj: “Tregoje të vërtetën, por tregoje anash e 
anash, pastaj/ Arritje është të krijosh qarkun 
e saj. Dhe Virginia Woolf, ka shkruar këto fjalë 
emocionuese, çliruese: Arti po çlirohet nga 
të gjitha predikimet: nga gjërat në vetvete: 
fjalia në vetvete, është e bukur…. Pse e gjithë 
kjo kritikë ndaj njerëzve të tjerë? Pse të mos 
ketë ndonjë sistem që përfshin të mirën? 
Çfarë zbulimi që do të ishte - një sistem që 
nuk mbaron.

Prapëseprap, shumica prej nesh që 
shkruajmë shpresojnë të ngjallin simpati 
për personazhet tanë, siç e kanë përcuaktuar 
George Eliot dhe D. H. Lawrence: do të 
shpresonim të mos zvogëloheshim në 
marrjen e një pozicioni politik, aq më pak të 
një partie politike - megjithëse shkrimtarët 
në pjesë të tjera të botës shpesh janë me 
këmbëngulshëm politik dhe janë aktivistë 
politikë, por ne shkruajmë me pritshmërinë 
që vepra jonë të ndriçojë zona të botës që 
mund të jenë krejtësisht të ndryshme nga 
përvojat e lexuesve tanë, dhe se kjo është 
një gjë e mirë. Zotërohesh prej një lloj 
instinkt “edukues”, duke shpresuar se nuk je 
“predikues”.

Objekti estetik. Kjo nënkupton të 
shkruarit thjesht si i tillë, siç sugjeron Woolf 
– “fjalia në vetvete është e bukur”. Në fakt, 
është shumë e vështirë të shkruhet një vepër 

“Art për hir të artit” në të vërtetë do të thotë “Art 
për hir të bukurisë”, përmbajtje e çdo lloj romani 
letrar ka më pak rëndësi se gjuha në të cilën 
rrëfehet romani.

Tani që pjesa më e madhe e botimeve është 
digjitale, libri si objekt estetik është i rrezikuar. 
Rrëfimi i historive nuk ka të ngjarë të zhduket, 
por librat tri-përmasor fizik të përbërë nga faqe 
reale (letër me cilësi të ndryshme), me mbulesat 
e tyre janë të rrezikuar. Shumë prej nesh që duan 
të shkruajnë i duan shumë librat, dukurinë e 
librave. Fillimisht mund të kemi ndjerë yshtjen 
për të shkruar ngaqë u dashuruam me disa libra 
të zgjedhur në fëmijëri, të cilët kemi shpresuar 
deri diku t’i përsërisim. Shpresuam, sadoqë në 
mënyrë fantastike, të bëhemi pjesë e shoqërisë 
së përzgjedhur të atyre individëve, emrat e të 
cilëve janë shtypur në ballina librash. Nuk është 
se synonim ndonjë lloj pavdekësie, ky pasion na 
gllabëroi kur ishim fëmijë, shumë kohë para se 
pavdekësia dhe vdekja të ishin çështje për t’u 
përsiatur. Në të vërtetë u pushtuam nga pasioni 

dhe u rreshtuam përkrah një lloj bukurie, 
një objekti që duhet të mbahet në dorë, 
dhe të kaloj dorë më dorë, një objekt për 
t’u vendosur në raft, me mbulesën e bukur 
të kthyer nga bota. Siç ka shkruar Frojdi në 
mënyrë të paharrueshme tek “Qytetërimi 
dhe pakënaqësitë e tij”, “E bukura nuk ka 
përdorim të dukshëm dhe as nuk ka ndonjë 
nevojë të qartë kulturore pë të. Megjithatë, 
civilizimi nuk mund të bëj pa të bukurën”.

A do të ishin munduar kaq shumë 
shkrimtarët e mëdhenj të traditës sonë, 
James Joyce, për shembull, dhe me një 
përkushtim kaq të paepur, nëse produkti i 
fundmë i punës së tyre s’do të ishte asgjë më 
shumë se arti “onlajn”, i mbështetur thjesht 
tek energjia elektrike, patrajtshmëria, 
anonimati, i thirrur si xhindi që duhet të 
dal nga shishja, për t’u dëbuar menjëherë 
në nëntokën e hapësirës kibernetike? Ashtu 
si Joyce, shumica e shkrimtarëve ende 
dëshirojnë qëndrueshmërinë e përhershme 
të librit: jo të librit si ide por si objekt fizik, 
estetik. Kjo ngjan kaq shumë me vajtjen 
tek sakramenti, i cili, për disa prej nesh, 
mrekullisht është aq afër sa duhet.

Përktheu: Granit Zela




